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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää matematiikan sanallisten tehtävien projektin integrointia 
muuhun matematiikan opiskeluun ja tutkia oppilaiden sanallisten tehtävien hallintaa sekä niissä 
ilmeneviä solmukohtia. Tutkimus toteutettiin Hämeenlinnan normaalikoulussa projektiopintojen 
yhteydessä. Tutkimuskohteena oli Hämeenlinnan normaalikoulun 2. luokka. Luokassa oli 19 
oppilasta. Heistä oli 11 tyttöä ja 8 poikaa. Jaksoon sisältyi testejä ja 40 tuntia opetusta. Jakso 
rakentui matematiikan sanallisten tehtävien testeistä sekä sanallisten tehtävien solmukohtiin 
keskittyvistä opetustuokioista. Jakson pedagogisena pohjana oli multisemioottinen lähestymistapa, 
jossa on keskeisenä monipuolinen eri kielien käyttö opetuksessa. Keskeistä oli lisäksi ratkaisujen 
kielentäminen oman ja muiden ajattelun tueksi. Tieteenfilosofisilta lähtökohdiltaan tutkimus 
painottuu sekä positivismiin että fenomenologiaan. Siinä on positivistisia elementtejä etenkin 
kvantitatiivisen aineiston ja sen analyysin kautta. Toisaalta tutkimuksella oli myös kriittiset 
lähtökohdat, sillä projekti toimi interventiona, jonka tarkoitus oli tuottaa paitsi tutkimustietoa, myös 
muutosta oppilaissa ja opetuskäytännöissä. 

 Jakson pedagogisen rungon muodostivat viikkotehtävät, joissa oppilaita ohjattiin 
hahmottamaan tehtäviä piirtämisen kautta. Tehtävät oli suunniteltu tukemaan alkutestissä löytyneitä 
solmukohtia. Tehtäviä käytiin läpi siten, että oppilaat esittivät ratkaisujaan kielentämällä niitä 
muulle luokalle. Toisinaan opettaja esitti luokalle ratkaisustrategioita esim. PowerPoint-
animaatioiden kautta. Jakson loppu sisälsi sanallisten tehtävien lopputestin ja oppilaiden itsearvion. 
Itsearvio oli kolmeportainen likert, jossa oppilaat saivat arvioida omia näkemyksiään mm. kurssin 
hyödyllisyydestä sanallisten tehtävien ratkomisen näkökulmasta.  

Tutkimuksen analyysi jakaantui kahteen osaan. Jakson aikana tapahtunutta kehitystä ja 
integroinnin onnistumista tutkittiin vertailemalla alku- ja lopputestin tuloksia kvantitatiivisin 
keinoin. Testien kvalitatiivisella tulkinnalla selvitettiin syvällisemmin eri tehtävätyypeissä olleita 
solmukohtia ja niissä tapahtunutta kehitystä.  Kvalitatiivinen osuus rakentui lisäksi oppilaiden 
itsearvion, testien sekä opettajan oppimispäiväkirjan merkitysten tulkintaan.  

Alkutestin tulosten perusteella oppilaat hallitsevat hyvin oppikirjoissa tyypillisesti esiintyvät 
suorat tehtävätyypit. Ongelmaksi muodostuivat vertaamis- ja suuruuserotehtävät, sanallisten 
tehtävien kielelliset ilmaukset sekä matematiikan symbolikielen muuttaminen luonnolliseen kieleen. 
Alkutestin vaativimmaksi tehtäväksi osoittautui vertaamistehtävä, jossa oppilaiden oli liikuttava 
tekstissä myös taaksepäin. Tehtävän vaikeutta lisäsi myös tehtävän pituus sekä sen kielelliset 
ilmaukset. Yhdeksi suurimmaksi solmukohdaksi muodostui enemmän -ilmaus, jonka oppilaat olivat 
laskulausekkeiden merkitysten tulkinnan kautta yhdistäneet yhtä paljon -ilmaukseen. 
Suuruuserotehtävien ongelmaksi muodostui oppilaiden ratkaisustrategia. Tämä tehtävätyyppi ohjasi 
oppilaita käyttämään yhteenlaskua. Yhteenlaskun kautta tehtävää ratkaistaessa, tehtävän vastaus 
muodostui laskulausekkeen vasemmalle puolelle. Oppilaat ilmoittivat kuitenkin vastaukseksi 
yhtälön oikeanpuoleisen summan arvon. Alkutestin mukaan suurelle osalle oppilaista (37 %) oli 
vaikeuksia muodostaa annetusta yhtälöstä sanallinen tehtävä.  

Alku- ja lopputestituloksia verrattiin keskenään jakson lopussa. Tällä pyrittiin selvittämään 
oppilaiden kehitystä jakson aikana. Alkutestissä vaikeimpien tehtävien (6 kpl) pistekeskiarvo oli 
heikompi kuin lopputestissä. Alku- ja lopputestin välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä. Vain yksi 
oppilas oli saanut lopputestissä alkutestiä heikomman tuloksen.  



Piirtämistä tuettiin jakson aikana tehtävien ratkaisemisen tukena. Alkutestissä piirtämistä ei 
ollut käytetty lainkaan. Lopputestissä oppilaat olivat käyttäneet piirtämistä monin tavoin. 
Aineistosta löytyi kolme eri piirtämistyyppiä: ei-piirtäjät, funktionaaliset piirtäjät ja aina-piirtäjät. 
Ei-piirtäjät ratkaisivat tehtävät ilman piirtämistä. Funktionaaliset piirtäjät käyttivät piirtämistä 
tarpeen vaatiessa. Aina-piirtäjät piirsivät jokaiseen sanalliseen tehtävään riippumatta niiden 
vaikeustasosta. Oppilaiden itsearvion ja testien perusteella oppilaat näyttäisivät hyötyvän 
piirtämisestä sanallisten tehtävien ratkaisuprosessissa. Tätä väitettä tukee erityisesti funktionaalisten 
piirtäjien ryhmä (42 %). Piirtämisestä löydettiin kolme eri positiivista vaikutusta. Piirtäminen tuki 
oppilaiden strategista ja teknistä ratkaisuprosessia. Tutkimuksessa saatiin myös viitteitä siitä, että 
piirtämisellä saatetaan parantaa joidenkin oppilaiden matematiikkakuvaa, ja tätä kautta lisätä heidän 
positiivista suhtautumista matematiikkaa ja sen opetusta kohtaan. 

Testitulosten, oppilaiden itsearvion ja opettajan oppimispäiväkirjan perusteella sanallisten 
tehtävien projekti on integroitavissa muuhun matematiikan opetuksen yhteyteen. Sitä voidaan 
hyödyntää esimerkiksi ongelmaratkaisuprosessin tukemiseen ja oppilaiden väliseen eriyttämiseen. 
 
 
Avainsanat: matematiikan sanalliset tehtävät, multisemioottinen lähestymistapa, piirtäminen, 
kielentäminen, ongelmanratkaisu 
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1 JOHDANTO 

Alkuopetuksen ydintehtävänä on matemaattisen ajattelun kehittäminen keskittymisen, 

kuuntelemisen ja kommunikoinnin harjaannuttaminen sekä kokemusten hankkiminen 

matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi (Opetushallitus 2004, 156). 

Matematiikan sanallisten tehtävien opetuksessa voidaan ottaa esille näitä ydintehtäviä monesta 

näkökulmasta. Kun pedagogiseksi toimintakulttuuriksi otetaan vielä matematiikan kielentäminen, 

niin opiskelusta saadaan sosiaaliskonstruktivistinen kokonaisuus. Matemaattisella kielentämisellä 

tarkoitetaan matemaattisen ajattelun ilmaisemista kielen avulla suullisesti tai kirjallisesti 

(Joutsenlahti 2003, 188).  Konstruktivismin mukaan oppiminen on aktiivista tiedon rakentamista. 

Oppija valikoi informaatiota aikaisemmin oppimansa ja odotustensa pohjalta (Rauste-von Wright 

1998, 19). Toisaalta ihmisellä on sosiaalisena olentona tarve jakaa omaa ymmärrystään ja 

ymmärtää muita kieltä, symboleja ja merkkejä käyttäen (Tynjälä 1999, 22). Sanallisten tehtävien 

esittämisessä on kyse juuri tästä, mutta onko oppilailla mahdollisuus tähän matematiikan tunneilla. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa on keskeisenä painotuksena matemaattisen 

ajattelun kehittäminen (Opetushallitus 2004, 150). Alakoulun kirjasarjojen sanallisten tehtävien 

tehtävätyypit ovat kuitenkin melko suoria ja yksinkertaisia, joten ne eivät tue tätä päämäärää. 

Joutsenlahden ja Vainionpään (2007, 190–191) mukaan peruskoulun oppimateriaaleihin voisi 

lisätä enemmän avoimia tehtäviä, sillä ne kehittävät oppilaiden matemaattista ajattelua sekä 

metakognitiivisia taitoja. Opettajat voivat opettaa oppilaille monentyyppistä matemaattista 

ajattelua ja loogista päättelyä, mutta opettajille tehdyt tutkimukset oppikirjojen käytöstä eivät tue 

tätä arviota. Joutsenlahden ja Vainionpään (2010, 137) tutkimustuloksen mukaan 97 prosenttia 

opettajista piti oppikirjaa ja 88 prosenttia opettajan opasta melko tai erittäin tärkeänä matematiikan 

opetuksessaan. Kun näin monimutkaisia rakenteita opetetaan nuorille oppilaille, niin aukeama 

tunnissa -opetustavalla ei tulkintani mukaan voida saada hyviä tuloksia. Tutkimuksen mukaan 

kuitenkin 84,7 prosenttia opettajista etenee matematiikan opetuksessa oppikirjan mukaisesti sivu 

sivulta (mt. 139). 

Opetushallituksen järjestämän peruskoulun kolmasluokkalaisten oppimistulosten arvioinnin 

mukaan sanallisia tehtäviä ratkaistiin selvästi heikommin kuin mekaanisia tehtäviä. Sanallisiksi 

tehtäviksi arvioinnissa luokiteltiin tehtävät, jotka edellyttivät myös kielen ja tekstin ymmärtämisen 
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taitoja. Niiden ratkaisuun vaikutti sanallisen ohjeistuksen lisäksi se, että oppilas osasi poimia 

tekstistä tarvittavat tiedot ja osasi käyttää niitä tehtävän kannalta mielekkäästi. Osaamisen taso oli 

selvästi tyydyttävää heikompaa, sillä ratkaisuprosentti oli 50. Tyttöjen ja poikien osaamisen ero ei 

ollut merkittävä (1 prosenttiyksikkö), vaikka se olikin tilastollisesti merkitsevä. (Huisman 2006, 8, 

72–73.)  

Joutsenlahden (2009, 72) mukaan peruskoulun matematiikan kirjat ohjaavat oppilaita 

yksipuoliseen sanallisten tehtävien ratkaisumalliin, jossa pääpaino on vain matematiikan 

symbolikielessä. Oppilaan pitäisi aloittaa tehtävän ratkaisun kirjoittaminen lausekkeesta ja sitten 

laskea sen tulos. Peruskoulun oppimateriaalien ohjeistus sanallisten tehtävien ratkaisujen 

esittämiseen ei tue monipuolista oppilaan matemaattisen ajattelun kehittymistä eikä esittämistä. 

(mt. 72–73.) Huisman (2006, 67) on saanut tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia. Oppilaat 

ovat kirjoittaneet useimmiten matematiikan ratkaisuihin laskulausekkeen, kun taas esimerkiksi 

piirtäminen on vierasta. Hänen mukaansa opetuksessa tulisikin korostaa oppilaille enemmän sitä, 

että ajatteluprosessin osoittaminen ja näkyväksi tekeminen on tärkeää. 

Opetussuunnitelman perusteissa alkuopetuksen matematiikan tavoitteena on, että oppilas 

pystyy selittämään toimintaansa ja osaa esittää ratkaisujaan suullisesti tai kirjallisesti. 

Monipuolisen kielentämisen näkökulmasta olisi hyödyllistä, että opiskelijat kykenisivät esittämään 

sanallisten tehtävien ratkaisuprosessiaan esimerkiksi piirtämisen avulla. Huismanin (2006, 72) 

tutkimuksessa oppilaita pyydettiin esittämään perusteluja sille, miksi he olivat päätyneet tiettyyn 

tulokseen. Perustelutapana oppilaat olivat käyttäneet pääosin laskulausekkeen kirjoittamista ja 

laskutoimitusten kirjaamista. Piirrosta tai piirroksen ja laskulausekkeen yhdistelmää käytettiin 

vähemmän. Tähän saattaa olla syynä se, että sanallisten tehtävien opetuksessa painotetaan 

laskemista. Ilmiö ei koske ainoastaan sanallisia tehtäviä. Esimerkiksi Joki (2002, 67) toteaa, että 

koulugeometriassa painottuu liiaksi laskeminen, joka antaa oppilaille väärän kuvan geometrian 

luonteesta.  

Tämän tutkimuksen toimintatutkimuksellisen hengen mukainen kriittinen osuus on tuoda 

esille lisäksi matematiikan opetuksen projektimahdollisuudet. Projekteja toteutetaan kouluissa 

luontevammin muissa aineissa. Esimerkiksi äidinkielessä projekteilla on oma kulttuurinsa, joka on 

vieras matematiikan opetuksen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen projekti liittyi osana laajempaa 

matemaattisen ajattelun kehittämisen kenttää. Matemaattista ajattelua voidaan kehittää myös 

monin muin pedagogisin keinoin. Loogiseen ajattelun kehittämiseen on olemassa esimerkiksi 

erilaisia pelejä ja toimintamateriaaleja, joiden avulla voidaan toteuttaa myös matemaattista 

ajattelua tukevia jaksoja.  
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Tässä tutkimuksessa sanallisten tehtävien ratkaisuprosessia lähestytään multisemioottisen 

näkemyksen kautta. Oppilaita tuetaan kielentämään ratkaisujaan muille, jonka lisäksi oppilaita 

tuetaan käyttämään ratkaisuprosessissaan eri kieliä. Painotus on erityisesti kuviokielessä (ks. luku 

2.4), jonka kautta oppilaat saavat monipuolisemman kuvan matematiikasta oppiaineena. 

Verschaffelin, Greerin ja De Corten (2000, 12) mukaan oppilaat suhtautuvat koulussa esitettyihin 

sanallisiin tehtäviin stereotyyppisillä ja keinotekoisilla tavoilla. Tällöin oppilaat eivät suhteuta 

tehtäviä arkielämän kokemuksiinsa. Matematiikan monipuolisella kielentämisellä, kuten 

piirtämisellä ja luonnollisella kielellä, voitaneen tuoda matematiikan opiskeluun vaihtelua, joka 

rikastuttaa opiskelua. Tällä saattaa olla myönteisiä vaikutuksia joidenkin oppilaiden käsityksiin 

matematiikan oppimisesta ja opetuksesta. Tätä kautta oppilaiden matematiikkakuva saattaa 

kohentua. Pehkosen (1995, 19) mukaan matematiikkakuva sisältää käsityksen itsestä matematiikan 

oppijana ja opettajana sekä käsityksen matematiikasta, sen opettamisesta ja oppimisesta. 
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2 MATEMATIIKAN SANALLISET 
TEHTÄVÄT 

2.1 Sanallisen tehtävän määritelmä ja ominaisuuksia 

Matematiikan sanallisilla tehtävillä tarkoitetaan tehtäviä, jotka on kirjoitettu luonnollisella kielellä. 

Sanalliset tehtävät ovat kielelliseltä rakenteeltaan hyvin pelkistettyjä ja mahdollisimman 

yksikäsitteisiä (Joutsenlahti & Rättyä 2011, 170-185). Tehtäviin on sisällytetty pääsääntöisesti vain 

siinä tarvittavat lukuarvot. Suomalaisten matematiikan oppikirjojen sanalliset tehtävät ovat 

pääsääntöisesti suljettuja tehtäviä, joissa ei ole ratkaisun kannalta ylimääräistä tietoa. Tehtävistä 

puuttuvat usein muun muassa syy- ja seuraussuhteet, joita ei tehtävän ratkaisuun tarvita mutta 

jotka auttavat opiskelijaa ymmärtämään tehtävässä kuvattua tilannetta. (Joutsenlahti & Vainionpää 

2008, 547 – 558.)  

Dörner (1976) on esittänyt luokituksen, jossa matemaattiset ongelmat on karakterisoitu sen 

perusteella, millaisia ominaisuuksia ongelman lähtö- ja lopputilalla on. Kyseisessä 

ongelmatypologiassa on keskeisenä myös operaatiot, joita tarvitaan ratkaisuun pääsemiseksi. 

Dörnerin luokitus sisältää kolme eri ongelmatyyppiä: interpolaatio-, synteesi- ja dialektiset 

ongelmat. Haapasalo (1994) on muotoillut Dörnerin typologiaa siten, että synteesiongelma on 

korvattu analyysi-synteesi – ongelmalla. (Haapasalo 1994, 37–38.) Interpolaatio-ongelmat ovat 

tehtäviä, joissa alku- ja lopputila ovat täysin määrätyt. Ratkaisijalle jää tehtäväksi etsiä polku 

näiden napojen välille. Analyysi-synteesi -ongelmissa puolestaan alkutila on yleensä annettu, 

mutta lopputila voi olla epämääräinen tai voi puuttua kokonaan tai päinvastoin. Dialektinen 

ongelma on kyseisessä tehtävätypologiassa vapaamuotoisin. Ratkaisija voi omien subjektiivisten 

kriteeriensä kautta vaikuttaa ratkaisuun. Alkutilanne on usein annettu, mutta lopputilanne ei ole 

sisällöllisesti kiinnitetty, vaan selvästi avoin sekä laajuudeltaan, sisällöltään että muodoltaan. (mt. 

38–41.) Matematiikan sanallisten tehtävien tapauksessa tyypillisin ongelmatyyppi sijoittunee 

interpolaatio- ja analyysi-synteesi-ongelmiin. Edellä kuvatut ongelmatyypit sijoittuvat suljettujen 

ongelmien luokkaan eli ongelmille on olemassa systemaattinen ja kontrolloitu ratkaisuprosessi. 

Dialektinen ongelmatyyppi ei ole yleinen matematiikan sanallisille tehtäville. Tässä tutkimuksessa 
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dialektisen tyyppistä ongelmaa käsitellään tilanteissa, joissa oppilaat saavat annetun kuvan 

perusteella muodostaa oman sanallisen tehtävän. Tällainen kuvatehtävä voidaan katsoa edustavan 

dialektisen ongelman ääritapausta siinä mielessä, että tehtävässä alkutilannekaan ei ole täysin 

suljettu. Vaikka kuvan konteksti määrittelee tehtävän alkutilannetta, niin sanallisen tehtävän 

muodostava oppilas voi käyttää kuvan osista vapaasti elementtejä tehtävän rakentamisprosessissa. 

 

2.2 Matematiikan sanallisten tehtävien tehtävätyypit  

Sanallisia tehtäviä voidaan luokitella niiden ominaisuuksien mukaan. Edellisessä luvussa kuvattiin 

eräs ongelmatypologia. Typologioiden lisäksi tehtävillä on myös sisäisiä eroja. Tehtäviä voidaan 

luokitella esimerkiksi niiden teknisen vaativuuden, kielellisen rakenteen ja muodon perusteella. 

Sanalliset tehtävät jaotellaan Tikkasen ja Riskun (2004, 42) mukaan toisaalta yksinkertaisiin ja 

yhdistettyihin sen mukaan, monessako vaiheessa ja monellako laskutoimituksella ne ratkeavat. 

Toinen jaottelu voidaan tehdä suoriin ja epäsuoriin tehtäviin. Seuraavissa kappaleissa esitellään 

matematiikan sanallisten tehtävien eri tehtävätyyppejä. Aluksi esitellään tehtävien jaottelu teknisen 

tason mukaan. Tämän jälkeen käydään läpi Saraman ja Clementsin (2009, 107) eri 

ongelmatyyppien luokittelu. 

 

Yksinkertainen tehtävä on tehtävätyyppi, jossa sanallisen tehtävän luonnollisen kielen osuus on 

lyhyt ja ytimekäs. Tämän lisäksi tehtävä on yksivaiheinen, jolloin tarvittavaan ratkaisuun päästään 

yhdellä vaiheella, kuten yhteen - tai vähennyslasku (ks. Tikkanen & Risku, 42). Tehtävätyyppi on 

yleinen alakoulun oppikirjoissa. Tehtävätyypin ongelmana on mielestäni erityisesti sen yleisyys. 

Yksinkertaiset tehtävät toistuvat tasaisesti, ja niiden funktio saattaa kutistua matematiikan 

symbolikielen yhtälötehtäviin. ”Puussa on kolme varista. Kaksi varista tulee lisää. Montako lintua 

puussa on nyt?” Tehtävä ei sisällä opetussuunnitelman perusteiden hengen mukaista matemaattisen 

ajattelun kehittymisen komponenttia (Opetushallitus 2004, 150). Tehtävän ratkaisuun tarvitaan 

ainoastaan kohtuullinen lukutaito ja lukualueen 0 – 10 yhteen – tai vähennyslasku.  

 

Yhdistetyssä tehtävässä tarvitaan useita laskutoimitusta tai sulkujen käyttöä (Tikkanen & Risku, 

42). Alkuopetuksessa oppilailla ei ole vielä sulku -käsitettä, mutta yhdistettyjä tehtäviä voidaan 

suorittaa jakamalla tehtävä eri osiin. Tyypillinen yhdistetty tehtävä on muotoa, jossa esimerkiksi 

kaksi joukkoa lasketaan yhteen (vaihe 1). Tämän jälkeen syntyneestä joukosta vähennetään jokin 

luku (vaihe 2).  
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Suorat ja epäsuorat tehtävät. Sanalliset tehtävät voidaan jakaa myös niiden kielellisen rakenteen 

mukaan. Suorassa tehtävässä tekstin kielellinen ilmaus kertoo oppilaalle vaadittavan 

laskutoimituksen tehtävän vaatimalla tavalla (Tikkanen & Risku 2004, 42). Tällaisia ilmauksia 

ovat esimerkiksi: tippui, lensi pois ja söi. Sanojen merkitys johtaa oppilaan tiettyyn 

laskutoimitukseen, joka on tässä tapauksessa vähennyslasku. Jos tehtävätyyppi on epäsuora, niin 

tehtävän ilmaus johtaa päinvastaiseen laskutoimitukseen (mt. 43), kuin mihin semanttinen 

merkitys viittaa. Esimerkiksi ”Iidalla on 8 nukkea. Hänellä on 3 nukkea vähemmän kuin Elsalla. 

Kuinka monta nukkea Elsalla on?” Tehtävässä on kaksi lukua ja teksti sisältää vähemmän sanan, 

joka voi ohjata ratkaisemaan tehtävää vähennyslaskun kautta yhteenlaskun sijaan. Tällaisissa 

tapauksissa oppilaiden ratkaisutaitoja voisi kehittää painottamalla ratkaisuvaiheiden jäsentämisen 

merkitystä. Erityisesti evaluointivaiheen merkitys korostuu epäsuoran tehtävätyypin tapauksessa. 

Sanallisen tehtävän ratkaisuvaiheet esitellään tarkemmin ratkaisuprosessin vaiheita kuvaavassa 

luvussa. 

 

2.2.1  Ongelmatyyppien luokittelu semanttisen rakenteen pohjalta 

Sanallisen tehtävän semanttiset rakenteet vaikuttavat tehtävän ongelmatyyppiin. Sarama ja 

Clements (2009, 107) ovat tehneet luokituksen, jossa on ryhmitelty vähennys- ja yhteenlaskujen 

eri ongelmatyyppejä. Heidän luokituksessaan on 4 eri kategoriaa sisältäen liittäminen, erotus, osa-

osa-kokonainen ja verranto. Jokaiselle kategorialle on jäsennetty kolme muuttujaa, joiden kautta 

tehtävän ongelma on määritelty. Muuttujia ovat alku/osa tuntematon, muutos/ero tuntematon ja 

tulos/yhteensä tuntematon. Liittämiskategoriassa viitataan suoraan yhteenlaskuun, jossa muuttujina 

on eroteltu laskulausekkeen tuntematon osa. Tyypillinen tehtävä alakoulukirjoissa on ongelma, 

jossa tulos on tuntematon (ks. Tuhattaituri 1 - 2). Osa-osa-kokonainen -ongelmatyyppi on hyvin 

samankaltainen kuin edellä kuvattu yhdistämistehtävä. Tämä koskee tilannetta, jossa yhteensä – 

osa on tuntematon. Saraman ja Clementsin (2009, 108) mukaan tehtävien vaikeudessa on suuria 

eroja, kun verrataan esimerkiksi liittämistehtävien alku tuntematon, muutos tuntematon ja loppu 

tuntematon -osioita. Loppu tuntematon -tyypin tehtävät ovat heidän mukaansa helppoja. Muutos 

tuntematon tehtävätyypit ovat keskivaikeita ja alku tuntematon tehtävät puolestaan vaikeimpia. 

Myös lukujen suuruudet, tehtävien kielellinen rakenne ja tehtävien konteksti vaikuttavat tehtävien 

vaikeuteen.  
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On myös muita muuttujia, jotka vaikuttavat tehtävien vaikeuteen. Verschaffelin,  Greerin ja 

Torbeynsin (2006, 52) mukaan erityiset kielelliset ilmaukset, kuten sanat enemmän, molemmat, 

sanallisen tehtävän informaatioelementit ja niiden järjestys tehtävässä, sekä merkityselementtien ja 

suhteiden selkeys tehtävänannossa vaikuttavat tehtävien vaikeuteen. Sarama ja Clements (2009, 

108) ovat Warreniin (2003) viitaten todenneet, että sanallisten tehtävien ymmärtäminen ei 

välttämättä ole helppo tehtävä nuorille lapsille. Tämän vuoksi lapset saattavat liittää 

erimerkityksellisiä sanoja toisiinsa. 

 

 

TAULUKKO 1. Yhteen- ja vähennyslaskun ongelmatyypit Saramaa ja Clementsiä (2009, 107) 
mukaillen. 

 

Kategoria  Alku/osa tuntematon  Muutos/ero 
tuntematon 

Tulos/yhteensä 
tuntematon 

Liittäminen  □ + 6 = 11  5 + □ = 11  5 + 6 = □ 

Erotus  □ – 5 = 4  9 – □ = 4  9 – 5 = □ 

Osa‐osa‐
kokonainen 

osa tuntematon  osa tuntematon  yhteensä tuntematon

Verranto  pienempi 
tuntematon 

ero tuntematon  suurempi 
tuntematon 
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2.2.2 Ongelmatyyppien vaikeusasteet 

Edellä todettiin, että helpoimmat tehtävätyypit ovat tehtäviä, joissa tulos on tuntematon. Tämä 

koskee ongelmatyyppiluokituksen (ks. taulukko 1) jokaista kategoriaa. Saraman ja Clementsin 

(2009, 121) mukaan tähän on osasyynä se, että tehtävän rakenne on sellainen, että oppilas pystyy 

jäljentämään tilanteen vaihe kerrallaan. Tämän tyyppinen tehtävä on myös usein lyhyt, jolloin 

lukemistaidoiltaan heikompi oppilas pystyy jäljentämään tilanteen.   

Vähennyslaskut ovat hieman vaikeampia kuin yhteenlaskut, sillä takaperin laskeminen on 

lapsille vaikeaa. Saraman ja Clementsin (2009, 121–122) mukaan asiaan on olemassa kaksi eri 

pedagogista lähestymistapaa. Toisen näkemyksen mukaan takaperin laskeminen on vaikeaa, joten 

oppilaita olisi suunnattava muuttamaan lasku yhteenlaskuksi. Siirtämällä alkuperäisen 

laskulausekkeen vähennettävä yhtälön oikealle puolelle ja alkuperäisen yhtälön vähentäjä 

alkuperäisen yhtälön vähennettävän paikalle, saadaan tehtävästä muodostettua oppilaille helpompi 

yhteenlasku. Toisen näkemyksen mukaan oppilaiden kanssa olisi harjoiteltava enemmän takaperin 

laskemista, jolloin vähennyslaskutyypit, joissa tulos on tuntematon, sujuisivat normaalin 

vähennyslaskun kautta. Mielestäni ensin mainittu näkökulma sisältää ongelmia, jotka saattavat 

johtaa oppilaat väärään ratkaisuun. Vaikka oppilas pystyy muuttamaan yhteenlaskutehtävän 

vähennyslaskuksi, ja tätä kautta ratkaisemaan yhtälön, niin tehtävän vastauksen löytäminen 

yhtälöstä voi osoittautua vaikeaksi. Oppilaat ovat tottuneet tapaan, jossa laskulausekkeen oikealta 

puolelta löytyy ratkaisu, joten oikean vastauksen valinta yhtälön vasemmalta puolelta saattaa 

muodostua ongelmaksi.  

Verschaffel ym. (2000, 4) esittävät kirjassaan sanallisista tehtävistä tehtyjä tutkimuksia. 

Eräänä ongelmana esille tuodaan oppilaiden vaste tehtäviin, joihin ei ole olemassa vastausta. 

Oppilaille on esitetty tehtävätyyppejä, joiden sisällöstä ei voi löytää vastausta varsinaisen 

kysymyksen kannalta. Esimerkiksi ”Laumassa on 125 lammasta ja 5 koiraa. Kuinka vanha seepra 

on?” ja ”Minulla on 4 tikkaria oikeassa taskussa ja 9 karkkia vasemmassa. Kuinka vanha isäni 

on?”. Oppilailta oli lisäksi kysytty tehtävien lopuksi heidän mielipidettään tehtävän 

mielekkyydestä. Kyseiseen ranskalaiseen IREM – instituutin tutkimukseen osallistui 171 

alkuopetuksen oppilasta. Tulosten mukaan vain noin 12 prosenttia oppilaista vastasi, että he eivät 

kykene antamaan kunnollista vastausta ensimmäiseen tehtävään. Muut oppilaat olivat vastanneet 

tehtävään käyttämällä jotain peruslaskuoperaatiota. Eräs oppilas oli käyttänyt laskujensa ajatuksen 

selventämiseen luonnollista kieltä, joka kuvasi hänen ratkaisustrategiaansa. ”125 + 5 = 130…tämä 

on liian suuri, ja 125 – 5 = 120 tämäkin on liian suuri... 125 : 5 = 125…tämä toimii…luulen, että 

seepra on 25-vuotias.” Oppilaat olivat käyttäneet edellä kuvatun perusteella tuntemiaan 
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laskuoperaatioita ajattelematta tehtävän mielekkyyttä. Kyseisen esimerkin mukaisessa tilanteessa 

oppilas on kuitenkin kyennyt arvioimaan jakolaskun arvon mielekkyyttä tehtävän kontekstiin 

nähden. Verschaffelin ym.  (2000, 12) mukaan tulos osoittaa, että oppilaat suhtautuvat koulussa 

esitettyihin sanallisiin tehtäviin stereotyyppisillä ja keinotekoisilla tavoilla. Tällöin oppilaat eivät 

suhteuta tehtäviä arkielämän kokemuksiinsa. Schoenfeld (1991, 316) toteaa, että tällainen 

arkielämästä irrallinen järkeily voi kehittyä juuri koulussa. Joutsenlahden ja Vainionpään (2007, 

190) mukaan kuitenkin mukautuvan päättelyn ja proseduraalisen sujuvuuden korostuminen 

suomalaisessa matematiikan opetuksessa lienee edesauttanut menestymistämme PISA -

tutkimuksessa, jossa korostettiin arkipäivän laskutaitoa. Toisaalta peruskoulun oppimateriaaleissa 

voisi olla enemmän avoimia tehtäviä, sillä ne eriyttävät usein jo sinänsä oppilaat ratkaisemaan niitä 

kutakin omalla osaamisensa äärirajoilla ja toisaalta ne kehittävät jokaisen oppilaan matemaattista 

ajattelua sekä metakognitiivisia taitoja (mt. 190–191). 

 

2.3 Sanallisen tehtävän ratkaisuprosessi 

Sanallisten tehtävien ratkaisussa on oleellista ymmärtää, miten tehtävänannossa olevia lukuja 

voidaan käyttää. Sanalliset tehtävät ovat Saarisen ja Tuomisen (2007, 93) mukaan usein 

tuottamistehtäviä, joissa oppilaan tulee itse muodostaa laskulauseke ja poimia oleelliset tiedot 

tehtävän ratkaisun kannalta. Heidän mukaansa kyseisellä tehtävätyypillä tuetaan proseduraalisen 

sujuvuuden (vrt. Kilpatrick ym. 2002) lisäksi oppilaiden strategisen kompetenssin kehittymistä 

(luvussa 2.5 on esitetty tarkemmin matemaattisen osaamisen eri piirteitä). Kuten aiemmin 

mainittiin, niin sanallisissa tehtävissä ei ole välttämättä kyse vaativista laskutoimituksista. Luvut 

saattavat olla hyvinkin pieniä, jolloin ei tarvita välttämättä kuin kapean lukualueen yhteen- tai 

vähennyslaskujen hallintaa. Vaikka toimitaan pienien lukujen ympäristössä, niin se ei kerro 

sanallisen tehtävän vaikeusasteesta. Jos tehtävä on epäsuora, niin pienillä luvuilla pystytään 

rakentamaan tehtävä, joka asettaa haasteita jo aikuisillekin. Joskus tehtävä saattaa jopa vaikuttaa 

yksinkertaisemmalta kuin se onkaan. Seuraavassa esimerkki: 

”Tiili painaa kilon ja puoli tiiltä. Paljonko tiili painaa?” 

Epätarkka tehtävän lukeminen johtaa siihen, että tehtävä mielletään liian yksinkertaiseksi. 

Virheellinen tehtävän tulkinta johtaa vääriin oletuksiin, jotka puolestaan johtavat laskijan harhaan. 

Alkeellisessa ratkaisutavassa lukija olettaa tiilen painavan yhden kilon, joka johtaa yksinkertaiseen 

yhtälöön 1 + ½ = 1½. Kun tehtävä luetaan täsmällisesti, niin laskemisen ehtoina olevat oletukset 
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ovat oikeat. Näin päädytään tehtävänannon mukaiseen yhtälöön: t = 1 + ½ t. Tehtävä on ratkaistu, 

ja ratkaisu etenee ekvivalenttien väitteiden ketjuna. Edellisellä esimerkillä on tarkoitus kuvata 

sanallisen tehtävän tarkan lukemisen merkitystä. Seuraavaksi on esitetty Polyan (1948) sanallisten 

tehtävien ratkaisumalli sekä toiminnan tasot matemaattisen tehtävän ratkaisuprosessissa. 

2.3.1 Polyan sanallisten tehtävien ratkaisumalli 

Ulkomaisesta kirjallisuudesta löytyy monia ongelmanratkaisumalleja ja -strategioita. Malleissa on 

esitetty ongelmaratkaisuprosessin vaiheet. Eri malleista löytyy esittely esimerkiksi Leppäahon 

(2007, 56) väitöskirjasta. Unkarilainen matemaatikko George Polya (1948) on kuvannut vaiheet, 

joiden kautta sanallisia tehtäviä voidaan lähestyä. Malli toimii tämän tutkimuksen pedagogisen 

ajattelun pohjana. Kyseessä on malli, jota soveltamalla ratkaisuprosessiin tulee rutiini, jota 

noudatetaan. Malli sisältää neljä perusaskelta, jotka on esitetty seuraavassa (Polya 1948, 5-18). 

 

Vaihe 1. Tehtävän ymmärtäminen (understanding the problem). Lue aluksi tehtävä useaan kertaan. 

Alleviivaa tai kirjoita ylös ongelman kannalta tärkeä informaatio. Päätä seuraavaksi, mitä 

tehtävässä on tarkoitus löytää. Ensimmäistä vaihetta kutsutaan nimellä päämäärä (goal). 

 

Vaihe 2. Valitse strategia, jolla ratkaiset tehtävän (select a strategy to solve the problem). 

Tehtävien ratkaisuun on monia tapoja. Peruslaskutoimitukset, kuten yhteen-, vähennys-, kerto- tai 

jakolasku saattavat olla käyttökelpoisia operaatioita. Valmiit yhtälöt tai kaavat saattavat myös olla 

mahdollisia. Saatat myös pystyä ratkaisemaan yhtälön yrityksen ja erehdyksen kautta. Toisen 

vaiheen nimi on strategia (strategy). 

 

Vaihe 3. Toteuta valitsemasi strategia (carry out the strategy). Suorita operaatiot, ratkaise yhtälö ja 

päädy tulokseen. Jos käyttämäsi strategia ei toimi, niin yritä jotain toista. Vaihe on nimeltään 

toteutus (implementation). 

 

Vaihe 4. Vastauksen arviointi (evaluating the answer). Tarkista vastauksesi. Keskeistä on miettiä, 

että onko tulos järkeenkäypä ja mielekäs tehtävänannon kannalta. Vaihetta kutsutaan arvioinniksi 

(evaluation). 

 

Polyan (1948) kuvaamat ratkaisuvaiheet ilmenevät osittain aina kun, oppilas joutuu 

ratkaisemaan sanallista tehtävää. Ne tapahtuvat siis ilman ratkaisuvaiheiden kaavaakin. Malli 
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voitaneen ajatella myös teoriana sanallisen tehtävän ratkaisusta. Tämä vaiheistus antaa opettajan 

näkökulmasta tietoa siitä, mihin vaiheeseen pitää panostaa oppilaiden ratkaisuprosessissa. Vaiheet 

ovat tärkeydeltään erilaisia. Keskeisin vaihe lienee ensimmäinen, sillä tehtävän tietynlainen 

ymmärtäminen johtaa tiettyyn strategiaan. Strategian valinta puolestaan johtaa tiettyyn 

laskutoimituksen suorittamiseen. Neljäs vaihe, arviointi, on puolestaan irrallinen koko muusta 

mallista. Se on ohjeenomainen vaihe, jolla tehtävän ratkaisija yritetään saada tarkistamaan 

vastauksen mielekkyys tehtävänannon näkökulmasta. Arviointi voi siis antaa laskijalle viestin, että 

on palattava vaiheeseen yksi, kaksi tai kolme. Vaikka vastaus ei ole mielekäs, niin silti vaiheissa 1 

ja 2 ei ole välttämättä puutteita. Virhe saattaa löytyä pelkästään toteutusvaiheesta, ja siinä 

tapahtuneesta huolimattomuudesta.  

Polyan (1948) malli perustuu lineaarisuuteen eli siihen, että ongelmanratkaisuvaiheet 

etenevät järjestelmällisesti. Edellä on kuitenkin esitetty vaiheiden suhteita myös syklisemmin. 

Myös Leppäaho (2007, 54) esittää kritiikkinsä ratkaisuvaiheiden järjestelmällisyyttä kohtaan Pean 

(1993, 65–67) näkemyksiin tukien. Hänen mukaan Polyan mallin vaiheet eivät etene käytännössä 

lineaarisesti, vaan ongelmanratkaisuprosessi on enemmänkin rinnastettavissa sykliseen 

järjestelmään. Tämän lisäksi Polyan mallin mukaiset vaiheet eivät aina ole yksilön oman ajattelun 

tulosta, vaan usein muiden rooli on ratkaiseva. 

 

2.3.2 Toiminnan tasot ja strategiat matemaattisen tehtävän ratkaisussa 

Matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa on erotettavissa eri vaiheita. Vaiheet kuvaavat tiettyä 

matemaattisen erityisosaamisen tasoa. Kinnunen ja Vauras (1998, 270 - 273) ovat esittäneet 

vaiheet neljänä hierarkkisena tasona (ks. kuvio 1), joiden käyttö kuvaa oppilaan ongelmanratkaisun 

tasoa.  
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KUVIO 1. Toiminnan tasot matemaattisessa ongelmanratkaisussa Kinnusta ja Vaurasta (1998) 
mukaillen. 

Ylinnä hierarkiassa on käsitteellinen taso, jolla matemaattiset käsitteet, säännöt ja 

menettelytapojen taustalla olevat periaatteet ymmärretään. Käsitteellisellä tasolla voidaan ajatella 

sitä, että lapsi ymmärtää esimerkiksi sanallisessa tehtävässä saamansa ratkaisun (luvun) 

merkityksen tehtävänannon mukaisesti. Toisena on strateginen taso, jolla tarkoitetaan keinoa, jolla 

oppilas pääsee ratkaisuun nopeimmin. Kyseessä on proseduraalinen tieto. Kilpatrick, Swafford ja 

Findell (2001, 117) puhuvat proseduraalisesta sujuvuudesta, jolla tarkoitetaan taitoa käyttää 

proseduureja joustavasti, huolellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kilpatrickin ym. 

(2001, 124-127) mallissa strateginen kompetenssi on läheisessä yhteydessä Kinnusen ja Vauraan 

(1998, 270) strategiseen tasoon. Strategisella kompetenssilla tarkoitetaan kykyä formuloida, esittää 

ja ratkaista matemaattisia tehtäviä. Kilpatrickin ym. (2001, 124) strategisen kompetenssin käsite ei 

sisällä ainoastaan yhtä tiettyä strategiaa, vaan opiskelijan on tunnettava ja hallittava useita 

ongelman ratkaisustrategioita, ja hänen on kyettävä tunnistamaan annetusta tehtävästä ratkaisun 

kannalta olennaiset piirteet. Joutsenlahden (2005, 89) mukaan strategiset tiedot ovat henkisiä 

operaatioita, joilla kognitiivisia prosesseja ohjaillaan ja kontrolloidaan ongelmanratkaisua 

vaativissa tilanteissa. Strategiatiedot eivät siis koostu pelkästään perusoperaatioista, vaan 

Ongelmanratkaisun taso 

Käsitteellinen taso 

Strateginen taso 

Tekninen taso 

Operaatioiden taso 
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strategioihin liittyvät oleellisena osana niiden säätelyä ohjaavat metakognitiot. Matemaattiset 

strategiat koostuvat menetelmistä, joissa käytetään matemaattisia käsitteitä lauseita tai algoritmeja. 

 Suljetuissa matematiikan symbolikieltä sisältävissä tehtävissä ei voida mielestäni puhua 

laajemmin strategisen tason toiminnoista. Valmiit matematiikan symbolikieltä sisältävät 

laskulausekkeet sisältävät strategian jo valmiina, jolloin oppilaille jää jäljelle vain tehtävän 

tekninen suoritus. Sanallisen tehtävän rakenne voi usein antaa laajemman mahdollisuuden 

strategioiden variaatioihin, sillä tehtävän muotoilu ei välttämättä kerro oppilaalle suoraan valmista 

strategiaa. Kun tehtävätyyppi on epäsuora, niin sen sanallinen sisältö voi johtaa ratkaisemaan 

tehtävän tietyllä tavalla. Tämä tapa voi olla strategisesti epätaloudellisempi johtaen oppilaan 

laskulausekkeeseen, jossa tehtävänannon mukainen vastaus löytyy laskulausekkeen vasemmalta 

puolelta.  

Strategisen tason alapuolella on tekninen taso, jolla strategioiden vaatimat toiminnot 

toteutetaan. Tekniseen tasoon sisältyy esimerkiksi laskualgoritmit ja niiden hallinta. Sanallisten 

tehtävien tapauksessa teknisen tason taidoilla ei ole kovin suuri merkitys. Teknisen tason 

vaatimukset voivat olla alhaiset, mutta strategian ja käsitteellisen tason vaatimukset ovat 

keskeisimpinä. 

Toiminnan tasojen alimman osan muodostaa operaatioiden taso. Taso sisältää 

päässälaskuoperaatiot ja muistista haun. Alin hierarkiataso siis on alistettu ylempien tasojen 

käyttöön. Parhaimmillaan matemaattisen ongelman ratkaiseminen ilmenee taitavan ratkaisijan 

toiminnassa, joka koordinoidusti alistaa alempien tasojen osatavoitteisiin suunnatut toiminnot 

ylemmän tason tavoitteille ja periaatteille (Kinnunen & Vauras 1998, 271).  

Sanallisen tehtävän rakenne määrittää ongelmanratkaisun toiminnan tason. Suorassa ja 

yksinkertaisessa tehtävätyypissä (ks. luku 2.2) tehtävä saattaa supistua tekniselle tasolle. Tällöin 

sanallisen tehtävän sisältö ei anna mahdollisuuksia ongelmanratkaisuun, jossa tarvitaan 

korkeampia toiminnan tasoja. Toisaalta myös vaativampi tehtävä voi supistua näennäisesti 

tekniseen osaan. Tässä tapauksessa sanallisen tehtävän tekstistä on poimittu satunnaisesti lukuja, 

joita on laskettu esimerkiksi yhteen ilman käsitystä tehtävänannon vaatimuksia. Tällainen arvaus 

voi johtaa joissain tapauksissa myös oikeaan vastaukseen, vaikka oppilas ei ole käyttänyt tehtävän 

ratkaisussa ylempiä toiminnan tasoja. Käsitteellinen ja strateginen taso nousevat sanallisen 

tehtävän ratkaisussa keskeiseksi etenkin silloin, kun tehtävä ei ole suora. Epäsuoran tehtävätyypin 

ratkaisussa on keskeistä ongelman matemaattisten elementtien tunnistaminen eli käsitteellinen 

taso. Elementtejä voivat olla esimerkiksi luvut ja niiden suhteet. Toisaalta tehtävistä on osattava 

erotella myös matemaattiset elementit, joita niissä ei tarvita. Relevanttien matemaattisten 

elementtien tunnistamisen lisäksi käsitteellisen tason ymmärrys sisältää strategioiden ja 
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tekniikoiden ymmärryksen osana ratkaisuprosessia. Voidaankin puhua strategioista ja niiden 

valintaa säätelevistä metakognitioista. Haapasalo (1998, 82) käyttää näistä prosesseista 

yhteisnimitystä heuristiset prosessit, joiden rinnakkaisnimityksiä ovat problemaattinen ja luova 

ajattelu. Polya (1948, 108–123) puhuu heuristisista strategioista, joilla hän tarkoittaa kaikkia niitä 

keinoja, jotka oikein käytettynä parantavat kykyä ratkaista matemaattisia ongelmia.  

Leppäaho (2007, 46) luokittelee ongelmanratkaisustrategiat kahdeksaan eri menetelmään: 

yrittää ja erehtyä, listata järjestelmällisesti mahdollisuuksia, yksinkertaistaa ongelmaa, etsiä 

ongelmasta kaava, kokeilla eri mahdollisuuksia, päätellä, yleistää ja työskennellä takaperin. 

Ongelmanratkaisuun liittyvät hänen mukaansa auttavat strategiat. Auttavilla strategioilla 

tarkoitetaan välivaiheita yleisten strategioiden toteuttamisessa. Nämä soveltuvat kaikkiin yleisiin 

ongelmanratkaisustrategioihin. Auttavia strategioita voivat olla diagrammit, taulukot, piirrokset, 

luettelot ja yhtälöt. Tikkasen (2008, 100) mukaan niin yleisiä kuin auttaviakin strategioita voidaan 

opettaa varsin nuorille oppilaille.  

 

2.4 Matemaattinen kielentäminen  

Matemaattisella kielentämisellä tarkoitetaan matemaattisen ajattelun ilmaisemista kielen avulla 

suullisesti tai kirjallisesti (Joutsenlahti 2003, 188). Meaneyn (2003, 118) mukaan matematiikan 

kieleen kuuluvat ne matematiikan luonnollisen kielen ilmaukset, joilla on oma merkityksensä 

matematiikassa, matemaattiset symbolit ja lausekkeet. Joutsenlahti (2009, 76) on täydentänyt 

kielten rekisteriä kuviokielellä, jolla on keskeinen merkitys esimerkiksi geometrian tehtävien 

ratkaisuissa. Osa oppilaista hahmottaa ongelmia yleisestikin visuaalisesti, jolloin kuviot ovat heille 

ajattelun apuna monentyyppisten tehtävien ratkaisuissa (mt. 74). Sanallisten tehtävien projektissani 

painotettiin kuviokielen käyttöä. Oppilaita kehotettiin piirtämään kuvia, joilla pyrittiin tukemaan 

oppilaiden sanallisten tehtävien hahmotusta. Piirtäminen voidaan ajatella 

ongelmanratkaisutilanteessa heuristisena strategiana (auttavana strategiana). Schoenfeldin (1985, 

108) mukaa heuristinen strategia voidaan määritellä tekniikaksi tai esitykseksi, jonka tarkoituksena 

on auttaa ratkaisijaa ymmärtämään paremmin ongelma ja parhaassa tapauksessa ratkaisemaan se. 

Hahmotuksen lisäksi kielentämisestä on monipuolisesti hyötyä opetustilanteissa. Esimerkiksi 

matemaattisen käsitteen kielentäminen on Joutsenlahden (2003, 188–196) mukaan osa oppilaan 

käsitteen konstruointiprosessia. Kun oppilaat ilmaisevat muille käsitteen sisältöä, niin he joutuvat 

samalla pohtimaan käsitteen keskeisiä piirteitä ja reflektoimaan sekä jäsentämään matemaattista 

ajatteluaan. Opettaja saa tällöin viitteitä oppilaan ajatteluprosesseista.  
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2.4.1 Multisemioottinen lähestymistapa – kolme eri kieltä 

Joutsenlahden ja Kuljun (2010) sanallisten tehtävien ratkaisun esittämisen rekisterissä (ks. 

kuvio 2) on kuvattu kolme eri kieltä: luonnollinen kieli, matematiikan kieli ja kuviokieli. 

Luonnollisella kielellä tarkoitetaan kirjoitetuista sanoista, ja niihin liittyvistä säännöistä 

muodostuvaa kokonaisuutta. Matematiikan kielellä tarkoitetaan esimerkiksi matematiikassa 

käytettäviä symboleja, kuten numerot ja laskulausekkeen yhteenlasku- ja kertomerkit. 

Kuviokielellä puolestaan tarkoitetaan kaikkia oppilaiden piirtämiä muotoja, joilla esimerkiksi 

havainnollistetaan sanallisten tehtävien rakennetta. Kuviokieli voi sisältää esimerkiksi geometrisia 

muotoja tai mitä tahansa sanallisessa tehtävässä esitettyä objektia. (mt. 78.)  

 

 

KUVIO 2. Kolme eri kieltä, kun rekisterinä on sanallisten tehtävien esittäminen (Joutsenlahti & 
Kulju 2010, 81). 

Kielet sisältävät mallissa myös yhteisiä osuuksia. Matematiikan luonnollisella kielellä (MLK) 

tarkoitetaan matematiikassa käytettäviä täsmällisiä merkityksen sisältäviä sanoja, joihin sisältyy 

esimerkiksi matematiikan käsitteet, kuten suunnikas, pii ja yhdensuuntaisuus. Projektissani 

matematiikan luonnollisen kielen sanoja ovat esimerkiksi ”pienempi kuin”, ”vähennetään kaksi” ja 

”yhtä monta kuin”. Matematiikan kielen ja kuviokielen yhteisellä alueella, matematiikan 

kuviokielellä (MKK), tarkoitetaan kuvioita, jotka ovat merkityksellisiä matematiikan kannalta. 
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Neliö, ympyrä ja suora ovat tyypillisiä matematiikan kuviokielen kuvioita. Matematiikan kielestä, 

joka ei ole kuviokieltä eikä luonnollista kieltä, käytetään Joutsenlahden ja Kuljun (2010, 81) 

mallissa nimitystä matematiikan symbolikieli (MSK).  

Projektissani oli tarkoitus yhdistää edellä kuvatun sanallisten tehtävien esittämisen kolme 

kielen elementtiä yhteen. Painotuksena oli esittämisen sijasta ratkaisuprosessin tukeminen. Malli 

on helposti sovellettavissa sanallisten tehtävien ratkaisuprosessin vaiheisiin, ja siitä löytyy myös 

yhtymäkohtia Polyan (1948) sanallisten tehtävien ratkaisuvaiheisiin. Projektissa pyrittiin tukemaan 

oppilaiden sanallisten tehtävien ratkaisuprosessia siten, että luonnollisella kielellä ja matematiikan 

luonnollisella kielellä kirjoitettu tehtävä purettiin tarvittaessa kuviokieleen. Tehtävien tyypin 

mukaisesti purettu kieli oli pääosin kuviokielen rekisterissä eikä matematiikan kielen ja 

kuviokielen yhteisessä (MKK). Tämän kuviokielen kautta pyrittiin löytämään ymmärrys tehtävän 

ideasta, ja palaamaan matematiikan symbolikielen ja matematiikan luonnollisen kielen tasoille.  

Kuviokielen rekisteristä pyrittiin aluksi pääsemään matematiikan symbolikieleen. Tämä 

tarkoitti sitä, että oppilas pystyi muodostamaan matemaattisia symboleja sisältävän 

laskulausekkeen, jolla päästiin tehtävänannon mukaiseen ratkaisuun. Tehtäviä kielennettäessä 

päästiin matematiikan luonnollisen kielen elementtiin, jossa oppilailla oli mahdollisuus saada 

matemaattista ajatteluaan näkyväksi muille.  

 

2.4.2 Koodinvaihto – liikkuminen eri kielien välillä 

Koodinvaihdolla tarkoitetaan kahden tai useamman kielen sekoittumista samassa keskustelussa 

sekä kahden kielen vaihtelua samassa keskustelussa, lauseessa tai jopa yksittäisessä sanassa 

(Kotilainen 2008, 140). Olennaista on kuitenkin se, että kaksi tai useampi kielimuoto kohtaa 

samassa kielenkäyttötilanteessa (Kalliokoski 2009, 13). Solano-Flores (2010, 122) määrittelee 

koodinvaihdon siten, että yksilö voi vaihtaa kieltä, murretta tai muuta kielimuotoa oman valintansa 

mukaan. Matematiikan kielentämisessä koodinvaihtoa voi tapahtua luonnollisen kielen, 

matematiikan kielen ja kuviokielen välillä (Joutsenlahti & Kulju 2010, 81). Matematiikan 

sanallisissa tehtävissä koodinvaihdolla on keskeinen merkitys. Koodinvaihtoa tapahtuu eri 

näkökulmista. Sanallinen tehtävä on kyettävä muotoilemaan luonnollisesta kielestä matematiikan 

symbolikielelle.  

Joutsenlahti (2009, 78–83) on tarkastellut eri kielten välistä vaihtelua erityisesti 

prosessimielessä. Hän on tutkinut matematiikan symbolikielen ja luonnollisen kielen välistä 

vaihtelua matematiikan sanallisten tehtävien ratkaisuprosessien yhteydessä. Näissä tarkasteluissa 
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on löytynyt neljä erilaista kielentämisen ratkaisumallia (standardi-, kertomus, tiekartta- ja 

päiväkirjamalli) koodinvaihdon näkökulmasta. Standardimallissa oppilas toimii ainoastaan 

matematiikan symbolikielen alueella, joten koodinvaihtoja ei tapahdu (mt. 78). Kertomusmallissa 

oppilas vaihtaa kielimuotoa luonnollisen kielen tai kuviokielen kautta matematiikan 

symbolikielelle ja takaisin. Koodinvaihtoja voi tässä mallissa tulla useita riippuen tehtävän 

vaiheiden määrästä. Malli etenee suoraviivaisesti alkutilanteesta loppupäätelmiin. Ratkaisun 

eteneminen selvitetään sanallisesti lyhyin väliotsikoin, kokonaisin lausein tai kuvin. (mt. 79.) 

Tiekarttamallissa on samoja piirteitä kuin kertomusmallissa. Siinä tapahtuu koodinvaihto 

luonnollisen kielen tai kuvien kautta matematiikan symbolikielelle, mutta näiden välillä tapahtuu 

koodinvaihto vain kerran. Mallissa oppilas esittelee aluksi koko ratkaisuprosessin luonnollisen 

kielen avulla, joka formalisoidaan edelleen matematiikan symbolikielen kautta luonnolliseksi 

kieleksi. (mt. 80.) Päiväkirjamallissa puolestaan oppilas kirjoittaa luonnollisella kielellä 

jäsentääkseen ajatteluaan, kunnes idea on selkiintynyt luonnollisen kielen puolella. Päiväkirja on 

usein tarkoitettu vain kirjoittajalleen luettavaksi ja sen kirjoittamisprosessin tarkoitus on usein 

omien ajatusten selkeyttäminen vuorovaikutuksessa oman tekstinsä kanssa. (mt. 81.) 

Tutkimuksessani painotettiin kielentämistä ratkaisuprosessin tukena monella tavoin. Lisäksi 

sen muita opetuksen edistämistä tukevia ominaisuuksia hyödynnettiin. Kielentämisessä on kyse 

oman ajattelun jäsentämisestä, joko sanallisesti tai kirjallisesti. Kielentämisen edut voidaan jakaa 

kolmeen ryhmään (Joutsenlahti 2003, 188–196; Tikkanen 2008, 102–105). Ensimmäiseksi 

kielentäminen tukee oppijan omaa ymmärtämistä. Ennen kuin yksilö voi kielentää ajatuksiaan 

muille, täytyy hänen selvittää ne itselleen. Puhumista edeltää ajattelu, jossa yksilön tarvitsee 

selvittää itselleen ongelman tarkoitusperät. Pelkkä puhumisen aloittaminen saattaa johtaa 

lukkotilanteen aukeamiseen, kun pohjatyö ongelman ratkaisemiseksi on tehty ajattelemalla. 

Toiseksi kielentäminen on sosiaalinen tekijä. Yksilö saa mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan ja oppia 

toisilta sosiaalisessa kanssakäymisessä. Matematiikan kielentäminen rikastuttaa matematiikan 

oppimiskokemuksia luomalla ilmapiiristä vuorovaikutteisemman ja sitä kautta tuomalla 

symbolikielen rinnalle puhutun kielen. Puhutun kielen mukaan tuominen tuo matematiikkaa 

lähemmäksi todellisuutta ja arkipäivää, se luo osaltaan helpommin lähestyttävän ympäristön, johon 

lapsen on helpompi samaistaa itsensä. Kolmanneksi kielentämisen rooli on pedagogisena tekijänä, 

jossa oppilaan suorittama kielentäminen mahdollistaa opettajan havainnollistaa oppilaan ajattelu 

rakenteita ja oikaista väärinkäsityksiä. Pelkkiä matemaattisia symboleita katsellessa voi olla 

mahdotonta sanoa, mitä lapsi tekee väärin ja missä vaiheessa laskua virhe syntyy. (Joutsenlahti 

2003, 188–196; 2005, 222)  
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Multisemioottisen lähestymistavan pohjalta toteutetussa projektissa keskeisenä oli 

kielentämisen ohella eri kielien monipuolinen käyttö. Oppilaita kannustettiin piirtämään 

ymmärrystä tukevia piirroksia sanallisten tehtävien kontekstissa. Matematiikan kielentämisessä 

opiskelijaa usein auttaa ratkaisuprosessin siirtäminen koodinvaihdolla luonnollisen kielen alueelle 

tai kuviokieleen (Joutsenlahti & Rättyä 2011, 175) Näissä tilanteissa koodinvaihto tulee myös 

keskeisesti esille. Luonnollista kieltä sisältävän sanallisen tehtävän muokkaus kuviokielelle on 

keskeinen koodinvaihto sanallisten tehtävien havainnollistamista ajatellen. Koodinvaihto tuo 

oppilaalle paremmin näkyväksi tehtävän luvut ja niiden suhteet. Tällä ajateltiin olevan positiivisia 

vaikutuksia erityisesti heikompien lukijoiden ratkaisuprosessin kannalta. Joutsenlahden ja Rättyän 

(2011, 175) mukaan opiskelija voi koodinvaihdolla muuttaa ratkaistavaa ongelmaa hänelle 

paremmin sopivaan kieleen tai rekisteriin. Kaikissa tapauksissa tehtävän käsitteiden merkitykset 

pysyvät samoina, jolloin vain ilmenemismuoto muuttuu opiskelijan kannalta 

tarkoituksenmukaisemmaksi.  

Sanallisten tehtävien näkökulmasta projektin aikana tuetaan koodin vaihtamista, jossa 

ratkaisuprosessi kulkee luonnollisen kielen kautta kuviokielelle, ja tämän kautta matematiikan 

symbolikielelle. Tässä prosessissa tapahtuu kaksi keskeistä koodinvaihtoa. Ensimmäisen 

koodinvaihdon voidaan ajatella olevan strateginen. Oppilas tekee tällöin koodinvaihdon hänelle 

paremmin sopivaan muotoon, jolloin hän voi käsittää tehtävän ratkaisuun vaadittavan 

laskutoimituksen. Toisessa koodinvaihdossa tämä kuvan kautta selvinnyt ratkaisuidea muutetaan 

matematiikan symbolikielelle. Piirtämisestä saattaa olla hyötyä myös operaatioiden tasolla. 

Kinnusen ja Vauraan (1998, 271) mukaan taso sisältää päässälaskuoperaatiot ja muistista haun. Jos 

oppilaan päässälaskuoperaatiot ovat heikot, niin oppilas voi laskea piirtämistään kuvista 

esimerkiksi tarvittavan summan osa kerrallaan.  

 

2.5 Matemaattinen osaaminen 

Matemaattinen osaaminen voidaan määritellä monin tavoin. Kilpatrick, Swafford ja Findell (2001) 

ovat kehittäneet teorian, jossa matemaattinen osaaminen on jaettu viiteen eri elementtiin. Nämä 

elementit ovat käsitteellinen ymmärtäminen, proseduraalinen sujuvuus, strateginen kompetenssi, 

mukautuva päättely ja yritteliäisyys. Heidän mukaansa nämä elementit ovat kietoutuneet toisiinsa, 

ja matemaattista osaamista ei voida saavuttaa kehittämällä vain jotain tiettyä piirrettä. 

Kehittyminen tapahtuu ajan kuluessa ja se voi olla monen tasoista. (Kilpatrick ym. 2001, 116, 

133).  
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Käsitteellinen ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että oppilas ymmärtää matemaattisia käsitteitä, 

operaatioita ja relaatioita. Tieto on tällöin järjestynyt kokonaisuudeksi, ja uusi tieto opitaan 

yhdistämällä se vanhaan. Yhdistyneitä tietoja on helpompi käyttää ja muistaa, koska ne voidaan 

tarvittaessa rakentaa uudelleen. Käsitteellisen ymmärtämisen myötä oppilas voi nähdä syvempiä 

yhtäläisyyksiä asioiden välillä, jotka näyttivät aiemmin irrallisilta. Kun asia on ymmärretty, niin se 

auttaa uuden tiedon luomista ja ennestään vieraiden ongelmien ratkaisemista. (Kilpatrick ym. 

2001, 116–120.) 

Proseduraalisella sujuvuudella tarkoitetaan taitoa käyttää menettelytapoja sujuvasti ja 

tarkoituksenmukaisesti. Proseduurien hallinta edesauttaa käsitteiden syvällisempää ymmärtämistä. 

Käsitteellinen ymmärtäminen ja proseduraalinen sujuvuus ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa, 

sillä ymmärtäminen tekee oppimisen helpommaksi, virheettömämmäksi ja vähemmän herkän 

unohtamiselle. Toisaalta tarvitaan tietyn tasoista taidon hallintaa, jotta käsitteitä voidaan oppia 

syvällisemmin. Eri proseduurien käyttö voi vahvistaa ja kehittää tätä ymmärrystä. Ilman 

proseduraalista sujuvuutta ongelmia on vaikea ratkaista. Jos oppilas ei ymmärrä, mistä on kyse, 

niin väärien proseduurien käyttö on todennäköisempää ja ulkoa opetellut proseduurit jäävät 

erillisiksi tiedoiksi. Proseduurien tuloksen arviointi liittyy proseduraaliseen sujuvuuteen. 

(Kilpatrick ym. 2001, 116–123.) 

Strateginen kompetenssi liittyy kykyyn muotoilla, esittää ja ratkaista matemaattisia 

ongelmia. Siinä on keskeistä ongelmanratkaisu ja ongelman muotoilu. Keskeistä on selvittää, mikä 

ongelma on, ja miten se saadaan ratkaistavaan muotoon. Tämä muoto voi olla esimerkiksi 

numeerinen, symbolinen tai verbaalinen. Tärkeää on, että tehtävästä luodaan mentaalinen malli. 

Jotta oppilas tulee päteväksi ongelmanratkaisijaksi, niin hänen on opittava muotoilemaan 

ongelmien mentaalisia representaatioita ja keksiä tarvittaessa uusia ratkaisumetodeja. Strateginen 

kompetenssi antaa oppilaalle kyvyn löytää tehtävästä ratkaisun kannalta olennaisen. Tämä antaa 

mahdollisuuden ratkoa myös tehtäviä, jotka eivät ole rutiininomaisia. (mt. 116, 124–127.)    

Mukautuvalla päättelyllä tarkoitetaan kykyä loogiseen päättelyyn, reflektointiin, 

selittämiseen ja todistamiseen. Mukautuva päättely liittyy ratkaisuketjun eheyteen, sillä sen avulla 

voidaan nähdä, että tosiasiat, menettelytavat, käsitteet ja ratkaisumenetelmät sopivat yhteen. 

Oppilaat kykenevät mukautuvaan päättelyyn mikäli heillä on riittävä tietopohja, tehtävä on 

ymmärrettävä ja motivoiva sekä konteksti on tuttu. Mukautuva päättely on yhteydessä toisiin 

matematiikan osaamisen elementteihin ongelmanratkaisun aikana, kun oikeutetaan valittua 

strategiaa. (mt. 116, 129–131.) 

Matemaattisen osaamisen teorialla on merkitystä tutkimuksessani, sillä matematiikan 

sanallisia tehtäviä voidaan esimerkiksi luokitella sen pohjalta. Esimerkiksi helpot ja suorat tehtävät 
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painottuvat enemmän proseduraaliseen osaamiseen. Vaativammat ja epäsuorat tehtävät vaativat 

enemmän strategista kompetenssia. Kilpatrickin ym. (2001, 124–125) mukaan sanalliset tehtävät 

vaativat kykyä saada ongelma ratkaistavaan muotoon pelkän ongelman ratkaisemisen sijaan. Näitä 

strategista kompetenssia kehittäviä tehtäviä löytyy juuri vaativimmista sanallisista tehtävistä. 

Saarisen ja Tuomen (2007, 69) mukaan tällaisia tehtäviä löytyy kunkin kirjasarjan perustehtävistä, 

jotka kuitenkin ovat usein melko mekaanisia. Tässä tutkimuksessa oppilaat saavat ratkaistavaksi 

myös vaativampia tehtäviä, jolloin eri tehtävätyyppejä ja niiden hallintaa voidaan analysoida 

Kilpatrickin ym. (2001) teorian pohjalta. 

 

2.6 Kansallinen oppimistulosten arviointi ja aiempia tutkimustuloksia    

Opetushallitus toteutti syyskuussa 2005 peruskoulun kolmasluokkalaisille äidinkielen, 

kirjallisuuden sekä matematiikan oppimistulosten arvioinnin. Arviointiin osallistui 288 

suomenkielistä ja 51 ruotsinkielistä peruskoulua. Oppilaita oli yhteensä 5864, joista 670 oli 

ruotsinkielisissä kouluissa. Tehtävätyyppejä oli ryhmitelty opetussuunnitelman perusteiden 

mukaisesta luokituksesta edelleen esimerkiksi mekaanisiin ja sanallisiin tehtäviin. Mekaaninen 

tehtävä ei vaadi opiskelijalta keksimistä tai oivaltamista, vaan ratkaiseminen perustuu 

matemaattisten sääntöjen ja sopimusten hallintaan. Sanallisiksi tehtäviksi arvioinnissa luokiteltiin 

tehtävät, jotka edellyttivät myös kielen ja tekstin ymmärtämisen taitoja. Niiden ratkaisuun vaikutti 

sanallisen ohjeistuksen lisäksi se, että oppilas osasi poimia tekstistä tarvittavat tiedot ja osasi 

käyttää niitä tehtävän kannalta mielekkäästi. Arvioinnin mukaan sanallisia tehtäviä ratkaistiin 

selvästi heikommin kuin mekaanisia tehtäviä. Osaamisen taso oli selvästi tyydyttävää heikompaa, 

sillä ratkaisuprosentti oli 50. Tyttöjen ja poikien osaamisen ero ei ollut merkittävä, vaikka se olikin 

tilastollisesti merkitsevä. (Huisman 2006, 8, 72–73.) 

Suomessa Leppäaho (2007, 192) on tutkinut, kuinka oppilaiden ongelmanratkaisutaitoa 

voitaisiin opettaa ja kehittää peruskoulussa. Tutkimus oli toteutettu alakoulun 6. luokkalaisille. 

Hän kehitti tutkimuksen pohjaksi oppimisympäristön, joka toteutettiin matemaattisen 

ongelmanratkaisukurssin avulla. Tutkimus sisälsi oppiaineiden integroinnin, tutkimusta varten 

kehitetyn opetusmateriaalin ja ratkaisukarttamenetelmän. Kurssilla oli keskeisenä tuoda 

matemaattiseen ongelmanratkaisuun monipuolisuutta opetuksen integroinnin avulla sekä opettaa 

ratkaisukarttamenetelmä työkaluksi ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukarttamenetelmä voidaan 

nähdä ongelmanratkaisutilanteessa heuristisena strategiana (auttavana strategiana) esimerkiksi 

Schoenfeldin (1985, 108) mukaan. Ratkaisukartassa oli keskeisenä, että oppilas listaa aluksi 



26 
 

tehtävästä saatavat tiedot omaan osaansa. Tämän jälkeen aloitetaan ratkaisutavan ja – yrityksen 

etsiminen. Tehtävään haetaan tuntumaa tietojen ja piirustusten avulla.  

Tutkimuksen tulosten perusteella keskeisiksi matemaattisen ongelmaratkaisutaidon opetusta 

tukeviksi asioiksi muodostuivat esimerkiksi matematiikan verbalisointi, luokan ilmapiiri ja 

opetuksen ongelmakeskeisyys (mt. 191). Oppilaille oli Leppäahon mukaan annettava aikaa ja heitä 

oli kannustettava puhumaan ja kirjoittamaan matematiikasta. Kannustavan ilmapiirin luomiseksi 

oli puolestaan tehtävä lujasti töitä, sillä ongelmatehtävä, jota oppilas ei osannut ratkaista, koettiin 

epäonnistumiseksi. Tutkimuksessa oppilaiden kehitystä mitattiin koe- ja kontrolliryhmien avulla. 

Tulosten perusteella koeryhmä oli kehittynyt jakson aikana tilastollisesti merkitsevästi. 

Koeryhmän oppilaat olivat saaneet lopputestissä noin 26 prosenttia korkeammat pisteet kuin 

alkutestissä. Pistemäärät sisälsivät kaksi eri osiota: varsinainen tehtävien ratkaisuosio ja perustelu-

prosessiosio. Kaikki jaksoon osallistuneet oppilaat olivat saaneet loppukokeessa paremman 

tuloksen kuin alkukokeessa. Jakson ulkopuolinen kontrolliryhmä ei ollut tapahtunut muutosta 

tutkituissa osioissa. (mt. 192.) Suurin osa oppilaista koki ratkaisukartan käytön hyödylliseksi 

vaativia ongelmatehtäviä ratkottaessa. Helposti ratkaistaviin tehtäviin sitä ei oppilaiden 

haastatteluiden perusteella kannata soveltaa. (mt. 195.) Tutkimuksessani piirtämistä tuetaan siten, 

että oppilaita kannustetaan piirtämään kuva tehtävän ratkaisun tueksi. Varsinaisissa testeissä 

oppilaita kannustetaan piirtämään, jos he tuntevat tarvitsevan sitä tehtävän ratkaisun kannalta. Näin 

pystytään arviomaan oppilaiden piirtämiskäyttäytymistä ongelmanratkaisun tukena. 

Tutkimuksessa oli kyse oppimisympäristöstä, johon kuului eri osa-alueita. Tämän vuoksi 

kyseisessä tutkimuksessa ei ole voitu ottaa kantaa tarkemmin kunkin osa-alueen vaikutuksesta 

lopputuloksiin. Esimerkiksi ratkaisukartan käytön vaikutusta ei ole voitu tutkimuksessa selvittää. 

Tutkimuksessani painotetaan piirtämistä, joka sekin on vain yksi osa-alue kokonaisvaltaisemmassa 

multisemioottiseen teoriaan pohjautuvassa opetusjaksossa. Täten piirtämisen vaikutusta jakson 

aikana tapahtuvaan muutokseen ei voida määrittää kvantitatiivisin keinoin. Piirtämisen käyttöä 

voidaan sen sijaan arvioida kvalitatiivisin keinoin muista näkökohdista.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Matematiikan sanallisten tehtävien projektin yhteydessä toteutetussa tutkimuksessa oli 

tarkoituksena selvittää sanallisten tehtävien opetuksen yhdistämistä muuhun matematiikan 

opetukseen. Jakson onnistumista tarkasteltiin tutkimuksen lopuksi neljän eri näkökulman kautta. 

Integroinnin toimivuutta lähestyttiin opettajan ja oppilaiden näkemysten perusteella. Opettajan 

näkemys perustui oppituntien havaintoihin perustuvaan oppimispäiväkirja-aineistoon ja yleiseen 

tuntien pitämiseen liittyviin kokemuksiin. Oppilaat tekivät jakson lopussa itsearvioinnin, joissa he 

saivat arvioida jakson onnistumista ja kehitystään projektin aikana. Integroinnin onnistumista 

tarkasteltiin myös projektin aikana pidettyjen testien ja summatiivisten kokeiden pohjalta. 

Tutkimus jakaantui kahteen testiin, joista ensimmäisellä kartoitettiin eri tehtävätyyppien hallintaa 

ja tehtävissä esiintyneitä solmukohtia. Alkutestin pohjalta muodostettiin projektin runko. Projektin 

taustalla olevan multisemioottisen lähestymistavan pohjalta opetuksessa painotettiin matematiikan 

kielien monipuolista käyttöä. Keskeisiksi työtavoiksi muodostuivat suullinen ja kirjallinen 

kielentäminen. Tehtävien ratkaisuprosessissa tuettiin avustavien strategioiden, kuten piirtämisen 

käyttöä. Piirtämisen käytön merkitystä tutkittiin lopputestin kvalitatiivisen tarkastelun, oppilaiden 

itsearvioinnin ja opettajan oppimispäiväkirjan avulla. Keskeisiksi tutkimuskysymyksiksi 

muodostuivat seuraavaksi esiteltävät kolme ongelmaa. 

 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa sanallisten tehtävien ratkaisuprosessia lähestytään multisemioottisen 

näkemyksen kautta. Oppilaita tuetaan kielentämään ratkaisujaan muille, jonka lisäksi oppilaita 

kannustetaan käyttämään ratkaisuprosessissaan erityisesti piirtämistä. Tämän kautta oppilaat saavat 

monipuolisemman kuvan matematiikasta oppiaineena. Tutkimuksessa selvitetään peruskoulun 

kakkosluokkalaisten sanallisten tehtävien hallintaa ja niihin liittyviä solmukohtia. Tämän lisäksi 

selvitetään piirtämisen merkitystä oppilaiden ongelmanratkaisuprosessissa. Tutkimuksen 

toimintatutkimuksellisen hengen mukainen kriittinen osuus on selvittää sanallisten tehtävien 
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projektin integrointimahdollisuuksia normaaliin matematiikan opiskelun yhteyteen. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Minkä tasoisia sanallisia tehtäviä alakoulun 2. luokkalaiset hallitsevat ja minkälaisia 

solmukohtia niihin liittyy? 

 

2. Voidaanko oppilaita auttaa ongelmanratkaisuprosessissa multisemioottisen teorian 

näkökulmasta tuomalla piirtäminen avustavana strategiana ratkaisuprosessiin ja miten 

piirtäminen tukee oppilaita ongelmanratkaisuprosessissa? 

 

3. Voidaanko sanallisten tehtävien projekti integroida onnistuneesti muuhun matematiikan 

opetukseen? 

 

 

 

3.2 Tutkimusmenetelmälliset valinnat ja aineisto 

Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Lankshear ja Knobel (2004, 74–75) käyttävät tällaisesta tutkimuksesta nimitystä mixed methods. 

He ovat maininneet esimerkkinä kvalitatiivisen tapaustutkimuksen, jossa voidaan käyttää 

kvantitatiivisiin menetelmiin kuuluvaa kvasikokeellista koeasetelmaa. Kyseessä on tässäkin 

tutkimuksessa käytetty alku- ja lopputestaus, jolla saadaan tietoa oppilaiden kehityksestä jakson 

aikana. Menetelmien käyttö rinnakkain oli perusteltua, sillä tutkimuksen aihe ja ongelmat 

edellyttivät sekä laadullisen että määrällisen menetelmän käyttöä. Määrällisiä menetelmiä tarvittiin 

esimerkiksi selvitettäessä oppilaiden kehitystä jakson aikana. Laadullisia menetelmiä tarvittiin, kun 

selvitettiin oppilaiden suhtautumista piirtämisen merkitykseen sanallisten tehtävien ratkaisun 

tukena sekä tutkittaessa tehtäviin liittyneitä solmukohtia. Kun kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia 

tuloksia vertailtiin niiden yhdenmukaisuuden kannalta, saatiin tutkimuksen luotettavuutta 

mielestäni parannettua. Tällaista yhdistämistä käytettiin erityisesti projektin onnistumista 

selvitettäessä. Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto oli pieni (n=19), mutta se on perusteltua 

tutkimuksen projektiluonteen näkökulmasta. Pelkästään kvantitatiivisen tutkimuksen tarpeisiin se 

ei olisi ollut tarpeeksi suuri. Kvantitatiivisen aineiston tuloksia ei voida yleistää, mutta ne ovat 

suuntaa antavia ja tukevat tutkimuksen laadullista osaa.  
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Jaksolla oli tarkoitus tuoda uutta näkemystä matematiikan opetuksen 

projektimahdollisuuksista toteuttamalla toiminnallinen tutkimus etnografisin keinoin. 

Tieteenfilosofisilta lähtökohdiltaan tutkimus painottuu sekä positivismiin että fenomenologiaan. 

Siinä on positivistisia elementtejä etenkin kvantitatiivisen aineiston ja sen analyysin kautta. 

Toisaalta tutkimuksella oli myös kriittiset lähtökohdat, sillä projekti toimi interventiona, jonka 

tarkoitus oli tuottaa paitsi tutkimustietoa, myös muutosta oppilaissa ja opetuskäytännöissä. 

Tutkimuksen kvalitatiivinen osuus koostui oppimispäiväkirjasta, oppilaiden sanallisten tehtävien 

vihoista ja sanallisten testien tehtäväkohtaisista merkitysten tulkinnasta. Tutkimus sijoittuu 

kokonaisuutena toimintatutkimuksen kenttään. Siinä on tavoitteena käytännön kasvatustyön ja 

tieteellisen tutkimuksen yhdistäminen. Opettaja toimii kasvatustyön ohella tutkijana pyrkien 

teoreettisen tiedon muodostamiseen (Linnansaari 2004, 113). Tässä tutkimuksessa toimin sekä 

tutkijana että opettajana sanallisten tehtävien projektissa. 

 Kvantitatiivinen aineisto muodosti tutkimuksen rungon, josta kumpuavia asioita ryyditettiin 

kvalitatiivisen aineiston analyysin kautta. Metsämuurosen (2006, 134) mukaan on ilman muuta 

selvää, että mitä useampaa tutkimusmenetelmää käyttää, niin sitä varmempaa on saatu tieto. 

Tällaista tutkimusmenetelmien yhdistämistä kutsutaan triangulaatioksi. Samaa tutkimusta voi siis 

tehdä sekä positivistisesti että fenomenologisesti, tiedon laatu vain on erilaista. (mt. 134.) 

Seuraavassa kappaleessa on esitetty tarkemmin tutkimukseen liittyvää toimintatutkimuksellista 

näkökulmaa. 

Toimintatutkimus ei ole rajattu yksittäinen tutkimusmetodi, vaan se mahdollistaa eri 

menetelmien monipuolisen käytön (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 35). Sen tarkoituksena on 

tutkimuksen avulla muuttaa vallitsevia käytäntöjä, ratkaista erityyppisiä ongelmia – olivat ne sitten 

teknisiä, yhteiskunnallisia sosiaalisia tai eettisiä (Kuula 1999, 9).  Heikkisen ja Jyrkämän (1999, 

35) mukaan se voidaan mieltää esimerkiksi työpaikan tehokkuutta ja tuloksellisuutta parantavaksi 

hankkeeksi. Tämän tutkimuksen puitteissa tuloksellisuutta pyrittiin parantamaan sanallisten 

tehtävien kontekstissa. Ensinnäkin pyrittiin kehittämään pedagogista toimintatapaa, jolla kyseistä 

ongelmakenttää voitaisiin lähestyä havainnoinnin kautta. Toiseksi tavoitteena oli selvittää ja 

ymmärtää oppilaiden sanallisten tehtävien solmukohtia, syitä ja keinoja ratkaista näitä ongelmia. 

Toimintatutkimuksessa olennaista on paitsi tuottaa uutta tietoa myös pyrkiä tutkimisen avulla 

mahdollisimman reaaliaikaisesti erilaisten asiantilojen muutokseen edistämällä ja parantamalla 

niitä tavalla tai toisella. Tätä kautta täsmentyy kasvatustieteen kriittisen toimintatutkimuksen 

laajempi tavoite: ihmisten vapauttaminen alistavien opetusjärjestelmien ja niiden perustana olevien 

yhteiskuntarakenteiden määräävyydestä (Kuula 1999, 13, 61). Metsämuurosen (2006, 102) 

mukaan toimintatutkimus on määritelmänsä mukaan tilanteeseen sidottua, yhteistyötä vaativaa, 
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osallistuvaa ja itseään tarkkailevaa. Projektissani on kriittisiä elementtejä, mutta Kuulan (1999, 61) 

määritelmä on paljon laajempi ja jyrkempi. Kyse on enemmänkin mahdollisuuksien 

esiintuomisesta, joka voi tuottaa muutoksia esimerkiksi pedagogisissa lähestymistavoissa.  

Eräs toimintatutkimuksen keskeinen piirre on pyrkimys reflektiiviseen ajatteluun ja sen 

avulla toiminnan parantamiseen. Ihminen ikään kuin etääntyy itsestään ja näkee oman toimintansa 

ja ajattelunsa uudesta näkökulmasta. Pyritään ymmärtämään, miksi toimitaan tietyllä tavalla. 

(Heikkinen & Jyrkämä 1999, 36) Myös Heikkinen ja Jyrkämä (1999, 36) määrittelevät 

toimintatutkimuksen avainpiirteiksi reflektiivisyyden, tutkimuksen käytännönläheisyyden, 

muutosintervention sekä ihmisten osallistumisen. Reflektiivisyys tulee esille tutkimuksen 

syklisessä rakenteessa, jossa suunnittelu, toiminta, havainnointi, reflektio ja uudelleensuunnittelu 

etenevät spiraalimaisena kehänä. Tutkijan roolissa ensiarvoisen tärkeää onkin itsereflektio, jota voi 

toteuttaa esimerkiksi tutkimuspäiväkirjan avulla. Tämä käytäntö liittyy myös tutkimuksen 

luotettavuuden edistämiseen. (mt. 36–37.) 

 

3.3 Projektin kuvaus ja rakenne 

Projekti toteutettiin Hämeenlinnan normaalikoulun 2. luokalla syyslukukaudella 2011. Opetus 

ajoittui elokuun ja lokakuun väliselle ajalle. Opetusryhmä koostui 19 oppilaasta, joista 11 oli tyttöjä 

ja 8 poikia. Projektin ideana oli integroida sanallisten tehtävien opetusjakso matematiikan 

opetuksen normaalin tuntityöskentelyn rinnalle. Projektin tarkoituksena oli edistää oppilaiden 

matemaattisen ajattelun kehittymistä. Opetusjakson tavoitteet on johdettu perusopetuksen 

opetussuunnitelmien perusteista (Opetushallitus 2004, 150) ja Normaalikoulun omasta 

opetussuunnitelmasta. Molemmissa korostuu se, että oppilas kokee tyydytystä ja iloa ongelmien 

ymmärtämisestä ja ratkaisemisesta. Lisäksi painotetaan sitä, että oppilas kehittää matemaattista 

ajatteluaan ja käsitteitään systemaattisesti ja monipuolisesti.  

Keskeisenä teoreettisena pohjana valituille opetusmenetelmille oli matematiikan opetuksen 

multisemioottinen näkemys, jossa on keskeistä matematiikan eri kielten monipuolinen käyttö. 

Jaksolla painottui erityisesti piirtäminen. Oppilaita kannustettiin piirtämään sanallisten tehtävien 

pohjalta havainnollistavia kuvia, joiden kautta uskottiin oppilaiden löytävän kustakin tehtävästä 

helpommin tarvittavan ymmärryksen, jotta kautta he pääsisivät etenemään tehtävässä kohti 

teknisen suorituksen tasoa. Havainnollistamisella pyrittiin myös tukemaan kielellisesti heikompia 

oppilaita löytämään tehtävästä tarvittavat matemaattiset elementit, jotta he saisivat myös 

onnistumisen kokemuksia matematiikasta.  
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Tutkimus alkoi sanallisten tehtävien teoriaan tutustumisella. Lisäksi tutkin oppikirjoja, ja 

niissä esiintyviä sanallisten tehtävien tyyppejä. Oppikirjojen kautta oli tarkoitus myös saada kuvaa 

oppilaiden tasosta. Teorian kautta aloin suunnittelemaan sanallista alkutestiä, jolla kartoittaisin 

oppilaiden tasoa. Taustatyön pohjalta tein myös alustavan projektisuunnitelman, jossa oli eritelty 

projektin rakenne, aikataulu, tavoitteet sekä sisällöt. Jokaiselle tunnille tehtiin myös 

tuntisuunnitelma, jossa oli eritelty oppitunnin tavoitteet, eriyttäminen, aikataulu ja käytettävät 

opetusvälineet. Projektin edetessä jaksosuunnitelma täsmentyi ja muuttui tarpeen mukaan. 

Projektin rungon muodostivat sanalliset viikkotehtävät (liite 2) ja niiden purku. Oppilaille 

jaettiin jakson aluksi vihkot, joihin liitettiin viikoittain kotitehtäviä. Tehtävät käsittelivät 

alkutestissä esille tulleita tehtäviä ja niiden ongelmakohtia. Oppilaat tulivat esittämään tehtäviä 

luokan eteen, jotta opettaja ja oppilaat pääsivät seuraamaan kulloinkin esitettyä ratkaisuprosessia. 

Oppilaita tuettiin kielentämään ratkaisuaan muulle luokalle, jotta saatiin näkyväksi oppilaiden 

ajattelua. Toisinaan oppilaat piirsivät taululle ratkaisuaan, ja toisinaan oppilaat esittivät valmiita 

laskulausekkeita ja kuviaan vihoistaan dokumenttikameran avulla.  

Projektin aikana painotettiin joka tunnilla oppilaiden matemaattisen ajattelun kehittymistä. 

Oppilaita kehotettiin perustelemaan ratkaisuvaiheita muulle luokalle, oli sitten kyseessä sanalliset 

tehtävät tai jokin muu matematiikkaan liittyvä perustelu. Projektiin liittyvien kotitehtävien 

tarkistus oli erittäin keskeistä. Luokka rauhoitettiin ja oppilailta vaadittiin keskittymistä. 

Ratkaisujen esittely toisille oli jakson tärkein osuus pedagogisessa mielessä. 

Oppilaiden mallien lisäksi opettaja mallitti sanallisten tehtävien ratkaisuja jakson aikana. 

Tehtäviä mallinnettiin taululla ja tietokoneen avulla. Oppilaille esitettiin PowerPoint -ohjelmalla 

tehtyjä animaatioita (liite 3 ja 4) tehtävien ratkaisuvaiheista. Toiminnassa oli tarkoituksena, että 

kaikki oppilaat ovat mukana ratkaisuprosessissa. Animaatioiden purussa oli keskeistä sanallisen 

tehtävän luonnollisen kielen koodaaminen symbolikieleen. Tehtävää edettiin lause kerrallaan 

paloina. Jokaisen lauseen jälkeen tilanne esitettiin videotykillä kuvan kautta. Näin toimien tehtävän 

jokainen laskennan kannalta oleellinen matemaattinen elementti sai kuviokielen muodon. 

Muodostuneen kuvan osat muutettiin matematiikan symbolikieleen eli luvuiksi. Seuraavaksi 

saadut luvut yhdistettiin yhtälöksi tarvittavilla matematiikan symboleilla (+, -, =).  

Animaatioissa oli tarkoitus kuvata oppilaille sanallisten tehtävien ratkaisuvaiheita, ja 

erityisesti sitä, että kun tehtävän palat puretaan osiin vaihe vaiheelta, niin silloin tehtävässä voi 

päästä eteenpäin vaikka lukemisen ymmärtämisessä olisi heikkouksia. Yksittäisen tehtävän 

ymmärrys voi jäädä saavuttamatta juuri siksi, että pelkästä kokonaisuuden lukemisesta ei saada 

mieleen mielekästä ratkaisustrategiaa.  
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3.4 Alku- ja lopputesti 

Varsinainen käytännön projekti alkoi alkutestillä (liite 1), jossa oli 11 tehtävää. 

Tarkoituksena oli selvittää yleisesti luokan oppilaiden sanallisten tehtävien taitotaso, jotta 

varsinaisella projektijaksolla saatiin laadittua oppilaiden tasoon sopiva sisältö. Tehtävät olivat 

erityyppisiä sekä sisällöltään että vaikeustasoltaan. Kokeen loppuosassa oli vaativampia tehtäviä, 

joita voisi esittää ylempienkin luokkien oppilaille. Tarkoituksena oli siis löytää luokan jokaiselle 

oppilaalle tasoaan vastaavia tehtäviä. Kaikki tehtävät olivat suljettuja, mutta viimeisessä tehtävässä 

oppilailla oli mahdollisuus rakentaa oma tehtävä valmiin laskulausekkeen pohjalta. 

Alkutestiin oli laadittu kuusi suoraa tehtävää (ks. luku 2.2). Tehtävät oli suunniteltu 

ykkösluokan kevään oppikirjassa olevien tehtävätyyppien mukaisesti. Muotoiluina käytettiin 

kirjasta tuttua tyyliä. Tehtävien alle oli ruudutettu valmiiksi laskulausekkeen runko. Rungossa oli 

tehtävänannon mukaisesti oikea määrä ruutuja. Alkupään tehtävissä tapa on perusteltua, sillä 

ruudukko ei suorissa tehtävissä vaikuta laskujen muotoiluun. Jos oppilas olisi käyttänyt 

tehtävänannon kannalta väärää laskutoimitusta (esimerkiksi yhteenlaskua vähennyslaskun sijaan), 

niin tarvittavien ruutujen määrä ei olisi muuttunut. Tässä mielessä ruudukko ei ohjannut laskuja 

tiettyyn suuntaan. Toisaalta oppilaat olivat tottuneet käyttämään kyseistä ruudukkoa, joten valinta 

oli luonteva.  

Kuusi alkutehtävää on luokiteltu tutkimuksessa helpoiksi, niiden rakenteen ja oppilaiden 

tason perusteella. Helpot tehtävät sisälsivät pääosin yhden laskutoimituksen. Kahdessa kohdassa 

oppilaiden piti käyttää sekä yhteen- että vähennyslaskua samassa tehtävässä. Lukualueena oli 

pääosin 0 – 10. Tehtävien tekninen osuus oli siis yksinkertainen. Jos tekstistä pystyi poimimaan 

tarvittavat laskuelementit, niin helpoilla laskutoimituksilla pääsi oikeaan tulokseen. Vain yhdessä 

tehtävässä (tehtävä 2) tarvittiin kymmenylitystaitoja. Kymmenylitystaidoilla ei ollut kuitenkaan 

merkitystä tutkimuksen kannalta, sillä siinä ei oltu kiinnostuneita niinkään teknisestä laskutaidosta, 

vaan tehtävien loogisesta ratkaisemisesta eli kuinka pienet luvut osataan yhdistää tehtävänannon 

mukaiseksi järkeväksi laskulausekkeeksi. Alkupään tehtävät olivat suoria ja ytimekkäitä, joten 

niiden ratkaisemiseen ei vaadittu paljoa myöskään teknisen lukutaidon osalta. Teksti ohjasi 

oppilaat selkeillä ilmauksilla tiettyihin laskutoimituksiin. Esimerkiksi vähennyslaskuihin viittaavia 

kohtia olivat ”Kaksi lintua lentää pois” ja ”…hän syö niistä viisi.”. Yhteenlaskuun viittaavia 

ilmauksia oli esimerkiksi ”Kaksi lintua tulee lisää.” ja ”Hannu söi 4 keksiä enemmän”. 

Kysymyksissä käytettiin sekä lukuja että lukusanoja vaihtelevasti, mutta sillä ei ollut tarkoitusta 

tutkimuksen kannalta.  
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Testin kuusi viimeistä tehtävää luokiteltiin vaativiksi tehtäviksi. Ne olivat epäsuorempia ja 

vaativampia tekstin kannalta kuin testin alkupään tehtävät. Oleellista on kuitenkin, että ne eivät 

olleet teknisesti vaativampia kuin alkutestin tehtävät. Erona oli se, että niissä oikean strategian 

löytäminen asetti suuremman ongelman. Toisaalta teknisesti heikoilla lukijoilla saattoi olla 

vaikeuksia pysyä tehtävän juonessa tehtävien pituuden johdosta. Vaativammissa tehtävissä vain 

kahdessa ensimmäisessä oli valmis vastausruudukko. Lopputehtävissä ei ollut ruudukkoa, sillä 

tehtävät olivat niin monivaiheisia, että se olisi rajoittanut eri ratkaisustrategioiden käyttöä. 

Alkutestin kaikki tehtävät olivat tavutettu, jotta myös heikot lukijat pystyivät lukemaan tehtäviä 

sujuvasti. 

Tehtävä 7 oli osa-osa-kokonaisuus -tyyppinen tehtävä (ks. taulukko 1). Siinä oli annettu 

molemmat osat, joista saatiin muodostettua kokonaisuus yhteenlaskun kautta. Tehtävässä on 

kielellisesti vähennyslaskuun viittaava ilmaus ”…onnistuu puhaltamaan kakusta 7 kynttilää.” 

Tämä ilmaus tekee tehtävästä epäsuoran. Tehtävässä 8 oli kaksi lukua, joiden suuruuseroa 

vertaillaan. Tehtävällä haettiin oppilaiden ratkaisustrategiaeroja, sillä tehtävä voidaan ratkaista 

joko laskemalla (vähennyslasku) tai päättelemällä (yhteenlasku). Tehtävässä oli myös epäsuora 

kielellinen komponentti, joka ohjasi laskua yhteenlaskun suuntaan. Tehtävä 9 oli lukujonon 

askellustehtävä, vaikka sen kielellinen sisältö oli vertikaalinen. Tehtävässä oli vaativuutta 

erityisesti tekstin pituuden osalta. Lasku oli myös kaksiosainen, joka erotti sen alkupään tehtävistä. 

Tehtävän teksti ei antanut selkeää kuvaa siitä, miten laskulauseke voitaisiin kokonaisuudessaan 

rakentaa. Tehtävän 10 sisältö oli lukujen välisten suhteiden hallinta. Tehtävän alussa oli annettu 

yksi luku, jonka pohjalta sai rakennettua kaksi muuta lukua. Nämä luvut piti vielä lopuksi laskea 

yhteen. Tehtävä oli vaativa tekstin pituuden ja rakenteen johdosta. Tehtävässä oli keskeistä pystyä 

liikkumaan tekstissä myös taaksepäin, jotta laskun pystyi rakentamaan toimivaksi 

laskulausekkeeksi. Tehtävä oli myös monivaiheisin koko testissä. Siinä oli laskettava jopa neljä eri 

laskutoimitusta päästäkseen lopputulokseen. Tehtävä 11 oli suora ja yksinkertainen perustaltaan, 

mutta tehtävään oli lisätty yksi luku, jota ei tarvittu lopputulokseen pääsemiseksi ollenkaan. Sillä 

haettiin oppilaiden kykyä löytää tekstistä tehtävänannon kannalta tärkeät matemaattiset elementit. 

Viimeisenä tehtävänä oli muodostaa valmiiksi annetusta laskulausekkeesta oma sanallinen tehtävä. 

Tällä pyrittiin selvittämään, että kuinka oppilaat pystyvät koodinvaihtoon matematiikan 

symbolikielen ja luonnollisen kielen välillä.  

Projektin lopuksi oppilaille pidettiin sanallisten tehtävien lopputesti (liite 5), jossa 

kartoitettiin oppilaiden kehitystä jakson aikana. Tehtävät olivat samantyyppisiä kuin alkutestissä, 

mutta lukuja ja niiden suhteita oli muutettu. Lopputestissä jätettiin yksi tehtävätyyppi pois. 

Kyseessä oli suora tehtävä, jossa oli kymmenylitys. Jakson aikana ei ollut tarkoitus kiinnittää 
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huomiota kymmenylityksen hallintaan, vaan siihen, että oppilaat osaavat käyttää sanallisten 

tehtävien lukuja oikein. Painotuksena oli tehtävien käsitteellisen ja strategisen tason selvittäminen. 

Laskeminen eli tehtävien tekninen hallinta ei ollut keskeistä sanallisten tehtävien näkökulmasta. 

Tätä ominaisuutta tarkasteltiin projektin ulkopuolella normaalien summatiivisten kokeiden 

yhteydessä.  

Jakson loppuvaiheessa oppilaille tehtiin itsearviointi (liite 6). Lomakkeessa selvitettiin 

hieman oppilaiden matematiikkakuvaa sekä heidän näkemystään omasta kehityksestään yleisesti 

matematiikassa. Toisena päämääränä oli selvittää oppilaiden näkemyksiä sanallisen jakson aikana 

tapahtuneesta kehityksestä ja siitä, että oliko heille hyötyä jaksosta ja siinä painotetusta 

piirtämisestä laskujen havainnoinnin tukena.  

Jakson aikana tein oppimispäiväkirjaa jokaiselta pitämältäni tunnilta. Tein 

päiväkirjamerkinnät heti pitämieni tuntien päätteeksi. Kirjoitin ylös kuvauksen tunneilla 

tapahtuneesta toiminnasta monipuolisesti. Kirjasin opetusmenetelmät vaihe vaiheelta, oppilaiden 

esityksistä tulleet huomiot ja oppilaiden keskeiset vastaukset ja kysymykset tuntien aikana. Lisäksi 

kuvasin päiväkirjaan omia tuntemuksia oppilaiden oppimisesta ja ongelmakohdista, omasta 

toiminnastani luokassa ja menetelmien toimivuudesta kulloisessakin tilanteessa.  

 

3.5 Analyysimenetelmät ja niiden perustelut 

Projektin päätyttyä tein tilastolliset analyysit kvantitatiiviselle aineistolle. Metsämuurosen (2004, 

9) mukaan kaikki tilastolliset menetelmät pätevät vain tiettyjen oletusten vallitessa. Näitä ovat 

esimerkiksi aineiston havaintojen riippumattomuus toisistaan, havainnot ovat satunnaisesti 

valikoituneet, havainnot ovat normaalisti jakautuneet, ryhmien varianssit ovat yhtä suuret, 

aineiston määrä on riittävän suuri ja lisäksi asteikkovaatimukset muuttujan suhteen pitää olla 

voimassa. Parametrittomissa menetelmissä on puolestaan kevyemmät rajoitukset oletusten suhteen. 

Käytin analyyseissä ei -parametrisia testejä, koska aineistoni oli pieni (n=19). Testasin alkutestin ja 

lopputestin välistä muutosta Wilcoxonin -testillä, jota käytetään samanlaisissa tilanteissa kuin 

riippuvien tapausten t-testiä, mutta se soveltuu myös järjestysasteikollisille testimuuttujille ja 

testimuuttujien ei tarvitse noudattaa normaalijakaumaa (Vainionpää 2009, 30).  

Testien lähtökohtana oli nollahypoteesi eli muuttujien välillä ei ole riippuvuutta. Analyysien 

tulos tiivistyi p-lukuun, jonka ollessa alle 0,05 vertailtavat erot olivat tilastollisesti merkitseviä. 

Käytin kvantitatiivisen aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa SPSS 17.0 -ohjelmaa. 
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Kvalitatiivisen aineiston analyysi lähti liikkeelle oppimispäiväkirjan ja oppilaiden tuotoksien 

huolellisella lukemisella ja läpikäymisellä. Eskolan ja Suorannan (1998, 138) mukaan 

tutkimusaineistoa jäsentämällä voidaan tutkittavasta ilmiöstä aikaansaada täysin uutta tietoa. 

Analyysi lähti liikkeelle aineistolähtöisesti. Tutkin esimerkiksi oppilaiden laskustrategioita 

tietyissä kvantitatiivisten testien tehtävissä. Toisaalta etsin havaintoja oppimispäiväkirjastani, jotka 

toistuivat ja tulivat esille useasti oppimispäiväkirjan sisällöstä. Tällaista keskeisten aiheiden 

etsimistä ja jäsentämistä kutsutaan usein teemoitteluksi. Analysointi ei saisi jäädä teemoittain 

järjestetyksi sitaattikokoelmaksi. Sitaatteja tulisi sen sijaan käyttää harkitusti perustelemaan 

tutkijan tekemää tulkintaa. Sitaatteja voidaan käyttää myös kuvaamaan aineistoa ja elävöittämään 

tekstiä. Onnistunut teemoittelu edellyttää teorian ja empirian vuorovaikutusta. (mt. 176.) 
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4 PROJEKTIN TULOKSET  

4.1 Kvantitatiivinen osuus – alkutestin tulokset 

Oppilaiden sanallisten tehtävien ratkaisutaitoa testattiin kahdella eri testillä. Jakson alussa oppilaat 

tekivät testin, jossa oli 11 tehtävää. Tehtävät jakaantuivat kahteen eri kategoriaan: helpot tehtävät 

ja vaativat tehtävät. Kvalitatiivisessa tulososassa tehtäviä on tarkasteltu sekä kokonaisuutena että 

vaativampien tehtävien osalta erikseen. Seuraavassa kuvassa on esitetty oppilaiden tulokset 

alkutestissä (kuva 1). 

 

Kuva 1. Alkutestin pistejakaumat luokittain (maksimipistemäärä 11, n=19).  
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Alkutestissä oppilaiden saama pistemäärä vaihteli 6 – 11 välillä testin keskiarvon ollessa noin 8,2 

pistettä. Neljä oppilasta (21 %) oli saavuttanut testissä kuusi pistettä. Noin puolet (52,6 %) 

oppilaista oli saavuttanut enintään 8 pistettä ja noin neljäsosa (26,3 %) sai 10-11 pistettä. 

Keskihajonta oli alkutestissä 1,718 pistettä. Kuvassa 2 on esitetty alkutesti summapalkkeina, joissa 

tehtävätyypit on jaettu kahteen osaan vaativuustasonsa mukaan. Lähes kaikki oppilaat ovat saaneet 

täydet 5 pistettä helpon kategorian osuudesta. Kolme oppilasta on saavuttanut helpossa osiossa 

neljä pistettä. Vaativien tehtävien kategoriassa vain kahdella oppilaalla on täydet kuusi pistettä. 

Seitsemän oppilasta on saanut tässä osassa korkeintaan 2 pistettä. Tässä osiossa pistekeskiarvo oli 

3,37 ja keskihajonta 1,571.  

 

 

Kuva 2. Alkutestin pistesummat eri tehtävätyyppien mukaan (n=19). 
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4.2 Lopputestin tulokset 

Oppilaat olivat saaneet yhtä poikkeusta lukuun ottamatta lopputestistä alkutestiä paremman 

tuloksen. Vertailtaessa alku- ja lopputestin eroja eri tehtävätyyppien välillä (ks. kuva 2 ja 3), 

saadaan käsitys jakson aikana tapahtuneista muutoksista tehtävätyypeittäin. Oppilaat olivat saaneet 

helpoimmista tehtävistä pääosin täydet pisteet sekä alku- että lopputestissä. Merkittävät muutokset 

ovat tapahtuneet vaativien tehtävien osaamisessa. Lopputestissä samat kaksi oppilasta kuin 

alkutestissäkin, olivat menettäneet pisteen helppojen tehtävien osiossa. Samalla on huomattava, 

että he ovat kuitenkin kehittyneet vaativimpien tehtävien osaamisessa selkeästi.  

 

 

Kuva 3. Lopputestin pistesummat eri tehtävätyyppien mukaan (n=19). 
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4.3 Alkutestin ja lopputestin välinen suhde 

Alkutestiä ja lopputestiä verrattiin ei-parametrisella testillä. Vaikka aineisto olikin normaalisti 

jakautunut, niin aineisto oli niin pieni (n=19), että testauksessa käytettiin Wilcoxonin testiä. 

Vertailu tehtiin kahdella eri tavalla. Sanallisten tehtävien alkutestiä verrattiin lopputestiin kaikkien 

tehtävien osalta, sekä kuuden vaativimman tehtävän osalta. Molemmissa analyyseissä lopputestin 

tulos oli parempi kuin alkutestissä. Järjestyslukujen keskiarvo oli selvästi suurempi lopputestissä. 

Päätuloksen p-arvo oli 0,002 molemmissa testatuissa testipareissa, joten alku- ja lopputestin 

tuloksien erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Oppilaat olivat kehittyneet sanallisten tehtävien 

ratkaisutaidoissaan projektin aikana. Kuvassa 4 näkyy vaativimpien tehtävien osalta tapahtunut 

muutos jakson aikana. Vain yhdellä oppilaalla (oppilas 3) on tapahtunut negatiivinen muutos 

jakson aikana. Muuten lopputestitulokset ovat säilyneet ennallaan tai parantuneet alkutestiin 

verrattuna. 

 

 

Kuva 4. Alku- ja lopputestin pistesummien vertailu vaativimpien tehtävien osalta (n=19). 
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5 PROJEKTIN ANALYYSI 

5.1 Opetuksen tavoitteet 

Tarkastelen opetuksen tavoitteiden toteutumista neljän eri näkökulman kautta. Tarkastelussa on 

huomioitu projektin kannalta keskeiset osat. Aineistosta saatiin esille oppilaiden näkemykset, 

opettajan näkökulma, alkutestin ja lopputestin suhde sekä oppilaiden suoritukset projektin ohessa 

toteutetusta opetussuunnitelman mukaisesta matematiikan oppisisällöstä. Oppilaiden näkemyksiä 

jakson aikana tapahtuneesta kehityksestä tarkasteltiin itsearviointilomakkeiden (ks. liite 6, 

kysymys 7) tulosten perusteella (ks. kuva 5). Tulosten mukaan vajaa 60 prosenttia (57,9 %) 

oppilaista koki kehittyneensä ratkomaan sanallisia tehtäviä paremmin jakson aikana. Noin 40 

prosenttia (42,1 %) oppilaista ei osannut sanoa, oliko jakson aikana tapahtunut kehitystä.  

Tulokset osoittavat, että pääosa oppilaista koki kehittyneensä, mutta myös suuri osa 

oppilaista ei osannut valita selkeää näkemystä väittämään. Itsearviointi toteutettiin jakson 

päätteeksi. Oppilaat olivat tehneet jakson lopputestin edellisenä päivänä. Oppilaille ei ollut 

myöskään jaettu testin tuloksia ennen itsearviointia. Oppilailla ei ollut siis käsitystä siitä, miten 

lopputesti oli sujunut. Tämä saattoi vaikuttaa siihen, että kohtuullisen suuri osa oppilaista ei 

osannut valita selkeää näkemystä jakson aikana tapahtuneesta kehityksestä. Vastaukset olisivat 

saattaneet kallistua vielä enemmän kyllä -vaihtoehdon puolelle, mikäli oppilaat olisivat saaneet 

nähdä testituloksensa. Itsearviointilomakkeen vastaukset kertoivatkin oppilaiden omista 

näkemyksistä ilman ulkopuolista arviota, mikä on arvokasta oppilaiden oman kehityksen ja 

osaamisen arviointia. 
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Kuva 5. Oppilaiden itsearviot matematiikan sanallisten tehtävien ratkaisutaidon kehityksestä 

jakson aikana (n=19). 

 

Lopputestin ja alkutestin välillä oli tapahtunut selkeä muutos. Alkutestin mukaiset tehtävät oli 

osattu lopputestissä tilastollisesti merkitsevästi paremmin. Merkittävää oli erityisesti lopputestin ja 

alkutestin kuuden vaativimman tehtävän hallinnan kehittyminen. Jo alkutestissä ilmeni, että 

oppilaat hallitsivat hyvin suorat tehtävät. Nämä tehtävätyypit kuitenkin toistuvat oppikirjoissa 

säännöllisesti. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004, 150) 

asetetaan keskeiseksi tavoitteeksi matemaattisen ajattelun kehittäminen. Kirjoissa esiintyvät 

tehtävät typistyvät kuitenkin usein suoriksi, jolloin ei jää tilaa oppilaan strategioiden kehitykselle. 

Suorat sanalliset tehtävät rinnastuvat näiltä osin normaaliksi laskulausekkeeksi, joiden kielellinen 

merkitys johtaa tiettyyn laskutoimitukseen ilman, että oppilaille jää tilaa omalle korkeamman tason 

ajattelulle. Alkutestin perusteella viisi helpointa tehtävää oli osattu hyvin. Suurin osa oppilaista 

(84,2 %) oli osannut ne täysin oikein. Muilla oppilailla oli alkutehtävissä ainoastaan yksi virhe. 

Vaativampien tehtävien osalta alku- ja lopputestin tulokset sisälsivät huomattavasti 

vaihtelua. Vaihtelua oli sekä kokonaispisteissä, että tehtävien välillä. Alkutestin vaativimpien 

tehtävien keskiarvo oli 3,37 pistettä. Lopputestissä vastaava tulos oli 5 pistettä. Lopputestissä 

vaativimpien tehtävien keskihajonta (1,054) oli selvästi alkutestiä (1,571) pienempi. Oppilaiden 

väliset erot olivat kyseisissä tehtävätyypeissä tasaantuneet merkittävästi, joka näkyy myös selkeästi 
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diagrammeista (ks. kuvat 2 ja 3). Tulos antaa viitteitä siitä, että jakson aikaiset pedagogiset 

ratkaisut olivat toimineet. 

Projektin aikana käytiin läpi normaalisti matematiikan kirjan mukaista oppisisältöä. 

Opetettuun jaksoon sisältyi kaksi matematiikan summatiivistä koetta. Ensimmäinen koe pidettiin 

projektin sisällä ja toinen heti projektin päätyttyä. Kokeiden tulokset olivat hyviä. Oppilaat olivat 

saaneet arvioinnissa tuloksia tyydyttävästä erinomaiseen. Ensimmäisessä kokeessa erinomaisen 

arvosanan oli saanut 12 oppilasta (63 %), 3 oppilasta (16 %) oli saanut hyvän ja 4 oppilasta 

tyydyttävän (21 %). Summatiivisten kokeiden tulokset osoittavat, että sanallinen projekti ei ole 

vienyt liikaa aikaa muulta matematiikan opiskelulta. Projektin integrointi muuhun opetukseen on 

sujunut edellä kuvatun pohjalta hyvin. Myös toinen jakson perään pidetty summatiivinen koe oli 

mennyt luokan opettajan mukaan oikein hyvin. Hänen mukaansa oppilaat olivat liittäneet 

vastauksiinsa yksiköt myös erittäin hyvin. 

Projekti onnistui myös opettajan näkökulman (oppimispäiväkirjamerkinnät) perusteella 

hyvin. Sanallisten tehtävien integrointi muuhun opetukseen sujui melko hyvin, kun sanallisten 

tehtävien opetus toteutettiin sopivissa tilanteissa. Silloin kun kirjassa käsiteltiin vaikeampia asioita, 

kuten allekkainlaskuja, niin tärkeiden käsitteiden opetusta painotettiin jättämällä sanalliset tehtävät 

vähemmälle huomiolle. Myös muun opetuksen puitteissa oppilaiden matemaattista ajattelua 

pyrittiin tukemaan esimerkiksi toimintamateriaalien ja erityisesti kielentämisen kautta. Oppilaiden 

kanssa käsiteltiin uusia käsitteitä täsmällisesti korostaen oppilaiden perusteluja. Eri tehtävien 

vaiheiden tarkka kysely laittoi oppilaat miettimään ja perustelemaan asioita tarkemmin, jolloin 

myös muu luokka pääsi kuulemaan muiden oppilaiden matemaattista ajattelua. Positiivisen 

signaalin opetuksen mielekkyydestä antoi lopputestin tulosten lisäksi oppilaiden muuttunut tapa 

ratkoa sanallisia ongelmia. Lopputestin alussa ei painotettu piirtämisen merkitystä alkutestiä 

enempää, mutta silti moni oppilas oli ratkonut ongelmia lopputestissä piirtämisen kautta. Myös 

helpompia ongelmia oli ratkottu piirtämällä. Näissä tapauksissa piirtäminen ei toiminut tehtävän 

ratkaisun kannalta tärkeässä roolissa, vaan se oli visuaalinen osa tehtävien ratkaisuprosessia vain 

piirtämisen vuoksi. Erityisesti tytöillä oli taipumusta piirtää tehtävissä, jossa sitä ei tarvittu 

tehtävän havainnollistamiseen. Alunperin piirtämisen ideana oli toimia avustavana strategiana 

vaativampien tehtävien ratkaisuprosessissa, mutta toisaalta piirtäminen saattoi kasvattaa joidenkin 

oppilaiden kiinnostusta matematiikkaa ja sen opiskelua kohtaan laajemmassa mielessä. Luvussa 

5.4.2 on esitetty lopputestin merkitysten kautta muodostettu luokittelu, jossa oppilaat on jaettu 

kolmeen eri ryhmään heidän piirtämistaipumustensa mukaan. 
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5.2 Eri tehtävätyyppien analyysi 

Tässä luvussa vertaillaan alku- ja lopputestin eri tehtävätyyppien vaikeustasoa. Oppilaiden 

ratkaisuista etsittiin merkityksiä, joiden kautta pyrittiin selvittämään sanallisten tehtävien 

solmukohtia. Tehtävät olivat alku- ja lopputesteissä teknisesti samantasoisia, joten niitä on voitu 

verrata myös keskenään. Tämän tarkoituksena on tuoda esille tehtävissä tapahtunut osaamistason 

muutos jakson alku- ja lopputestin välillä. Aiemmin esitetty kvantitatiivinen tarkastelu antoi 

kokonaistuloksen, jossa alku- ja lopputestin välillä oli tapahtunut tilastollisesti merkitsevä 

positiivinen muutos. Seuraavassa esitetään kvalitatiivisen sisällönanalyysin kautta tarkemmin 

tehtävätyyppikohtaisia tuloksia ja solmukohtia. Analyysissä sanalliset tehtävät on jaettu kahteen 

yläluokkaan: määrämuutostehtävät ja suuruusmäärien vertailu. Määrämuutostehtävillä tarkoitetaan 

tehtäviä, joissa ratkaisuun pääsemiseksi annettuun lukuun lisätään tai vähennetään osia. 

Suuruusmäärien vertailutehtävissä ratkaisuun pääsemiseksi on osattava verrata eri määriä 

keskenään. Alku- ja lopputestien merkitysten tulkinnan välissä on esitetty jakson aikana 

toteutettuja pedagogisia toimenpiteitä, joita on tuotu lähemmäs tutkimuksen kontekstia 

oppimispäiväkirjan sitaattien kautta. Analyysin on liitetty myös kuvia oppilaiden ratkaisuista ja 

niitä tukevista kuvista, jotta tarkastelusta on saatu autenttisempi. 

 

5.2.1 Määrämuutostehtävät 

Alkutestin tehtävä 10 (lopputestin tehtävä 9) osoittautui koko testin vaikeimmaksi alku- ja 

lopputestien tulosten perusteella. Alkutestissä noin kolmannes (7 oppilasta, 37 %) oli osannut 

tehdä tehtävän täysin oikein. Lopputestissä vastaavasti 11 oppilasta eli reilu puolet (58 %) oli 

osannut tehdä tehtävän. Tehtävässä oli monta haasteellista kohtaa, jotka vaikuttivat tehtävän 

hallintaan. Kyseisen tehtävän sisältö oli lukujen välisten suhteiden hallinta. Tehtävän alussa oli 

annettu yksi luku, jonka pohjalta sai rakennettua kaksi muuta lukua. Nämä luvut piti vielä lopuksi 

laskea yhteen. Tehtävä oli lisäksi vaativa tekstin pituuden ja rakenteen johdosta. Tehtävässä oli 

keskeistä pystyä liikkumaan tekstissä myös taaksepäin, jotta laskun pystyi rakentamaan toimivaksi 

laskulausekkeeksi. Tehtävä oli myös monivaiheisin koko testissä. Siinä oli laskettava jopa neljä eri 

vaihetta päästäkseen lopputulokseen. Saraman ja Clementsin (2009, 108) mukaan tehtävien 

vaikeudessa on suuria eroja, kun verrataan esimerkiksi liittämistehtävien alku tuntematon, muutos 

tuntematon ja loppu tuntematon –osioita (ks. luku 2.2.1). Loppu tuntematon -tyypin tehtävät ovat 

heidän mukaansa helppoja. Tämän tehtävän kohdalla loppu oli tuntematon, joten tehtävän haasteen 
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toivat muut tehtävän elementit. Lukujen suuruudet, tehtävien kielellinen rakenne ja tehtävien 

konteksti vaikuttavat myös tehtävien vaikeuteen (mt. 108). Kyseisessä tehtävässä vaikeutta 

lisäsivät todennäköisesti tehtävän rakenne. Tehtävän rakenne puolestaan teki kielellisestä 

rakenteesta vaativan kahdellakin tapaa. Ensinnäkin tehtävän rakenne teki tehtävästä pitkän, jolloin 

tehtävässä vaadittuja tietoja oli muistettava pidempään. Tehtävän suorittaminen vaati täten myös 

lukemisenymmärrystä teknisen lukutaidon lisäksi. Vaativinta kielellisessä rakenteessa oli se, että 

tehtävä edellytti liikkumista tekstissä taaksepäin, jotta alussa annettua lukua voitiin hyödyntää. 

Tehtävässä vaadittiin kaksi kertaa paluuta tekstissä taaksepäin.  

Tehtävä oli Saraman ja Clementsin (2009, 107) luokituksen mukaisesti liitäntätehtävä, joka 

oli osa-osa-osa-kokonainen -muotoa. Tehtävässä oli annettu alkuosa, mutta kaksi muutososaa oli 

löydettävä alkuosan perusteella. Tehtävän muoto oli tehtävätyypin mukaisesti luokiteltuna suora, 

jossa Tikkasen ja Riskun (2004, 42) mukaan sanojen merkitys johtaa oppilaan tiettyyn 

laskutoimitukseen, joka oli tässä tapauksessa yhteenlasku. Suhteet valmiiksi annettuun lukuun 

pystyttiin johtamaan suoraan tekstistä. Tekstissä oli enemmän – ilmaus, joka ohjasi lisäämään eli 

käyttämään yhteenlaskua. Tosin Verschaffelin ym. (2006, 52) mukaan erityiset kielelliset 

ilmaukset, kuten esimerkiksi enemmän ja molemmat vaikuttavat tehtävien vaikeuteen. Erityisesti 

alkutestin mukaan eräät oppilaat olivat jättäneet huomioitta enemmän – ilmauksen. Tehtävästä oli 

laskettu yhteen pelkästään annetut luvut. Esimerkiksi alkutestin tehtävässä 10. kohta ”Lupu saa 

kaksi kalaa enemmän kuin Hupu.” oli muokattu joidenkin oppilaiden laskulausekkeista tulkiten 

muotoon ”Lupu saa kaksi kalaa.” Näissä tapauksissa oppilailta oli jäänyt tehtävänannon mukainen 

vertaaminen tekemättä osittain tai kokonaan. Tehtävä oli tehty neljällä oppilaalla sitten, että 

enemmän – ilmausta ei ollut huomioitu lainkaan tai sitten se oli huomioitu vain osittain tehtävässä 

(2 oppilasta). Viisi oppilasta ei ollut vastannut kyseiseen tehtävään lainkaan, joka kuvaa tehtävän 

vaikeutta.  Samanlaisia piirteitä löytyi myös lopputestin vastaavassa kohdassa. Seuraavaksi on 

esitelty oppilaiden virheellisten vastausten tyypit alkutestin tehtävään 10 (kuva 6).  
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10. Tupu, Hupu ja Lupu ovat kalastamassa. Tupu saa kaksi kalaa, Hupu saa yhden kalan 
enemmän kuin Tupu ja Lupu saa kaksi kalaa enemmän kuin Hupu. Kuinka monta kalaa Tupu, 
Hupu ja Lupu saavat yhteensä? 
 
a) 
 

    
 
b) 
 

    
 
c) 
 

   
 

Kuva 6. Oppilaiden virheelliset ratkaisuvaihtoehdot (a, b ja c) alkutestin tehtävään 10. 
 

 
Oppilaiden virheelliset vastaukset jakaantuivat kolmeen eri kategoriaan a, b ja c. Yllä esitetty a -

tyyppi oli yleisin virheellisistä vastausvaihtoehdoista. Siinä on jätetty huomiotta enemmän -ilmaus 

kokonaan. Tämä on johtanut siihen, että tehtävässä ensimmäisenä esitettyä lukua ei ole 

hyödynnetty lainkaan vertailussa. Tehtävän puuttuvat osat on johdettu suoraan siitä, kuinka monta 

enemmän kunkin osan olisi kuulunut olla edellisen osan määrään nähden. Tällainen suoritustapa 

antaa viitettä Verschaffelin ym. (2006, 52) esittämään tulokseen, jossa oppilaat ovat liittäneet tietyt 

äidinkielen ilmaukset yhteneväksi, vaikka niillä olisi eri merkitys. Tutkimuksessani oppilaat olivat 

yhdistäneet enemmän – ilmauksen merkityksen yhtä paljon ilmaukseen. Tällainen virheellinen 

tulkinta on johtanut siihen, että tehtävän tekstissä ei ole liikuttu taaksepäin, kuten tehtävän oikea 

ratkaisustrategia olisi vaatinut. Virhetyypissä b oppilaat olivat saaneet annetun alkuosan oikein, 

mutta toisessa osassa oli tehty a-tyypin mukainen virhe. Kolmannessa puuttuvassa osassa oppilaat 

olivat käyttäneet oikein enemmän – ilmausta, mutta vertailu oli tehty virheelliseen keskiosaan, 
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jolloin lukujen suhde on jäänyt virheelliseksi. Tyypin b esitystavassa on edetty kohti oikeaa 

ratkaisutapaa, mutta keskiosan virhe on kumuloitunut myös jälkimmäiseen osaan. Tehtävässä on 

osattu liikkua tekstissä taaksepäin, joka antaa viitettä siitä, että kyseiset oppilaat ovat lähestyneet 

Kilpatrickin ym. (2001, 116) strategista kompetenssia. Virhetyyppi c sisälsi ratkaisuja, joissa 

tehtävänantoon kuulumattomia lukuja oli yhdistelty kokonaisuudeksi tai sitten ratkaisuna oli 

annettu pelkkä virheellinen tulos, josta ei voinut päätellä oppilaiden virheellistä strategiaa. 

 

5.2.1.1 Menetelmät määrämuutostehtävien ongelmakohtien avaamisessa 

 
Alkutestin tulosten perusteella projektin aikana keskityttiin lukujen suhteiden vertailuun 

(määrämuutokset) eri näkökulmista. Pohdimme viikkotehtävien kautta enemmän ja vähemmän 

sanojen merkityksiä. Lisäksi oppilaille pidettiin toiminnallisia tuokioita tuntien lomassa, joilla 

pyrittiin selkiyttämään kyseisten sanojen merkitystä tehtävien kannalta. 

 

”Aluksi teimme kuitenkin sanallisen päässälaskun, joka oli seuraava: ”Timolla on 
6 porkkanaa. Iidalla on 3 porkkanaa vähemmän. Kuinka monta porkkanaa heillä 
on yhteensä?” Esitin laskun siten, että otin eteen kaksi avustajaa, jotka saivat 
käteensä laput. Kun luin tehtävän, niin annoin avustajille laput 
tehtävänmukaisesti käteen. Aluksi annoin poika-avustajalle lapun, jossa oli luku 
6. Ja tytölle annoin lapun, jossa luki X. Luin tehtävän uudelleen oppilaille, jonka 
jälkeen käsiä alkoi nousta. Ensimmäinen viittaaja antoi vastaukseksi luvun 3.” 
(Oppimispäiväkirja 25.10.2011) 

 

Oppilaat vastaavat herkästi tehtävänannon kannalta väärään vaiheeseen. Kun kyseessä ei ole 

suoraviivainen tehtävä, niin sen alkuosa lasketaan, ja pidetään sitä jo valmiina vastauksena koko 

tehtävään. Tällöin ei vastattu tehtävän varsinaiseen kysymykseen, joka oli: ”Kuinka monta 

porkkanaa heillä on yhteensä?” Kävimme laskun vaihe vaiheelta läpi. X-lappua pitänyt avustaja 

avasi lappunsa, ja sieltä paljastui vähennyslasku 6 – 3 = 3, joka antoi vastauksen tehtävän toisen 

henkilön porkkanamäärän. Jäljelle jäi vielä ratkaisematta yhteismäärä. Kysyin oppilailta, että miten 

saadaan tehtävän vastaus ratkaistua. Useampi oppilas viittasi ja tiesi, että saadut luvut on vielä 

laskettava yhteen. Tehtävä oli Saraman ja Clementsin (2009, 107) luokituksen mukaisesti 

liitäntätehtävä, joka oli osa-osa -muotoa. Tehtävässä oli annettu alkuosa, mutta muutososa oli 

löydettävä alkuosan perusteella. Tehtävän ratkaisu muodostui näiden osien summasta. 

Toiminnallinen tehtävä oli vaativampi kuin vastaava kirjallinen, sillä nyt oppilaiden oli muistettava 
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tehtävän kielelliset ilmaukset ulkoa. Toisaalta tehtävää helpotti konkreettisuus, jolloin oppilaat 

näkivät edessään todelliset ihmiset, joilla oli lisäksi käsissään laput, joissa oli esillä tehtävän 

kannalta keskeiset luvut. Kyseisessä tapauksessa vastauksena annettu tulos viittasi siihen, että 

tietyt oppilaat keskittyivät liiaksi tuntemattoman osan laskemiseen, jolloin tehtävänannossa 

mainittu ”Kuinka monta heillä on yhteensä?” jäi huomiotta. Resurssit olivat siis suuntautuneet 

laskun tekniseen välivaiheeseen. Kirjallisessa tehtävässä kyseinen tehtävänannon kannalta 

keskeinen kielellinen ilmaus saatetaan ottaa huomioon tarkemmin, koska muistikapasiteetti ei ole 

niin työllistetty. 

Edellä kuvatun enemmän -sanan lisäksi jaksolla keskityttiin vähemmän -sanan merkityksen 

avaamiseen. Lähestyimme aihetta kuvien kautta. Toiminnallisuuden kautta ei ollut tarkoituksena 

pelkästään tukea oppilaiden sanallisten tehtävien hallintaa, vaan se oli osa kirjan mukaista 

kokonaisuutta vähennyslaskujen sisäistämisessä. 

 

”Seuraavaksi näytin oppilaille kuvia, joista pyysin heitä tekemään 
vähennyslaskuja. Ensimmäiseksi näytin kuvan kakusta, jossa oli 8 kynttilää 
palamassa kakun päällä. Tästä kuvasta keksittiin lasku: ”kakussa on 8 kynttilää, 
joista synttärisankari onnistuu puhaltamaan 4. Kuinka monta kynttilää jää 
palamaan?” Toiseksi näytin kuvan keilaradasta, josta keksittiin tehtävä: 
Kymmenen keilaa on pystyssä, ja sitten niistä kaatuu 7. Kuinka monta keilaa jää 
pystyyn? Kolmanneksi oli kuva ruokalautasesta, jossa oli muusi ja 5 lihapullaa. 
Siitä kehittyi tehtävä: Lautasella on 5 lihapullaa, josta syödään 2. Montako 
lihapullaa jää jäljelle? Neljäs kuva oli kauppatilanteesta, josta kehittyi: Kassalla 
olevalla naisella on 7 maitoa, joista kaksi tippuu lattialle. Montako maitoa jää 
vielä käteen? Viimeisenä kuvana olivat linnut langalla, josta tuli sanallinen 
tehtävä: 8 lintua on langalla. Niistä lentää yksi pois. Kuinka monta jää jäljelle?” 
(Oppimispäiväkirja 15.9.2011)  

 

Tehtävän ideana oli herättää lapset ajattelemaan mitä kaikkea vähennyslasku voi merkitä. Kuvien 

esimerkkitapauksista löytyi useita synonyymejä vähennyslaskulle, kuten lentää pois, tippuu, 

sammuu, kaatuu ja syödä. Vaikka tehtävän tavoitteena oli laajentaa vähennyslaskun kielellisten 

ilmauksien ymmärrystä sanallisten tehtävien näkökulmasta, niin sen anti oli osa-osa -tehtävätyypin 

kannalta rajoittunut. Siinä päästiin vain kiinni yhteen osaan, jolloin se kutistui pelkäksi 

vähennyslaskun esitykseksi. Toisaalta kielellisten ilmausten avaaminen sanallisten tehtävien 

kannalta on merkityksellistä, jotta oppilaat osaavat valita kussakin tehtävässä vaadittavan 

laskutoimituksen. Se on siis edellytys suorien sanallisten tehtävien ratkaisuun, mutta siitä ei ole 

hyötyä Tikkasen ja Riskun (2004, 43) esittämään epäsuoraan tehtävätyyppiin, jossa tehtävän 

ilmaus johtaa päinvastaiseen laskutoimitukseen, kuin mihin semanttinen merkitys viittaa. 
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Osa-osa-kokonaisuus -tehtävätyypin ratkaisua pyrittiin tukemaan myös piirtämisen kautta. 

Oppilaiden vihkotehtävänä oli ratkaista kaksi erilaista osa-osa-kokonainen ja osa-osa-osa-

kokonainen -tehtävää. Tehtävissä oli annettu alkuosat, jonka perusteella oppilaiden tuli hakea 

tarvittavat puuttuvat osat, ja niistä edelleen johtaa kokonaisuus. Tehtävissä tarvittiin joko 

vähennys- tai yhteenlaskua puuttuvien osien ratkaisemiseksi. Kiersin tarkistamassa oppilaiden 

vihot, ja yllätyin positiivisesti, sillä oppilaat olivat osanneet tehtävän melko hyvin. Tosin kaikki 

eivät olleet tehneet tehtävää lainkaan. Jotta mahdollisimman suurelle osalle oppilaista tuli käsitys 

tehtävän ratkaisustrategiasta piirtämisen tuella, niin tarkastimme tehtävän opettajajohtoisesti 

PowerPoint -animaation avulla.  

”...jossa tehtävä koottiin sanallisen tehtävänannon mukaisesti pala palalta. 
Oppilas luki aina lauseen kerrallaan, jonka mukaisesti rakensimme 
tehtävänannon mukaisen kokonaisuuden tehtävän ratkaisun tueksi. Oppilaat 
seurasivat melko tarkkaavaisesti tehtävän rakentumista.” (Oppimispäiväkirja 
30.9.2011) 

 

Tällainen esitystapa on selkeä ja helppo opettajallekin, sillä siinä ei tarvitse kiinnittää huomiota 

käsialaan tai piirtämistaitoihin. Tällainen kuva-animaatio voidaan ajatella oppimateriaaliksi. 

Esimerkiksi Lahdeksen (1997, 234) mukaan oppimateriaaliksi voidaan lukea myös toiminnan 

kohteena oleva aines, kuten dia, jota tutkimuksessani edusti PowerPoint -animaatio. Tein jakson 

aikana myös taululle malleja tehtävien ratkaisusta piirtämisen kautta, mutta huolellinen piirtäminen 

vei aikaa varsinaiselta sisällön opettamiselta. Toki opettajan mallinnus piirtämisen käytöstä oli 

konkreettinen esimerkki myös oppilaille vihkotehtävien tueksi. PowerPoint -animaatioiden käyttö 

helpotti ja selkeytti asioiden esittämistä. Opettamiselle ja kyselylle jäi paremmin aikaa. Toki 

animaation rakentaminen vei melko paljon aikaa suunnitteluvaiheessa, mutta uskon, että se myös 

antoi oppilaille enemmän. Keskeisenä pidän oppilaiden motivaation korkeaa tasoa animaatioiden 

esityksen aikana, joka näkyi hiljaisuutena ja keskittymisen kohdistumisena taululle. Oppilaat 

odottivat innolla, millainen kuva kustakin laskuvaiheesta tulee täydennykseksi animaatiokuvaan. 

Animaatioissa saatiin myös konkretisoitua tehtävänannossa olleita yhteenlaskettavia osia, ja niiden 

laskutoimituksia. Alkutestauksessa oli myös kyseinen tehtävätyyppi, joka oli silloin osattu melko 

heikosti. Vihkojen tarkastus osoitti, että tehtävä hallittiin selkeästi paremmin kuin 

alkutestauksessa, joten se antaa viitettä siitä, että oppilaat olivat saattaneet saada piirtämisen kautta 

tukea sanallisten tehtävien hahmottamiseen. 
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5.2.1.2 Määrämuutostehtävien strategiat ja hallinta lopputestin perusteella 
 
Oppilaat kehittyivät jakson aikana sanallisten tehtävien hallinnassa tilastollisesti merkitsevästi. 

Edellä kuvatussa vertaamistehtävässä oli myös tapahtunut selvää kehitystä. Alkutestissä vajaa 

kolmannes oppilaista oli tehnyt tehtävän täysin oikein. Lopputestin vastaavassa tehtävässä oli 

hieman yli puolet oppilaista päätynyt oikeaan tulokseen. Vaikka kehitys oli positiivinen, niin 

vastausten joukosta löytyi vieläkin erilaisia virhetyyppejä. Virhetyyppejä oli kaikkiaan neljä. 

Lopputestissä kaikki oppilaat olivat päässeet paremmin alkuun ja päätyneet johonkin tulokseen. 

Alkutestauksessa noin kolmannes oppilaista ei ollut vastannut lainkaan tehtävään, joten kynnys 

tehtävän aloittamiseen oli madaltunut projektin lopussa. Oppilaille oli tullut strategisia keinoja 

päästä ainakin alkuun tehtävissä. Lopputestauksessa paljastui virhetyyppejä, joita ei esiintynyt 

alkutestauksessa. Seuraavassa esittelen virhetyypit oppilaiden ratkaisuesimerkkien kautta (kuva 7). 

 
9. Tupu, Hupu ja Lupu ovat poimimassa kukkia. Tupu löytää kolme kukkaa. Hupu löytää kaksi 

kukkaa enemmän kuin Tupu. Lupu löytää yhden kukan enemmän kuin Hupu. Kuinka monta 
kukkaa Tupu, Hupu ja Lupu löytävät yhteensä? 
 

a) 
 

      
 
b) 
 

     
 
c) 
 

     
 
d) 
 

     
 

Kuva 7. Oppilaiden virheelliset vastausvaihtoehdot (a, b, c ja d) lopputestin tehtävään 9. 
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Lopputestin ensimmäinen virhetyyppi a on vastaava kuin alkutestissä. Virhetyyppi kuvaa oppilaan 

alkeellista ratkaisutapaa, jossa määrämuutos on jätetty kokonaan tekemättä. Ilmeisesti enemmän 

kuin – ilmaus on samaistettu yhtä paljon kuin -ilmauksen kanssa. Tällainen lukutapa on 

yksinkertaistanut tehtävän suoraviivaiseksi kolmeosaiseksi yhteenlaskuksi, jolloin tekstiä ei ole 

luettu taaksepäin ollenkaan. Alun perin vaativaksi tarkoitettu tehtävä on supistunut suoraksi ja 

yksinkertaiseksi. Eräs kyseisen virhetyypin tehnyt oppilas oli luokkansa parhaimmistoa äidinkielen 

osa-alueilla, joten lukemisesta tai sen ymmärtämisen ongelmasta ei ollut kyse. Kyseinen 

virhetyyppi esiintyi lopputestissä vain kaksi kertaa, mutta huomionarvoista oli se, että sama virhe 

toistui yhdellä oppilaalla molemmissa testauksissa. Kyseisellä oppilaalla oli erinomaiset taidot 

sekä äidinkielessä että matematiikassa, joten kyseisen virhetyypin syyksi jäänee hänen 

tapauksessaan huolimattomuus.    

Kaikissa virhetyypeissä ensimmäinen puuttuva osa oli valittu oikein tehtävänannosta. 

Virhetyypissä b myös keskimmäinen puuttuva osa oli oikein. Toisen puuttuvan osan kohdalla 

oppilas oli kyennyt liittämään annettuun alkuosaan tarpeellisen lisäosan strategisesti oikein. 

Oppilas oli tässä tapauksessa käsittänyt mitä kaksi kukkaa enemmän – ilmaus tarkoittaa 

laskennallisesti. Virhetyypin b ongelma tulee esille kolmannessa puuttuvassa osassa. Tämä osa on 

laskettu virheellisesti. Luvun 3 perusteella voidaan arvioida, että oppilas on tehnyt alkutestin 

mukaisen virhetyypin b (ks. kuva 6), jossa puuttuvassa osassa oppilaat olivat käyttäneet oikein 

enemmän -ilmausta, mutta vertailu oli tehty virheelliseen keskiosaan, jossa ei ollut huomioitu vielä 

ensimmäisen ja toisen osan välistä suhdetta. Tämän johdosta lukujen suhde on jäänyt 

virheelliseksi. Käytännössä lukuun yksi (kaksi kukkaa enemmän) on liitetty luku yksi (yhden 

kukan enemmän).      

Myös lopputestin virhetyypissä c alku- ja keskiosa ovat oikein, kuten virhetyypissä b. 

Ongelma on samantyyppinen, kuin virhetyypissä b, mutta lausekkeen perusteella voidaan päätellä, 

että oppilas on lisännyt luvun yksi väärään osaan. Tässä tapauksessa oikea osa olisi ollut 

keskimmäinen, mutta oppilas on liittänyt luvun laskulausekkeen valmiiksi annettuun alkuosaan 3 

(Tupu löytää kolme kukkaa).      

Neljännessä virhetyypissä (d) ongelmana on myös jälkimmäinen puuttuva osa, kuten b- ja c- 

tyypin virheissä (ks. kuva 7). Tässä tapauksessa oppilaat ovat jättäneet tekemättä kolmannen osan 

suhteutuksen edelliseen osaan kokonaan. Kyseisessä kohdassa on tehty alkutestin mukaisesti 

virhetyyppi a. Kyseessä ei ole kuitenkaan kokonaisuudessaan alkutestin mukainen virhe, sillä 

lopputestauksessa oppilas on kyennyt suhteuttamaan keskimmäisen osan alkuosaan. Tämä viittaa 

oikean strategian käytöstä. Tätä strategiaa ei ole kyetty kuitenkaan toistamaan uudelleen 

tehtävässä. Jälkimmäinen osa on jäänyt suhteuttamatta edelliseen osaan kokonaan, jolloin 
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enemmän kuin –ilmaus on samaistettu yhtä paljon kuin -ilmauksen kanssa. Virhetyyppi viittaa 

huolimattomuuteen, sillä oppilaat ovat osoittaneet laskulausekkeensa alkuosassa omaavansa 

tehtävän vaatiman strategisen taidon. 

Vaikka oppilailla oli tapahtunut selkeä parannus määrämuutostehtävissä projektin aikana, 

niin tehtävätyyppi on vaativa toisen luokan oppilaille. Tästä on osoituksena esimerkiksi tehtävän 

osaamisen taso, tehtävän hallinnan vaihtelu saman oppilaan tapauksessa, erilaiset virhetyypit sekä 

vastaamattomuus. Tehtävän vaativuutta voidaan arvioida lopputestin tulosten perusteella monin 

tavoin. Se, että noin 40 prosentilla oppilaista oli tehtävä väärin, ei anna kuitenkaan täysin oikeaa 

kuvaa oppilaiden osaamisesta. Tehtävästä ei nimittäin annettu puolikkaita pisteitä lainkaan, vaikka 

lopputestin virhetyypeissä b, c ja d oli selviä viitteitä oikean strategian käytöstä. Vaativuudesta 

kertoo myös se, että osa oppilaista oli osannut tehtävän alkutestissä oikein, mutta lopputestissä 

tulos jäi virhetyyppien b ja c tasoille. Tämä kuvaa tehtävän herkkyyttä virheille. Tehtävän 

onnistunut suorittaminen vaatii neljä eri laskuvaihetta, joissa on lisäksi vielä esille tulleiden 

virhetyyppien mukaisesta monia tapoja päätyä väärään tulokseen. Vastaamattomuus, etenkin 

alkutestissä, osoittaa tehtävän aloittamisen kynnyksen korkeutta. Heikkojen lukijoiden voi olla 

henkisesti hankalaa päästä alkuun pelkästään tehtävän fyysisen pituuden vuoksi. Toisaalta tehtävän 

kielellinen sisältö suhteutuksineen on niin vieras toisen luokan oppilaille, joten osalle oppilaista on 

voinut tulla täysi epätietoisuus siitä, että miten tehtävässä olisi mahdollista päästä alkuun. Ykkös- 

ja kakkosluokan kirjoissa on käyty jonkin verran läpi suhteutusta ja vertailua, mutta vertailu 

tapahtuu useimmiten samaan alkioon tai osaan (ks. esim. Tuhattaituri 1 ja 2). Oppilaille on tuttua, 

että jos alkioon lisätään jotain, niin siitä seuraa yhteenlasku. Tilanne kuitenkin tuntuu mutkistuvan, 

jos johonkin toiseen osaan on lisättävä jotain, että päästään haluttuun määrään (osaan).  

Vaikka tulosten perusteella tehtävä oli vaativa, niin on kuitenkin huomattava, että jo 

projektin alussa vajaa kolmannes oppilaista kykeni ratkaisemaan tehtävän oikein. Lisäksi projektin 

opetustuokioiden ja vihkotehtävien tukemana yli puolet oppilaista kykeni ratkaisemaan tehtävän. 

Tämä kuvaa mielestäni oppilaiden potentiaalia sanallisten tehtävien ratkojina. Alkuopetuksen 

kirjoissa voisi tämän perusteella olla vaativampia tehtäviä, joiden kautta oppilailla olisi 

mahdollisuus kehittää matemaattista ajatteluaan. 

 

5.2.2 Suuruusmäärien vertailu 

Alku- ja lopputehtävässä oli tehtävätyyppi, jossa oli annettu kaksi osaa, joiden perusteella piti 

selvittää, kuinka paljon toiseen on lisättävä, jotta saadaan yhtä paljon kuin toisessa. Tehtävä 
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sijoittui Saraman ja Clementsin (2009, 107) luokittelussa verranto -kategoriaan. Kyseisessä 

kategoriassa se sijoittui ero tuntematon -luokkaan. Oppilaat olivat käyttäneet alkutestissä kolmea 

erilaista oikeaan ratkaisuun johtanutta strategiaa. Lopputestissä ratkaisustrategioita oli kaksi. 

Ratkaisustrategioiden vähentymisen lisäksi ratkaisustrategioissa oli tapahtunut painotuksen 

muuttumista käytetyn laskutoimituksen osalta. Tämän lisäksi oppilaat olivat kyenneet löytämään 

alkeellisemmassakin ratkaisutavassa (yhteenlasku) paremmin laskulausekkeesta tehtävänannon 

kannalta keskeisen luvun. Esittelen aluksi oppilaiden käyttämiä strategioita alkutestissä ja projektin 

aikana toteutettuja menetelmiä kyseisten solmukohtien ratkaisemiseen. Lopuksi esittelen 

lopputestin strategioita kyseisessä tehtävätyypissä ja jakson aikana tapahtuneita muutoksia 

alkutestiin verrattuna. 

 

5.2.2.1 Alkutestin strategiat ja niiden ongelmakohdat 
 
Alkutestissä oppilaat käyttivät kolmea eri ratkaisustrategiaa. Muutamat oppilaat eivät olleet 

kirjoittaneet vastaukseensa laskulauseketta, vaan pelkän vastauksen, joten heidän strategiastaan ei 

voida sanoa mitään (3 kpl). Oppilaat olivat käyttäneet pääsääntöisesti yhteenlaskua tehtävän 

ratkaisemisessa (11 kpl). Vähennyslaskua oli käyttänyt viisi oppilasta. Esitän seuraavassa eri 

ratkaisutavat ja solmukohdat niiden yleisyyden mukaisesti. 

 

8. Ant-ti ha-lu-aa yh-tä monta autoa kuin Villellä on.  
    An-til-la on 2 au-to-a ja Vil-lel-lä 8 au-to-a. 
    Kuin-ka monta au-to-a Antti tar-vit-see vielä lisää? 

 

 

 

Kuva 8. Esimerkki oppilaan alkutestissä tekemästä ratkaisutavasta, jossa suuruusmäärien vertailu 

on tehty yhteenlaskun kautta (virhetyyppi A). 

 

Yleisin ratkaisustrategia oli yhteenlasku (kuva 8). Myös Tikkanen ja Risku (2004, 42) ovat 

todenneet, että yhteenlasku on lapsille luontevin tapa lähestyä kyseisenlaisia tehtäviä. Yhteenlasku 

oli yleisin ja samalla eniten virheitä sisältänyt osio. Yhteenlaskua käytettäessä tehtävätyypistä 
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muodostui Saraman ja Clementsin (2009, 107) luokituksen mukaan osa-osa-kokonainen rakenne, 

jossa alkuosa ja kokonaisuus oli tunnettu. Tehtävässä haettiin siis puuttuvaa osaa. Oppilaat olivat 

kyenneet ratkaisemaan puuttuvan osan yhteenlaskulla, mutta ongelmakohdaksi muodostui 

laskulausekkeen mekaaninen lukeminen. Oppilaat ovat tottuneet, että tehtävän vastaus löytyy 

yhtälön oikealta puolelta. Yhteenlaskua käyttäneistä oppilaista (11 kpl) pääosa (9 kpl, 82 %) oli 

siirtänyt yhtälön oikeanpuoleisen luvun tulokseksi. Tehtävä oli siis ratkaistu matemaattisesti 

oikein, mutta puuttuvan osan sijaan oppilaat olivat asettaneet vastaukseksi kokonaisuuden, joka oli 

jo annettu tehtävän alussa valmiina. Tämä osoittaa oppilaiden tekevän ja ratkaisevan laskuja 

mekaanisesti ajattelematta vastauksen mielekkyyttä. Ongelmakohdassa kuvastuu Polyan (1948) 

sanallisten tehtävien ratkaisuprosessin neljännen vaiheen tärkeys. Vastauksen arviointivaiheessa on 

keskeistä tarkistaa vastaus ja miettiä, että onko tulos järkeenkäypä ja mielekäs tehtävänannon 

kannalta. Oppilaiden tapa käsitellä kyseistä tehtävää antaa viitteitä siitä, että oppilailla on jäänyt 

arvioimatta vastauksen mielekkyys kokonaan. Vain kaksi oppilasta oli kyennyt valitsemaan 

laskulausekkeesta oikean luvun ja siirtämään sen tulokseksi. Tämä antaa viitteitä heidän kyvystään 

arvioida vastauksen mielekkyyttä mekaanisen laskulausekkeen luvun sijasta. 

Vähennyslaskua käytettiin kyseisessä tehtävässä suhteellisen vähän. Vain viisi oppilasta (26 

%) oli päätynyt siihen. Vähennyslaskua oli käytetty lisäksi kahdella eri tavalla (ks. kuvat 9 ja 10). 

 

 

 

Kuva 9. Esimerkki oppilaan alkutestissä tekemästä ratkaisutavasta, jossa suuruusmäärien vertailu 

on tehty vähennyslaskun kautta (tapa I). 

 

Kolme oppilasta oli rakentanut laskulausekkeen vähennyslaskun kautta siten, että 

laskulausekkeesta saatiin vastaus yhtälön oikealta puolelta. Tapa osoittaa kyseisten oppilaiden 

ymmärtävän lukujen suuruuseron käsitteellisesti. He ovat kyenneet hahmottamaan tehtävän 

annetut osat siten, että pienempi osa sisältyy suurempaan. Näin he ovat saaneet ratkaistua 

suoraviivaisesti määrän, jonka lisäys tuottaa pienemmästä osasta suuremman osan. Laskulauseke 
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on rakennettu Saraman ja Clementsin (2009, 107) taulukon mukaisesti vähennyslasku -kategoriaan 

ja edelleen muotoon osa (tunnettu)- osa(tunnettu)- yhteensä(tuntematon). 

 

 

 

Kuva 10. Esimerkki oppilaan alkutestissä tekemästä ratkaisutavasta, jossa suuruusmäärien vertailu 

on tehty vähennyslaskun kautta (tapa II). 

 

Toinen vähennyslaskulla toteutettu ratkaisutapa oli hieman erikoisempi. Kyseisessä ratkaisutavassa 

oli toimittu samantapaisesti kuin yhteenlaskulla toteutetussa tavassa a (ks. kuva 8). Tehtävä oli 

ajateltu niin, että kuinka paljon annetusta suuremmasta osasta on vähennettävä, jotta saadaan 

pienempi annettu osa. Näin saatu vähentäjä on tehtävässä vaadittu suuruusero ja haettu tulos. 

Kyseistä tapaa oli käyttänyt kaksi oppilasta, joista molemmat olivat osanneet ottaa lausekkeesta 

tehtävän kannalta oleellisen luvun vastaukseksi. Tikkanen ja Risku (2004, 42) ovat esitelleet 

vastaavantyyppisestä tehtävästä myös tutkimuksessani esiintyneet kolme eri ratkaisutapaa. 

Kilpatrickin ym. (2001, 124) strategisen kompetenssin käsite ei sisällä ainoastaan yhtä tiettyä 

strategiaa, vaan opiskelijan on tunnettava ja hallittava useita ongelman ratkaisustrategioita. 

Tutkimuksessani ei kuitenkaan selvitetty kaikkia oppilaiden hallitsemia strategioita liittyen samaan 

tehtävään, joten strategisen kompetenssin tasosta ei saatu tietoa. Keskeistä oli selvittää oppilaiden 

luontaisin strategia tehtävätyypeittäin.  

 

5.2.2.2 Menetelmät suuruusmäärätehtävien ongelmakohtien avaamisessa 
 
Suurimmaksi ongelmakohdaksi suuruuserotehtävissä osoittautui oppilaiden strategian johtama 

laskulauseke. Yhteenlaskulla toteutettu laskulauseke johti tilanteeseen, jossa ratkaisu löytyi 

poikkeuksellisesti yhtälön vasemmalta puolelta. Teimme jakson aikana muutaman 

suuruuserotehtävän oppilaille vihkotehtävinä ja päässälaskuina. Tämän lisäksi teimme 

suuruuserojen vertailuun liittyvän toiminnallisen harjoitteen, jossa pyrittiin konkretisoimaan eri 

osien eroja. Ongelmakohta purettiin konkreettisesti ottamalla luokan eteen kaksi oppilasta, joille 
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jaettiin eri määrät omenoita. Muut oppilaat tulivat ympärille seuraamaan tilannetta. Tehtävänä oli 

tarkastella kuinka paljon toisen henkilön on saatava lisää omenoita, jotta heillä on saman verran 

omenoita. Oppilaat osasivat kertoa, että vähentämällä suuremmasta luvusta pienempi, saadaan 

oikea vastaus. Tutkimme asiaa myös siten, että otimme kahdesta erisuuruisesta omenakasasta 

yksitellen pois omenoita siihen saakka, kunnes toisesta kasasta loppuivat omenat. Totesimme 

jälleen, että toiseen kasaan jäi saman verran kuin aiemmin tehdyssä vähennyslaskussa. Jakson 

alussa pyrin muuttamaan oppilaiden strategiaa ehkä liikaakin vähennyslaskun suuntaan. 

Tavoitteena oli tällä tavoin välttää yhteenlaskun kautta alkutestissä esille tulleet virheet 

laskulausekkeen lukemisessa, vaikka todennäköisesti järkevämpää olisi ollut auttaa oppilaita 

käyttämään oikein heille luontaista strategiaa. 

 

”… Kävin läpi oppilaiden vihkot, ja useammalla oli tehtävän tueksi piirretty kuva. 
Joillakin oli edelleen strategia alkeellinen, sillä kahden eri luvun suuruuseroa ei 
osattu hakea vähennyslaskun kautta. Pienempään lukuun oli lisätty tarvittava 
luku, jotta oltiin päästy oikeaan vastaukseen. (Oppimispäiväkirja 9.9.2011) 

 …Opetuksessa olen pyrkinyt suuntaamaan oppilaiden ratkaisuja jälkimmäisenä 
esitettyyn tapaan, mutta siinä riittää vielä kehitettävää. (Oppimispäiväkirja 
15.9.2011)  

… Otin taululle yhden oppilaan esittämään ratkaisuaan. Hän oli käyttänyt apuna 
piirtämistä ja ratkaissut tehtävän käyttämällä vähennyslaskua. Kävimme tämän 
hyvän esimerkin kautta laskun vielä läpi, jotenka taululle piirtämistä ei tarvittu.” 
(Oppimispäiväkirja 6.10.2011) 

 

 

Oppimispäiväkirjani tekstissä on mainittu kohtia, joiden merkitysten tulkinta antaa selkeän viitteen 

siitä, että minulla oli selkeä näkemys siitä, että oppilaiden strategia olisi saatava muutettua 

yhteenlaskusta vähennyslaskuksi. Esimerkiksi totean, että yhteenlaskustrategia on alkeellinen. 

Vähennyslaskua puolestaan puolustan kirjoittaessani oppilaan vähennyslaskulla toteutetun 

ratkaisun hyväksi esimerkiksi. Samalla olen jättänyt ottamatta esille kokonaan yhteenlaskulla 

toteutetun vaihtoehdon. Jakson aikana suhteeni kuitenkin muuttui vapaammaksi strategian suhteen. 

Tikkanen ja Risku (2004, 42) olivat todenneet, että yhteenlasku on luontaisin strategia lapsille ja 

alkutestaus oli osoittanut tämän oikeaksi. Ajattelin, että miksi muuttaa oppilaiden luontaista tapaa, 

vaan pikemminkin olisi pyrittävä tukemaan sitä.  
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”Tutkailimme oppilaiden kanssa eri ratkaisutapojen välisiä eroja, ja pyysin 
oppilaita kielentämään kunkin luvun, joka lausekkeessa oli. Tällä tavoin oppilas 
ymmärtää mikä kunkin luvun tarkoitus on sanallisessa tehtävässä. Lukujen 
avaamisen kautta voidaan poimia tehtävästä oikea vastaus, vaikka se olisikin 
ensimmäisenä esitetyssä muodossa.” (Oppimispäiväkirja 11.10.2011) 

 

 

Projektin edetessä vähennys- ja yhteenlaskun suhde muuttui. Annoin oppilaiden vapaasti valita 

oman luontaisen tapansa. Keskeistä oli pyrkiä tukemaan lasten luontaista tapaa käsitellä tehtävää. 

Tikkanen ja Risku (2004, 42) ovat todenneet, että yhteenlaskua käytettäessä oppilaat voisivat 

merkitä esimerkiksi alleviivaamalla tehtävästä oleellisen luvun. Lähestyimme asiaa jakson aikana 

matemaattisen ajattelun ja kielentämisen kautta. Hyväksi menetelmäksi osoittautui sanallisten 

tehtävien laskulausekkeiden kielentäminen. Kielentämisessä on kyse oman ajattelun 

jäsentämisestä, joko sanallisesti tai kirjallisesti. Kielentämisen edut voidaan jakaa kolmeen 

ryhmään (Joutsenlahti 2005, 222).  

Ensimmäiseksi kielentäminen tukee oppijan omaa ymmärtämistä, ennen kuin yksilö voi 

kielentää ajatuksiaan muille, täytyy hänen selvittää ne itselleen. Puhumista edeltää ajattelu, jossa 

yksilön tarvitsee selvittää itselleen ongelman tarkoitusperät. Pelkkä puhumisen aloittaminen 

saattaa johtaa lukkotilanteen aukeamiseen, kun pohjatyö ongelman ratkaisemiseksi on tehty 

ajattelemalla. Toiseksi kielentäminen on sosiaalinen tekijä. Yksilö saa mahdollisuuden jakaa 

ajatuksiaan ja oppia toisilta sosiaalisessa kanssakäymisessä. Matematiikan kielentäminen 

rikastuttaa matematiikan oppimiskokemuksia luomalla ilmapiiristä vuorovaikutteisemman ja sitä 

kautta tuomalla symbolikielen rinnalle puhutun kielen. Puhutun kielen mukaan tuominen tuo 

matematiikkaa lähemmäksi todellisuutta ja arkipäivää, se luo osaltaan helpommin lähestyttävän 

ympäristön, johon lapsen on helpompi samaistaa itsensä. Kolmanneksi kielentämisen rooli on 

pedagogisena tekijänä, jossa oppilaan suorittama kielentäminen mahdollistaa opettajan 

havainnollistaa oppilaan ajattelu rakenteita ja oikaista väärinkäsityksiä. Pelkkiä matemaattisia 

symboleita katsellessa voi olla mahdotonta sanoa, mitä lapsi tekee väärin ja missä vaiheessa laskua 

virhe syntyy. (Joutsenlahti 2003, 188–196; 2005, 222.)  

Kielentämistä käytettiin jakson aikana jatkuvasti. Kielentäminen ei koskenut ainoastaan 

projektiin liittyviä sanallisia tehtäviä, vaan myös kaikkea muuta matematiikan sisältöä. 

Esimerkkieni pohjalta olin huomannut, että oppilaat tekevät tehtäviä usein melko mekaanisesti. 

Esimerkiksi jos kirjan kappaleessa oli käsitelty lainaamista, niin oppilaat olivat lainanneet 

kymmenistä, vaikka ykkösiä ei ollut vielä laskettu. Kirjan tehtävissäkin voisi mielestäni olla seassa 
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tehtäviä, joissa ei aina olisikaan lainaamisen tarvetta, vaikka itse kappale käsittelisikin lainaamista. 

Samoin allekkain yhteenlaskussa voisi olla tehtäviä, joissa on muistinumeron tarve ja sellaisia, 

joissa ei tarvita muistinumeroa. Näiden asioiden kautta voitaisiin päästä paremmin loogiseen 

ajatteluun. Tällöin algoritmin perimmäinen idea saattaisi selvitä oppilaille paremmin. Jos tehtäviä 

tehdään mekaanisesti, niin on todennäköistä, että suoritettujen vaiheiden perimmäistä tarkoitusta ei 

ajatella ja ymmärretä käsitteellisesti.   

Käytännössä kotitehtäviin otettiin aina vähintään yksi oppilas esittämään ratkaisujaan muille. 

Oppilailta vaadittiin jokaisen laskuvaiheen perustelu. Tällä pyrittiin tukemaan oppilaiden 

ymmärrystä, ja toisaalta opettajana minulle oli keskeistä saada tietoa oppilaiden ongelmakohdista, 

joita ei tulisi esiin pelkän laskulausekkeen katsomisella. Suuruuserotehtävien tapauksessa 

kielentämisellä pyrittiin tukemaan sitä, että oppilaat kykenevät etsimään laskulausekkeesta 

tehtävänannon kannalta oleellisen kohdan. Joutsenlahden (2003, 2005, 2009) kielentämisellä on 

mielestäni myös selkeä yhtymäkohta Polyan (1948) ratkaisuprosessin arviointivaiheen kanssa. 

Kielentämisellä oppilas voi arvioida vastauksensa mielekkyyttä tehtävänannon kannalta. Tällöin 

kielentäminen pitää laajentaa yksittäisen oppilaan kohdalla laskulausekkeen äänettömään 

kielentämiseen esimerkiksi koetilanteessa. Seuraavassa luvussa esitetään lopputestin tuloksia 

suuruusmäärätehtäviin liittyen. 

 

5.2.2.3 Suuruusmäärätehtävien strategiat ja hallinta lopputestin perusteella 
 
Lopputestissä oppilaiden käyttämä strategia oli muuttunut. Kurssin alussa painotettu 

vähennyslasku oli saanut enemmän sijaa yhteenlaskulta. Lopputestissä 7 oppilasta oli käyttänyt 

yhteenlaskua, joista 3 oli edelleen tehty virheellisesti lukemalla yhtälön oikea puoli ratkaisuksi. 

Seuraavassa on esitetty oppilaiden ratkaisutapoja lopputestin tehtävään 8 (ks. kuvat 11 ja 12). 

 

8. Aaro haluaa yhtä monta omenaa kuin Kassella on. Kassella on 7 omenaa ja Aarolla on 3 

omenaa. Kuinka monta omenaa Aaro tarvitsee vielä lisää?  

 

 

 

Kuva 11. Esimerkki oppilaan lopputestissä tekemästä ratkaisutavasta, jossa suuruusmäärien 

vertailu on tehty yhteenlaskun kautta virheellisesti. 
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Yhteenlaskussakin oppilaat olivat kehittyneet suhteellisesti alkutestiin verrattuna. Alkutestissä 

yhteenlasku oli johtanut virheelliseen tulokseen noin 82 prosentin todennäköisyydellä. 

Lopputestissä vastaava osuus oli noin 43 prosenttia. Yllättävää kyllä, yksi alkutestissä 

vähennyslaskua käyttäneistä oppilaista oli vaihtanut strategian yhteenlaskuun, joka oli toteutettu 

alkutestin virhetyypin a mukaisesti (ks. kuva 8). Kaikki vähennyslaskua käyttäneet oppilaat (8 kpl) 

olivat käyttäneet alkutestin I -tyypin vähennyslaskua (ks. kuva 9). Alku- ja lopputesti osoittavat, 

että vähennyslaskuna toteutettu strategia on oikean ratkaisun saannin kannalta varmempi kuin 

yhteenlasku.  Sekä alku- että lopputestissä kaikki vähennyslaskuina tehdyt ratkaisut olivat oikein. 

Vaikka tehtävä oli ratkaistu lopputestissä alkutestin a-virhetyypin mukaisesti (kuva 8), niin 

lausekkeesta oli osattu poikkeuksetta valita ratkaisun kannalta oikea luku. Lopputestissä osa 

oppilaista oli käyttänyt yhteenlaskustrategiassa merkintää, jolla he osoittivat luvun, joka oli 

tehtävänannon kannalta keskeinen. 

 

 

 

Kuva 12. Esimerkki oppilaan lopputestissä tekemästä ratkaisutavasta, jossa vastaus on merkattu 

yhtälöstä alleviivaamalla. 

 

Myös jakson aikana tehdyissä vihkotehtävissä oli käytetty luvun ympyröintiä, jolla oppilas osoitti 

laskulausekkeesta tehtävänannon kannalta oikean luvun (kuva 13). Kokonaisuudessaan oppilaat 

olivat hallinneet lopputestin perusteella kyseisen tehtävätyypin selvästi alkutestiä paremmin. 

Lopputestissä virheellisiä vastauksia oli vain kolmella oppilaalla, kun alkutestissä niitä oli ollut 9 

kappaletta. Osaamisen parantuminen on selitettävissä ainakin kahdella tapaa. Oppilaat, joilla oli 

alussa ratkaisustrategiana vain yhteenlasku, olivat saaneet esimerkiksi kielentämisen kautta toisilta 

oppilailta mallin, kuinka tehtävä voidaan ratkaista vähennyslaskun kautta. 
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Kuva 13. Vihkotehtävä (suuruuserot), jossa oppilas on osoittanut ympyröimällä tehtävän ratkaisun 

kannalta oleellisen luvun. 

 

Toisaalta oppilaat, jotka olivat lopputestissä päätyneet yhteenlaskuun, olivat saaneet 

laskulausekkeen osien kielentämisen kautta keinon arvioida laskulausekkeen osia tehtävänannon 

kannalta oikein. Arviointia painotettiin myös toisella tavalla. Jakson aikana oppilaiden kanssa 

käytiin läpi Polyan (1948) mallista johdettua ratkaisuprosessikaaviota, jossa tehtävien 

ratkaisuvaiheita on mallinnettu. 

 

 

1. Lue tehtävä huolella 

2. Kuvittele tilanne mielessäsi 

3. Kerää tehtävästä tiedot ja piirrä 

4. Mieti mitä tehtävässä kysytään (huomaa ?-merkki) 

5. Tee laskulauseke 

6. Merkitse tulos  
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Kaaviosta painotettiin erityisesti kohtaa 4. Oppilaita tuettiin etsimään tekstistä tehtävänannon 

kannalta keskeinen kysymys. Oppilaita ohjattiin tutkimaan erityisesti virkettä, joka päättyy 

kysymysmerkkiin. Lisäksi oppilaita painotettiin tutkimaan tuloksen mielekkyyttä tehtävän 

kysymyksen kannalta.  

Mietin jakson aikana, että miksi oppilaat luontaisesti valitsevat yhteenlaskun kyseisissä 

suuruuserotehtävissä. Verschaffelin ym. (2006, 52) mukaan erityiset kielelliset ilmaukset, kuten 

enemmän ja molemmat, sanallisen tehtävän informaatioelementit ja niiden järjestys tehtävässä, 

sekä merkityselementtien ja suhteiden selkeys tehtävänannossa vaikuttavat tehtävien vaikeuteen. 

Yksi syy yhteenlaskun luonnollisuuteen kyseisessä tehtävässä saattaa liittyä juuri tehtävän 

kielelliseen ilmaukseen. Tehtävässä todetaan, että ”Kuinka monta omenaa Aaro tarvitsee vielä 

lisää?” Virkkeen loppu ”…tarvitsee vielä lisää?” viittaa yhteenlaskuun. Tämä saattaa johdattaa 

oppilaat käyttämään tehtävässä yhteenlaskua. Tällainen ilmaus tekee tehtävästä epäsuoran. Jos 

tehtävätyyppi on epäsuora, niin tehtävän ilmaus johtaa päinvastaiseen laskutoimitukseen kuin, 

mikä olisi tehtävän ratkaisun kannalta mielekkäin. Jos tehtävätyyppi on epäsuora, niin tehtävän 

ilmaus johtaa Tikkasen ja Riskun (2004, 43) mukaan päinvastaiseen laskutoimitukseen, kuin mihin 

semanttinen merkitys viittaa. Suuruuserojen vertailu ei ole puhdas epäsuora, sillä siinä voidaan 

päästä oikeaan vastaukseen myös yhteenlaskua käyttämällä. 

 

5.3 Laskulausekkeesta ja kuvasta sanalliseksi tehtäväksi 

Alkutestin perusteella oppilailla oli vaikeuksia tuottaa valmiiksi annetusta lausekkeesta sanallinen 

tehtävä. Alkutestissä esitetty valmis laskulauseke oli Saraman ja Clementsin (2009, 107) 

luokituksen mukaisesti joko liitäntätehtävä tai osa-osa-kokonaisuus -muotoinen oppilaan valinnan 

mukaan. Vaikka laskulauseke oli suljetussa muodossa, niin luonnollisen kielen kautta siitä oli 

rakennettavissa erityyppisiä tehtäviä. Matematiikan symbolikielen tehtävä oli osattu muuttaa 

melko huonosti luonnollisen kielen muotoon sanalliseksi tehtäväksi. Neljä oppilasta ei ollut 

vastannut kyseiseen tehtävään lainkaan. Kolme oppilasta oli muuttanut laskulausekkeen 

sanalliseen muotoon, mutta virheellisellä tavalla. Virhetyyppejä oli kaksi erilaista. Ensimmäisessä 

tyypissä oppilas oli rakentanut tehtävän mukaisesti yhteenlaskukertomuksen, mutta 

laskulausekkeen luvut oli korvattu muilla luvuilla. Toisessa virhetyypissä oppilas oli muodostanut 

loogisen sanallisen tehtävän, mutta alkuperäinen laskulauseke oli muutettu yhteenlaskusta 

vähennyslaskuksi. Reilu kolmannes (n. 37 %) oppilaista ei kyennyt tekemään koodinvaihtoa 
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matematiikan symbolikielestä (laskulauseke) luonnolliselle kielelle (sanallinen tehtävä). 

Lopputestissä kyseinen tehtävätyyppi oli osattu pääosin oikein. Noin 95 prosenttia oli kyennyt 

muodostamaan laskulausekkeesta sanallisen tehtävän. Seuraavassa on esitetty oppilaiden eri 

ratkaisutyypit ja niiden esiintyminen alkutestissä tehtävässä, jossa oppilaiden tehtävänä oli 

muodostaa matematiikan sanallinen tehtävä laskulausekkeesta 4 + 3 = 7. 

Oppilaiden ratkaisut jakaantuivat kahteen eri luokkaan. Tyypillisin sanallisen tehtävän muoto 

oli Saraman ja Clementsin (2009, 107) luokituksen mukaan liitäntätyyppinen (kuva 14). Oppilaat 

olivat käyttäneet matematiikan symbolikielen plus -merkin muotona luonnollisen kielen puolella 

lisää -sanaa. Lisää -sanaa on käytetty usein esimerkiksi Tuhattaiturin 1b:n sanallisissa tehtävissä 

yhteenlaskun muotona. Tällaisessa muotoilussa tehtävässä on alussa joukko, johon liitetään jotain 

lisää.  

 

 

 

Kuva 14. Oppilaan laskulausekkeesta muodostama liitäntätyyppinen matematiikan sanallinen 

tehtävä. 

 

Toinen sanallisen tehtävän muoto (kuva 15) oli rakenteeltaan osa-osa-kokonaisuus -tyyppinen (mt. 

107). Tässä vaihtoehdossa laskulauseke on mielletty kahden osan muodostamaksi 

kokonaisuudeksi, jossa viitteen yhteenlaskusta antaa yhteensä -ilmaus. 

 

 

 

 

Kuva 15. Oppilaan laskulausekkeesta muodostama osa-osa-kokonaisuus -tyyppinen matematiikan 

sanallinen tehtävä. 
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Molemmissa ratkaisutyypeissä tehtävät on muotoiltu suoriksi, jolloin niiden luonnollisen kielen 

merkitys johtaa oikeaan ja tavoiteltuun ratkaisustrategiaan. Molemmat ratkaisuvaihtoehdot ovat 

luonnollisia ja tyypillisiä yhteenlaskun sanallisen tehtävän muotoja. Alkutesti osoitti, että 

laskulausekkeen muotoileminen kielelliseen muotoon on yllättävän hankalaa. Syitä on varmasti 

useita, mutta mielestäni yksi on keskeisessä roolissa. Oppikirjoissa (ks. esim. Tuhattaituri 2 a-b) ei 

ole esitetty tehtävätyyppejä, joissa oppilaat joutuisivat rakentamaan sanallisen tehtävän 

laskulausekkeen pohjalta. Tämä saattaa johtaa siihen, että matematiikan symbolikielen ja 

luonnollisen kielen välille ei muodostu ymmärrystä tukevaa yhteyttä.  Tästä johtuen matematiikan 

tehtäviä saatetaan laskea symbolikielen rekisterissä melko mekaanisesti. Alkutestin pohjalta 

muodostettiin matematiikan symbolikielen ja luonnollisen kielen välistä yhteyttä tukevia 

harjoituksia. Harjoitukset liittyivät osaltaan kielelliseen puoleen, joissa tutkittiin äidinkielen 

ilmauksia ja niiden merkityksiä laskutoimituksen näkökulmasta. Seuraavassa luvussa on esitetty 

jakson aikana toteutettuja opetusmenetelmiä.  

 

5.3.1 Menetelmät matematiikan symbolikielen ja luonnollisen kielen välisen 
yhteyden tukemiseen 

Jakson aikana pyrittiin tukemaan eri matematiikan kielien välisiä yhteyksiä. Kielien välinen 

yhteyden tukeminen ei rajoittunut ainoastaan matematiikan kielen kolmeen elementtiin, vaan myös 

yleisen luonnollisen ja kuviokielen välille. Tarkoituksena oli saada oppilaille monipuolinen kuva 

eri kielien yhteyksistä. Oppilaita tuettiin rakentamaan matematiikan symbolikielestä ja 

kuviokielestä luonnollisen kielen tehtäviä. Tehtävätyyppiä lähestyttiin aluksi kielellisten ilmausten 

kautta. 

 

”Seuraavaksi näytin oppilaille kuvia, joista pyysin heitä tekemään 
vähennyslaskuja. Ensimmäiseksi näytin kuvan kakusta, jossa oli 8 kynttilää 
palamassa kakun päällä. Tästä kuvasta keksittiin lasku: ”kakussa on 8 kynttilää, 
joista synttärisankari onnistuu puhaltamaan 4. Kuinka monta kynttilää jää 
palamaan?” Toiseksi näytin kuvan keilaradasta, josta keksittiin tehtävä: 
Kymmenen keilaa on pystyssä, ja sitten niistä kaatuu 7. Kuinka monta keilaa jää 
pystyyn? Kolmanneksi oli kuva ruokalautasesta, jossa oli muusi ja 5 lihapullaa. 
Siitä kehittyi tehtävä: Lautasella on 5 lihapullaa, josta syödään 2. Montako 
lihapullaa jää jäljelle? Neljäs kuva oli kauppatilanteesta, josta kehittyi: Kassalla 
olevalla naisella on 7 maitoa, joista kaksi tippuu lattialle. Montako maitoa jää 
vielä käteen? Viimeisenä kuvana olivat linnut langalla, josta tuli sanallinen 
tehtävä: 8 lintua on langalla. Niistä lentää yksi pois. Kuinka monta jää jäljelle?” 
(Oppimispäiväkirja 15.9.2011)  
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Tehtävän ideana oli herättää lapset ajattelemaan, mitä kaikkea vähennyslasku voi merkitä. Kuvien 

esimerkkitapauksissa löytyi useita synonyymejä vähennyslaskulle, kuten lentää pois, tippuu, 

sammuu, kaatuu ja syödä. Edellä olevia tehtäviä pohdittiin vielä tehtävien lomassa. Huomasimme, 

että esimerkit olivat yhdenlaisia tehtäviä kuvasta. Niistä voisi keksiä aivan erilaisen version, joten 

mitään oikeaa tai väärää vastausta ei ollut. Pyrimme tekemään oppilaiden kanssa vähennyslaskujen 

yhteydessä esitetyt kuvat myös yhteenlaskun kautta. Huomasimme, että yhteenlaskusta tehdyt 

sanalliset tehtävät muotoutuivat kahteen luokkaan alkutestin tulosten mukaisesti. Taululla esitellyt 

kuvat olivat toisaalta sen kaltaisia, että ne eivät antaneet mahdollisuuksia niin monipuoliseen 

kielelliseen rikkauteen kuin vähennyslaskun tapauksessa. Opetuskeskustelun kautta pyrimme 

kuitenkin vielä löytämään muitakin yhteenlaskun ilmauksia, kuin yhteensä ja lisää. Löysimme 

yhdessä yhteenlaskuun viittaavia ilmauksia, kuten lämpenee, kasvaa ja suurenee. Sanojen 

merkitysten pohdinnalla pyrimme avaamaan oppilaille matematiikan symbolikielen ja luonnollisen 

kielen välistä yhteyttä.  

Myös yksi viikkotehtävä käsitteli tätä yhteyttä. Tehtävänä oli keksiä valmiiksi annetuista 

yhtälöistä omat sanalliset tehtävät. Tehtävässä oli annettu kaksi eri yhtälöä, joista toinen oli 

vähennyslasku ja toinen yhteenlasku. Laitoin taululle kaksi esimerkkiä yhtälöistä vihkotehtävien 

tueksi, josta oppilaat saivat keksiä omia sanallisia tehtäviä.  

”Oppilaat keksivät erilaisia vaihtoehtoja, kuten ”Risteyksessä on kolme autoa. 
Kaksi autoa tulee vielä lisää. Kuinka monta autoa on nyt risteyksessä.” 
Vähennyslaskuesimerkistä oppilaat keksivät esimerkiksi seuraavan tehtävän. 
”Sienestäjällä on korissa 5 sientä. Kori kaatuu ja 4 sientä tippuu. Montako sientä 
jää jäljelle?”  (Oppimispäiväkirja 11.10.2011) 

 

Yhtälöt olivat yksinkertaisia, sillä tarkoituksena oli, että oppilaat saavat keksiä mielikuvituksen 

kautta omanlaisensa tehtävän. Yhtälöt sisälsivät joko kaksi yhteenlaskettavaa tai kahden eri luvun 

erotuksen. Oppilaat olivat erittäin innostuneita keksimään omia esimerkkejään, joka näkyi myös 

vihkotehtävien tarkastuksen yhteydessä. Tehtävät oli tehty erittäin hyvin. Vain yhdellä oppilaalla ei 

ollut tehtävä tehtynä. Oppilaat esittivät toisilleen sanallisia tehtäviä. Laskujen esityksessä ei tosin 

päässyt esiin muuta kuin narratiivisuus, sillä kaikille oppilaille oli annettu tehtäviksi samat 

laskulausekkeet. Luetuista sanallisista tehtävistä oli helppo päätellä lasku ja tietää siihen myös 

vastaus. Jälkeenpäin ajatellen olisin voinut jakaa oppilaille erilaisia laskulausekkeita, joissa olisi 

ollut myös hieman eriyttävää ainesta oppilaiden tason mukaisesti. Tällä tavoin tehtävistä olisi 

saanut muille oppilaille hauskoja päässälaskutehtäviä, joita he olisivat saaneet oikeasti miettiä. 
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Toisaalta tehtäviin olisi voinut liittää avoimen kohdan, jossa oppilaat olisivat voineet muodostaa 

haluamansa laskulausekkeen, ja tätä kautta kokonaan oman sanallisen tehtävän.  

Sanallisten tehtävien lopputestissä oli tehtävätyyppi, jossa oppilaiden tuli muodostaa 

annetusta kuvasta sanallinen tehtävä. Tehtävä sijoittuu Haapasalon (1994, 37-41) 

ongelmatypologiassa dialektisen ongelman kategoriaan. Dialektinen ongelma on 

tehtävätypologioiden vapaamuotoisin. Ratkaisija voi omien subjektiivisten kriteeriensä kautta 

vaikuttaa ratkaisuun. Alkutilanne oli siis annettu, mutta lopputilanne riippui ratkaisijan 

näkökulmasta. Tällaisen kuvatehtävän voitaneen katsoa edustavan dialektisen ongelman 

ääritapausta siinä mielessä, että tehtävässä alkutilannekaan ei ollut täysin suljettu. Vaikka kuvan 

konteksti määritteli tehtävän alkutilannetta, niin sanallisen tehtävän muodostava oppilas pystyi 

vapaasti käyttämään kuvan osista elementtejä tehtävän rakentamisprosessissa.  

Tehtävässä on samoja piirteitä kuin aiemmin kuvatussa laskulauseketehtävässä. Siinä piti 

tehdä koodinvaihto matematiikan symbolikielen kautta luonnolliseen kieleen. Tehtävä oli 

epätyypillinen, kun sitä verrataan koulujen oppimateriaaleihin. Pehkosen (2000, 378) mukaan 

avoimien tehtävien avulla on suhteellisen helppo toteuttaa luovaa ongelmanratkaisua. Näin ollen 

ratkaisijalle on jätetty suurempi vapaus, ja vaikka eri ratkaisijat saattavat päätyä erilaisiin 

lopputuloksiin, niin silti kaikki ratkaisijat voivat päätyä oikeisiin tuloksiin. Saarisen ja Tuomisen 

(2007) matematiikan oppimateriaalitutkimuksen tulosten perusteella oppimateriaalit eivät juuri 

kannusta oppilaita soveltamaan. Lisäksi analysointi ja sovellustason tehtäviä on oppikirjoissa 

sarjoista riippumatta vain joitain prosentteja. Avoimia tehtäviä ja omaa tuottamista ei 

matematiikan opetuksessa tueta. (mt. 53–65.) Tämä näkyi myös tämän tutkimuksen alkutestin 

tuloksissa.  

Björkqvist (1994, 153) kategorisoi avoimet tehtävät uusiksi tehtävätyypeiksi. Hänen 

mukaansa uusia tehtävätyyppejä ovat avoimien tehtävien lisäksi esimerkiksi oppilaiden itse 

laatimat tehtävät, ylimääräistä tietoa sisältävät tehtävät ja valmiiksi suoritetut tehtävät. Kuvasta 

sanalliseksi tehtäväksi -tehtävä edusti väljässä mielessä kahta uuden tyyppistä tehtävää. Toisaalta 

se oli avoin, ja toisaalta oppilaat saivat laatia sen melko vapaasti kuvaa tulkiten. Kuvasta 

sanalliseksi tehtäväksi -tehtävä edusti erityisesti avointa ongelmaa. Tämä voi olla samalla joko 

analyysi-synteesi -ongelma tai dialektinen ongelma, mutta ei koskaan interpolaatio-ongelma 

(Haapasalo 1994, 44). Tutkimuksen kannalta olisi ollut mielenkiintoista tutkia kuvasta sanalliseksi 

tehtäväksi -tyypin tehtävää jo alkutestissä, mutta idea tähän tuli esiin vasta projektin edetessä. 

Laskulausekkeesta sanalliseksi tehtäväksi -tyypin harjoitteet tukivat kuvasta sanalliseksi tehtäväksi 

-tyypin tehtävän ymmärrystä, joka näkyi sen hyvänä hallintana lopputestissä. 
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5.3.2 Laskulauseke, kuva ja sanallinen tehtävä – koodinvaihto selkiytyy  

Jakson aikana oppilaiden kanssa harjoiteltiin laskulausekkeen ja kuvan muuttamista sanalliseksi 

tehtäväksi. Oppilaat saivat mm. vapaasti valita itselleen kuvan, josta oli tarkoitus kehitellä 

sanallinen matemaattinen tehtävä. Tehtävä osoittautui mielekkääksi oppilaiden näkökulmasta. He 

olivat selkeästi motivoituneita lähestymään sanallisia tehtäviä itse valitsemiensa kuvien kautta. 

Oppilaiden tehtävät olivat kuitenkin pääosin suoraviivaisia (ks. kuva 16), mutta tehtävän 

päätarkoitus olikin ohjata oppilaita näkemään koodinvaihdon kautta sanalliset tehtävät 

monipuolisemmin.  

Lopputestin perusteella oppilaat olivat kehittyneet sanallisten tehtävien tekemisessä. 

Oppilaat kykenivät muodostamaan pääosin oman sanallisen tehtävän sekä laskulausekkeesta että 

kuvasta. Lopputestissä vain yksi oppilas oli laatinut sanallisen tehtävän virheellisesti annetusta 

laskulausekkeesta. Lopputestissä ei siis löytynyt enää alkutestin mukaisesti niitä oppilaita, jotka 

olisivat jättäneet tehtävän kokonaan väliin.  

 

 

 

Kuva 16. Kuvasta sanalliseksi tehtäväksi. Tehtävän tarkoituksena oli auttaa oppilasta 

ymmärtämään kuvan ja sanallisen tehtävän yhteys (kuva oppilaan sanallisten tehtävien vihkosta). 
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Kynnys koodinvaihtoon oli siis madaltunut selkeästi. Tehtävän ratkaisutyypit olivat pääosin 

alkutestin mukaiset, ja painotus oli edelleen liitäntätyyppisessä (ks. kuva 14) 

ratkaisutavassa.Uutena ratkaisutyyppinä löytyi lopputestin suuruusmäärätehtävän 

ratkaisustrategian (ks. kuva 12) mukainen tapa. Tässä tavassa oppilas oli käyttänyt annettua 

laskulauseketta siten, että vastaus ei ollutkaan yhtälön oikealla puolella, vaan yksi osa yhtälön 

vasemman puoleisista luvuista. Vaikka ratkaisutapa oli tyypillinen suuruusmäärien 

vertailutehtävissä sekä alku- että lopputestissä, niin sen soveltaminen laskulausekkeesta 

sanalliseksi tehtäväksi -tehtävässä oli melko erikoinen. Oppilas oli käyttänyt suuruuserotehtävässä 

tehokkaasti vähennyslaskua, joten kyseinen laskulausekkeen purkutapa ei selity sitäkään kautta.  

Oppilaat olivat rakentaneet kuvasta sanalliseksi tehtäväksi -tehtävässä (ks. liite 5 tehtävä 12) 

monipuolisemmin erilaisia tehtäviä, kuin laskulausekkeesta sanalliseksi tehtäväksi -tehtävässä. 

Tähän lienee syynä se, että kuvassa ei ollut rajoituksia esimerkiksi lukujen ja laskutoimituksen 

käytössä. Tehtävä oli avoin, jossa oppilaan mielikuvitus sai tulla vapaammin esiin. Tyypillisimmin 

oppilaat olivat laatineet kuvasta sanallisen tehtävän, jossa ei ollut eroteltu kuvasta joutsenten kokoa 

tai värieroa (kuva 17). Joutsenet oli ajateltu yhdeksi joukoksi, josta lähti joitain joutsenia pois.  

 

 

 

Kuva 17. Oppilaan annetusta kuvasta muodostama matematiikan sanallinen tehtävä, jossa 

joutsenten koko ja väriero oli jätetty huomioitta. 

 

Toisessa tyypillisessä ratkaisutavassa oppilaat olivat erotelleet joutsenet koon tai värin perusteella 

eri joukoiksi, ja tehtävä oli rakennettu joko yhteen- tai vähennyslaskun muotoon. 

 

 

 

Kuva 18. Oppilaan annetusta kuvasta muodostama matematiikan sanallinen tehtävä, jossa 

joutsenten koko ja väriero oli huomioitu. 
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Saraman ja Clementsin (2009, 107) luokituksen mukaisesti oppilaiden sanalliset tehtävät edustivat 

liitäntä tai erotus -kategorioiden tehtävätyyppejä, joissa kokonaisuus oli tuntematon. Tehtävät oli 

rakennettu suoriksi, jolloin oppilaiden kielelliset ilmaukset kuvasivat tarkasti tehtävän 

ratkaisemisessa vaadittavaa laskutoimitusta. Yhteenlaskun tapauksessa ilmauksina oli käytetty 

lisää tai yhteensä sanoja. Yhdessä tapauksessa joutsenia oli ryhmitelty joukkoihin, jossa yksikkönä 

oli poikue (emo ja poikaset). Tehtävä oli laadittu kyseisessä tapauksessa osa-osa-kokonaisuus –

muotoon. Eräässä ratkaisussa oppilas oli rakentanut tehtävän muotoon, jossa haettiin poikasten 

kokonaismäärää.  

 

 

 

Kuva 19. Oppilaan annetusta kuvasta muodostama matematiikan sanallinen tehtävä, jossa 

tehtävänä oli laskea joutsenten poikaset yhteen. 

 

Tässäkin tapauksessa joutsenet oli eroteltu emoihin ja poikasiin. Poikkeuksena muihin 

ratkaisutapoihin oli se, että kyseinen oppilas ei hakenut tehtävässään kaikkien joutsenten määrää, 

vaan kahden joukon (joutsenpoikue) osajoukkojen (poikaset) yhteismäärää. Tehtävät olivat siis 

monipuolisempia kuin laskulausekkeista laaditut, mutta silti paljon kuvien potentiaalia jäi 

käyttämättä. Esimerkiksi vähennyslaskuina toteutetuissa sanallisissa tehtävissä oppilaat käyttivät 

lähinnä ui pois -ilmausta. Vaikka oppilaiden sanalliset tehtävät olivat suoraviivaisia ja lyhyitä, niin 

merkillepantavaa oli se, että jokainen oppilas oli kyennyt rakentamaan kuvan pohjalta mielekkään 

sanallisen tehtävän. Muutenkin oppilailla oli motivaatiota keskittyä projektin aikana kuviin 

liittyviin harjoitteisiin. Tämä näkyi oppilaiden aktiivisuutena ja osallistumisena. Kuvien käytön 

kautta saatiin viittaamaan myös niitä oppilaita, jotka eivät yleensä osallistuneet juuri mitenkään 

tunnin kulkuun.  
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5.4 Piirtäminen laskemisen tukena 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 todetaan, että vuosiluokkien 1-2 

matematiikan opetuksen ydintehtäviä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, keskittymisen, 

kuuntelemisen ja kommunikoinnin harjaannuttaminen sekä kokemusten hankkiminen 

matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. Tavoitteiksi asetetaan, että 

oppilas oppii keskittymään, kuuntelemaan, kommunikoimaan ja kehittämään ajatteluaan. 

Matematiikan opetuksen tavoitteeksi asetetaan muun muassa, että oppilas saa monipuolisia 

kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä. (Opetushallitus 2004, 150.) Hakulisen 

(2008, 14) mukaan opettajalla on keskeinen tehtävä oppilaiden ajattelun kehittämisessä. Hän on 

käyttänyt opetuksessaan Varga - Neményi -menetelmää, jossa korostetaan ajattelua, sen ohjaamista 

ja näkyväksi tekemistä oppilaalle itselleen ja muille. Varga – Neményi -menetelmän avulla 

matematiikkaa prosessoidaan ja käsitteellistetään kolmen eri kielen avulla: itse tuotettujen 

piirrosten, puhutun kielen ja lukujen avulla (mt. 16). Tässä tutkimuksessa ja projektin aikana 

tapahtuneessa opetuksessa pohjana oli multisemioottinen lähestymistapa (ks. Joutsenlahti 2003; 

2005; 2009), jossa keskeisenä on matematiikan eri kielien monipuolinen käyttö. Monipuolisella 

kielien käytöllä pystytään lähestymään opetussuunnitelman asettamia tavoitteita mielestäni monin 

tavoin. 

Projektin alkutestaus osoitti, että oppilaat eivät käyttäneet lainkaan piirtämistä havainnoinnin 

tukena. Projektin aikana piirtämistä painotettiin oppilaille havainnoinnin tukena. Oppilaille jaettiin 

jakson aluksi sanallisten tehtävien vihko, johon oppilaat saivat viikoittain uusia sanallisia tehtäviä. 

Tehtävänannoissa ohjeistettiin oppilaita piirtämään havainnointia tukevia kuvia. Piirtämistä tuettiin 

ja mallinnettiin myös taululla oppilaiden esittäessä vihkotehtävien ratkaisuja. Lisäksi opettaja 

mallinsi piirtämistä taululla sekä PowerPoint -animaatioiden kautta. Animaatioiden kautta 

oppilaille vaiheistettiin sanallisten tehtävien vaiheet. Tehtävien vaiheistamisella pyrittiin 

osoittamaan, että pitkänkin tehtävän voi paloitella osiin, jolloin pitkä sanallinen tehtävä ei ole jo 

pelkästään visuaaliselta ulkoasultaan ylitsepääsemättömän näköinen. Seuraavassa luvussa 

analysoidaan oppilaiden itsearviointilomakkeiden antamaa merkitystä piirtämisestä laskemisen 

tukena. Toisaalta tulkitaan projektin alku- ja lopputestin aikana tapahtuneita muutoksia oppilaiden 

piirtämistottumuksissa. Lisäksi tutkitaan piirtämisen ja alkutestissä havaittujen vaikeiden tehtävien 

yhteyttä. Tarkoituksena on selvittää miten oppilaat ovat käyttäneet piirtämistä laskemisen tukena. 

Keskittääkö oppilas piirtämisen vaikeisiin tehtäviin, vai onko piirtäminen pelkästään osana 

mielekkäämpää lähestymistä matematiikkaa kohtaan. 
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5.4.1 Oppilaiden näkemys piirtämisen merkityksestä sanallisten tehtävien 
ratkaisuprosessissa 

Oppilaiden itsearviointilomakkeiden vastausvaihtoehdot oli luokiteltu kolmeen eri kategoriaan. 

Lisäksi oppilailla oli mahdollisuus antaa kurssiin liittyvää palautetta kirjallisessa muodossa. Pääosa 

oppilaista (57,9 %) koki, että piirtäminen helpotti tehtävien ratkomista (ks. kuva 20). On kuitenkin 

huomioitavaa, että lähes kolmannes ei osannut kertoa, että oliko piirtämisestä hyötyä tehtävien 

ratkomisessa. Alku- ja lopputestissä oppilaat ohjeistettiin käyttämään piirtämistä, mikäli he 

kokevat, että se helpottaa tehtävän ratkaisua. Alkutestissä yksikään oppilaista ei ollut piirtänyt 

yhteenkään tehtävään laskemista tukevaa kuvaa. Lopputestissä piirtämistä oli puolestaan käytetty 

vaihtelevasti. Toisaalta osa oppilaista oli piirtänyt jokaiseen tehtävään, ja osa puolestaan oli 

jättänyt piirtämisen kokonaan väliin. Tähän väliin sijoittui vielä oppilasryhmä, joka piirsi tehtävien 

vaikeustasoa tulkiten silloin, kun siitä oli hyötyä tehtävän ratkaisemisen kannalta. Piirtämisellä oli 

näissä tapauksessa funktionaalinen merkitys strategisena keinona edetä tehtävässä.  

 

 

Kuva 20. Oppilaiden näkemykset piirtämisen sanallisten tehtävien ratkaisua helpottavasta 

vaikutuksesta. 
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Alkutestin perusteella neljä vaikeinta tehtävätyyppiä olivat suuruusero, askellus, vertailu ja 

laskulausekkeesta sanalliseksi tehtäväksi -tehtävät. Lopputestauksessa oppilaat olivat käyttäneet 

näissä tehtävissä myös eniten piirtämistä, joka antaa viitteitä siitä, että tehtävissä oli sellaisia 

ongelmia, joiden ratkaisuun piirtämisellä haettiin tukea. Ainoastaan laskulausekkeesta sanalliseksi 

tehtäväksi -tehtävässä piirtämistä ei käytetty lainkaan. Vaikka tehtävä oli alkutestauksen mukaan 

vaikeimpien joukossa, niin siinä ei ole kyseessä samanlaiset ongelmat, kuin suuruusero, askellus ja 

vertailu -tehtävissä. Siinä ongelma muodostui todennäköisesti tehtävätyypin epätyypillisyydestä. 

Oppilaat eivät olleet ilmeisesti aiemmin joutuneet muodostamaan yhteyttä laskulausekkeen ja 

kirjallisen muodon välille. Kun jakson aikana tätä yhteyttä saatiin esitettyä oppilaille, niin 

piirtäminen ei ilmeisestikään ollut tarpeellista. Kyseessähän ei ollut tehtävä, jossa oppilaan olisi 

pitänyt löytää tietyille luvuille joku mielekäs laskutoimitus, vaan ratkaisuun riitti se, että 

matematiikan symbolikieli muutettiin koodin vaihdolla luonnollisen kielen muotoon.  

Alku- ja lopputestin perusteella koko jakson vaikein tehtävä oli määrämuutostehtävä 

(alkutestin tehtävä 10, lopputestin tehtävä 9). Alkutestin perusteella sen oli osannut tehdä 7 

oppilasta (37 %). Lopputestissä vastaavasti 11 oppilasta (58 %) oli ratkaissut sen. Piirtämisen 

kannalta alku- ja lopputestin välillä oli tapahtunut selkeä muutos. Lopputestissä jokainen oppilas, 

joka oli osannut ratkaista tehtävän, oli piirtänyt tehtävästä havainnollistavan kuvan. Toisaalta 

kolme oppilasta, jotka olivat osanneet tehtävän alkutestissä ilman piirtämistä, eivät osanneet 

ratkaista tehtävää lopputestissä. Yhdessä tapauksessa ei käytetty piirtämistä. Kahdessa tapauksessa 

oppilaat olivat piirtäneet, mutta tehtävä oli ratkaistu alkutestin tehtävän 10 virhetyypin a 

mukaisesti (ks. kuva 6). Näissä tapauksissa piirtäminen ei auttanut tehtävän ratkaisussa. 

Virhetyyppi antaa viitteitä huolimattomuudesta, sillä oppilaat olivat osanneet tehdä alkutestissä 

lukujen väliset vertailut oikein ilman piirtämistä. Lopputestiin piirretyt kuvat antavat puolestaan 

viitteitä siitä, että enemmän -sana on jätetty huomioimatta alkutestin virhetyypin a mukaisesti.  

Melko suuri osa oppilaista (31,6 %) oli valinnut itsearvioinnissa ”en osaa sanoa” – 

vaihtoehdon, kun heiltä kysyttiin oliko piirtämisestä hyötyä tehtävien ratkaisemisen kannalta. 

Tämä saattaa johtua siitä, että oppilaat eivät tienneet, miten lopputesti oli mennyt. Pääosin 

piirtämistä oli kuitenkin käytetty ratkomisen tukena, sillä piirtäminen painottui alkutestissä 

todettuihin vaativimpiin tehtäviin. Seuraavassa luvussa oppilaat on luokiteltu kolmeen ryhmään 

lopputestistä tulkittujen merkitysten kautta. 
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5.4.2 Oppilaiden luokittelu piirtämisen käytön mukaan 

Jakson aikana tuettiin oppilaiden kielentämistä ongelmaratkaisuprosessissa. Keskeistä oli myös 

tukea oppilaiden ongelmanratkaisustrategioita ja niitä auttavia strategioita. Leppäahon (2007, 46) 

mukaan auttavilla strategioilla tarkoitetaan välivaiheita yleisten strategioiden toteuttamisessa. 

Nämä soveltuvat kaikkiin yleisiin ongelmanratkaisustrategioihin. Auttavia strategioita voivat olla 

diagrammit, taulukot, piirrokset, luettelot ja yhtälöt. Tikkasen (2008, 100) mukaan niin yleisiä kuin 

auttaviakin strategioita voidaan opettaa varsin nuorille oppilaille. Tässä tutkimuksessa auttavana 

strategiana voidaan ajatella piirtämistä. Tulosten mukaan oppilaat oppivat käyttämään jakson 

aikana piirtämistä ongelmanratkaisun tukena. Tämä tuli esille vertailtaessa alku- ja lopputestin 

sisältöjä. Piirtämistä käytettiin kuitenkin eri tavoin oppilaiden välillä. Osa oppilaista ei käyttänyt 

piirtämistä lainkaan, ja toisaalta osa oppilaista käytti piirtämistä runsaasti. Lopputestin perusteella 

oppilaat jaettiin kolmeen eri ryhmään heidän piirtämisen käytön suhteen. Seuraavassa taulukossa 

on esitetty nämä piirtäjätyypit. 

 

TAULUKKO 2.  Eri piirtäjätyypit matematiikan sanallisten tehtävien ratkaisuprosessissa. 

 

ei‐piirtäjät  funktionaaliset piirtäjät  aina‐piirtäjät 

piirtämistä ei käytetä   piirtämistä käytetään  piirtäminen on osana 
sanallisten tehtävien  ongelmanratkaisun  sanallisen tehtävän 
ratkomisen tukena  tukena vain  ratkaisuprosessissa 

   tarvittaessa  tehtävän vaikeudesta  
      riippumatta 

 42 %  42 %   16 %  
 

 

Ei-piirtäjät eivät käyttäneet sanallisten tehtävien ratkaisuprosessissa piirtämistä. Heidän 

matemaattinen osaaminen saattaa olla sillä tasolla, että tehtävästä luodaan mentaalinen malli. 

Kilpatrickin ym. (2001, 116, 124–127) mukaan pätevä ongelmanratkaisija osaa muotoilla 

ongelmien mentaalisia representaatioita ja keksiä tarvittaessa uusia ratkaisumetodeja. Strateginen 

kompetenssi antaa oppilaalle kyvyn löytää tehtävästä ratkaisun kannalta olennaisen. Tämä antaa 

mahdollisuuden ratkoa myös tehtäviä, jotka eivät ole rutiininomaisia. Vaikka osa oppilaista oli 

tässä tutkimuksessa ei-piirtäjien luokassa, niin se ei tarkoita, että he olisivat sitä muissa 

konteksteissa. Alku- ja lopputestissä esiintyneet ongelmat eivät välttämättä olleet vaativuudeltaan 
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heille niin hankalia, että he olisivat joutuneet käyttämään piirtämistä Leppäahon (2007, 46) 

mukaisesti auttavana strategiana. Vaativammissa tehtävätyypeissä kyseiset oppilaat saattaisivat 

tarvita piirtämistä ongelmanratkaisun tukena. Tällöin oppilailla voi tapahtua siirtymistä eri 

piirtäjätyyppien välillä tehtävien vaativuustason mukaan. 

Funktionaaliset piirtäjät edustavat oppilasryhmää, jotka käyttävät piirtämistä havainnoinnin 

tukena ainoastaan tarvittaessa. Tämä näkyi lopputestin eri tehtävätyyppien vertailussa. Kyseiset 

oppilaat olivat käyttäneet piirtämistä harkiten. Piirtäminen painottui ainoastaan vaativimpiin 

tehtäviin (ks. lopputestin tehtävät 7, 8 ja 9), joten se antaa viitettä siitä, että oppilaat ovat 

tavoitelleet piirtämisellä ongelman punaisen langan löytymistä. Kuvan 21 vihkotehtävässä oppilas 

on hahmotellut yksinkertaisen kerrostalon, jota hän on käyttänyt piirtämistä Leppäahon (2007, 96–

102) kuvaaman ratkaisukarttamallin tavoin avustavana strategiana.  

 

 

 

 

Kuva 21. Funktionaalisen piirtäjän piirros askellustehtävän ratkaisemisen tueksi. 
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Tämä tavoite on saattanut löytyä monella tavoin. Toisaalta oppilaat ovat voineet jakaa tehtävän 

osiin, joka vähentää muistikapasiteetin tarvetta. Tämä on keskeistä erityisesti useampia virkkeitä 

sisältävissä tehtävissä. Funktionaalinen piirtäminen näkyi erityisesti lopputestin tehtävän 9 osalta, 

joka oli alkutestin perusteella vaikein tehtävä. Tehtävä oli pitkä ja siinä täytyi liikkua tekstissä 

taaksepäin ja eteenpäin eri vaiheissa. Tehtävässä oli käytetty piirtämistä eniten. Toinen piirtämisen 

tukeva vaikutus liittyi itse ongelmanratkaisun tekniseen suorittamiseen. Kinnusen ja Vauraan 

(1998, 270–273) luokituksen mukaan strategisen tason alapuolella on tekninen taso, jolla 

strategioiden vaatimat toiminnot toteutetaan. Tekniseen tasoon sisältyy esimerkiksi laskualgoritmit 

ja niiden hallinta. Sanallisten tehtävien tapauksessa teknisen tason taidoilla ei ole välttämättä kovin 

suuri merkitys. Teknisen tason vaatimukset voivat olla alhaiset, mutta strategian ja käsitteellisen 

tason vaatimukset ovat keskeisimpinä. Testijoukossa oli kuitenkin oppilaita, joilla oli ongelmia 

pienten lukujen yhteenlaskussa, joten piirtämisen kautta he laskivat piirtämistään kuvista 

tarvittavat summat. Näissä tapauksissa luonnollisen kielen tai matematiikan symbolikielen 

muodossa ollut luku avattiin kuviokielen kautta osiin lukumääriksi. Näistä osista oppilaat 

kykenivät laskemaan tarvittavat laskut alkeellisella tavalla. Näissä tilanteissa tapahtui oppilaiden 

kannalta strateginen koodinvaihto, jonka avulla he pystyivät korvaamaan teknisen tason puutteensa 

peruslaskutoimituksissa.  

Aina-piirtäjät olivat tutkimuksen mukaan pienin piirtäjätyyppiryhmä. Vaikka ryhmä oli 

pieni, niin sillä saattaa olla tärkeä merkitys tiettyjen oppilaiden matematiikkakuvaan, ja tätä kautta 

matematiikan kiinnostukseen. Kyseisen ryhmän oppilaat piirsivät kaikkiin tehtäviin riippumatta 

niiden vaikeustasosta (ks. kuva 22). Alkutestin perusteella kyseiset oppilaat olivat osanneet viisi 

helpointa tehtävää virheettömästi. Tämä antaa viitteen siitä, että näissä tehtävissä oppilailla ei olisi 

ollut tarvetta käyttää piirtämistä laskemisen tukena. Piirtämiseen oli siis jokin muu syy, joka ei 

liittynyt strategiseen tai tekniseen tarpeeseen. Piirtäminen saattoi olla kyseisille oppilaille 

mielekästä vain piirtämisen vuoksi. Tähän ryhmään kuuluneet oppilaat olivat tyttöjä, mutta 

näytteen pienen koon vuoksi sukupuolen merkitystä piirtäjäryhmään ei voida arvioida tarkemmin. 



74 
 

 

 

Kuva 22. Aina-piirtäjiin kuuluneen oppilaan piirtämä kuva laskulausekkeen ympärille.  

 

  

Matematiikkakuvan käsite liittyy matematiikan didaktiikan kielenkäyttöön. Pehkonen (1995, 19) 

tarkastelee tätä käsitettä yksityiskohtaisesti. Hänen mukaansa matematiikkakuva sisältää 

käsityksen itsestä matematiikan oppijana ja opettajana sekä käsityksen matematiikasta, sen 

opettamisesta ja oppimisesta. Pietilän (2002, 152) mukaan erot yksilöiden matematiikkakuvien 

välillä johtuvat esimerkiksi matematiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyvistä uskomuksista ja 

kokemuksista. Nämä ilmenevät muun muassa matematiikan aspektien erilaisina korostumisina. 

Näkisin piirtämisen mahdollisuutena kehittää tiettyjen oppilaiden matematiikkakuvaa positiiviseen 

suuntaan. Tutkimuksessa oli nähtävissä erään oppilaan negatiivinen suhtautuminen matematiikkaa 

kohtaan. Hän kieltäytyi usein matematiikan tehtävien teosta, ja osoitti negatiivista suhtautumista 

matematiikkaa ja sen opetusta kohtaan. Kyse ei ollut hänen kyvyttömyydestä, ja tätä kautta 

tehtävien välttelemisestä. Hän oli kykenevä oppilas, mutta kiinnostus kohdistui erityisesti 

lukemiseen ja piirtämiseen. Kuvataidetunneilla hän osoitti korkeaa innostusta ja motivaatiota. 

Piirtämisen ja matematiikan integroiminen saattavat tuoda tällaisille oppilaille mielekkyyttä 

matematiikan opiskeluun ja tätä kautta kohentaa heidän matematiikkakuvaansa. Kuten Pietilä 
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(2002, 152) toteaa, yksilöiden väliset erot matematiikkakuvassa johtuvat esimerkiksi oppimiseen ja 

opettamiseen liittyvistä kokemuksista. Näitä tärkeitä kokemuksia voidaan monipuolistaa 

esimerkiksi piirtämisen ja matematiikan integroinnilla. 

Tämän tutkimuksen puitteissa ei voida sanoa tarkkaan, että mikä piirtämisen merkitys oli 

alku- ja lopputestin välisen positiivisen kehityksen osuuteen. Jaksolla käytettiin kielentämistä ja 

multisemioottista teoriaa oppilaiden ongelmanratkaisun tukemiseen pedagogisena ratkaisuna koko 

jakson aikana. Lähestyimme sanallisia tehtäviä tutkimalla niiden kielellistä rakennetta ja 

ilmauksia, kielensimme yhdessä ratkaisuprosessia, mallinsimme ratkaisuprosessia animaatioilla ja 

piirsimme kuvia tehtävien ratkaisemisen tueksi. Näillä kaikilla tavoilla on varmasti ollut 

merkitystä testitulosten tilastollisesti merkitsevän parannuksen kannalta. Piirtämistä oli käytetty 

tehtävissä eri tavoin, mutta piirtäminen painottui selkeästi vaikeampien tehtävien kohdalle 

(tehtävät 7-10). Tämä antaa viitteitä siitä, että piirtämisellä on myös oma erityinen roolinsa 

ongelmanratkaisun kannalta. Piirtäminen on funktionaalista eli käytännön tarpeita tukevaa. 

Kyseiset tarpeet voivat liittyä aiemmin esitetyn pohjalta joko strategiseen tai tekniseen tukeen. 

Kilpatrickin ym. (2001, 116, 124–127) mukaan pätevä ongelmanratkaisija osaa muotoilla 

ongelmien mentaalisia representaatioita ja keksiä tarvittaessa uusia ratkaisumetodeja. Kyseiset 

tehtävät ovat saattaneet olla niin vaativia, että osa oppilaista ei ole kyennyt rakentamaan tehtävästä 

kyseistä mentaalista mallia, jolloin on turvauduttu piirtämiseen.  

Kuvassa 23 on esitetty tehtäväkohtainen piirtämisfrekvenssi lopputestissä. Tehtävä 6 oli 

ainoa pakollinen piirtämistehtävä lopputestissä, joten se on jätetty pois kuvasta. Muut tehtävät 

edustavat oppilaiden vapaavalintaisesti tekemien piirrosten frekvenssejä. Kuva osoittaa, että 

piirtämistä on käytetty eniten lopputestin viimeisissä tehtävissä. Alkupään tehtäviin (tehtävät 1-5) 

on piirretty vähän, ja piirtäjät ovat kuuluneet aina-piirtäjien ryhmään. Näiden tehtävien osalta on 

täten kyse jostain muusta kuin strategisen tai teknisen tason tukemisesta piirtämisen avulla. Se voi 

liittyä piirtämisen mielekkyyteen pelkästään piirtämisen vuoksi. On toisaalta huomattava, että 

piirtäminen ei aina takaa oikean ratkaisun löytymistä tehtävään. 
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Kuva 23. Lopputestin tehtäväkohtainen piirtämisfrekvenssi. Tehtävä 6 on jätetty pois kuvasta, 

koska se oli pakollinen piirtämistehtävä lopputestissä.  

 

Virheellisesti piirretyt ja puutteelliset kuvat johtavat väärään lopputulokseen yhtä lailla kuin 

virheelliset mentaaliset mallit. Aina piirtäjien ryhmien kuvia on vaikea tulkita kokonaisuuden 

kannalta. Aina-piirtäjät käyttävät piirtämistä todennäköisesti myös funktionaalisten piirtäjien 

tavoin. He piirtävät helppoihin tehtäviin vain piirtämisen vuoksi, mutta vaikeampiin tehtäviin he 

käyttänevät piirtämistä joko strategisista tai teknisistä syistä. Edellä esitetyn perusteella aina-

piirtäjät sisältävät funktionaalisen piirtäjäryhmän piirteitä tehtävien mukaisesti. 

Piirtämisen merkitys ei rajoitu edellä esitettyihin etuihin. Jos ajatellaan sanallisten tehtävien 

ongelmaratkaisuprosessia, niin piirtämisellä on myös merkitystä tehtävien arvioinnin kannalta (ks. 

kuva 24). Polyan (1948) ratkaisumallissa on viimeisenä vaiheena vastauksen tarkistaminen. 

Keskeistä on miettiä, että onko tulos järkeenkäypä ja mielekäs tehtävänannon kannalta. Tehtävän 

ratkaisemisen tukeminen piirtämisen avulla antaa oppilaalle mahdollisuuden tarkastella vastauksen 

mielekkyyttä monipuolisella tavalla.  
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Kuva 24. Oppilaan piirtämä kuva, jossa on ongelmanratkaisua ja vastauksen arviointia helpottava 

rakenne. 

 

Oppilas voi toisaalta tarkistaa tehtävän lukemalla tehtävän uudelleen ja suhteuttamalla vastauksen 

siihen. Tämän lisäksi oppilas voi tarkastella piirtämäänsä kuvaa, josta hän voi tarkastella 

vastauksen mielekkyyttä visuaalisesti. Tällainen tarkastelu voi auttaa oppilaita erityisesti 

tilanteissa, joissa he ovat laatineet tehtävän laskulausekkeen siten, että vastaus löytyy yhtälön 

vasemmalta puolelta (ks. luku 5.2.2.3 ja kuva 11). 
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6 YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA 
JA TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Luvussa 6 on esitetty tutkimuksen päätuloksien yhteenveto ja tutkimuksen luotettavuuteen liittyvää 

pohdintaa. Aluksi esitellään tutkimuksen kvantitatiivisen osuuden tulokset, jotka liittyvät 

oppilaiden kehittymiseen sanallisten tehtävien osaamisessa jakson aikana. Seuraavaksi on esitelty 

määrämuutos- ja määräerotehtävien ratkaisustrategioita, ja niihin liittyviä solmukohtia sekä 

laskulausekkeiden ja kuvien muuttamista sanalliseen muotoon. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta mm. reliabiliteetin, validiteetin ja saturaation näkökulmista. 

 

6.1 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Oppilaiden kehittymistä jakson aikana tutkittiin alku- ja lopputestin tulosten perusteella. 

Molemmat testit jakaantuivat helppoihin ja vaativampiin tehtäviin. Helpot tehtävät olivat lyhyitä ja 

suoria, joten ne luokiteltiin yksinkertaisiksi tehtäviksi. Yksinkertaiset tehtävät oli hallittu alku- ja 

lopputestissä hyvin. Niissä ei täten tapahtunut muutoksia jakson aikana. Vaativammat tehtävät 

olivat ulkoasultaan pitkiä ja ne sisälsivät monipuolisempia kielellisiä ilmauksia. Tehtävät olivat 

myös epäsuorempia ja osaltaan monivaiheisempia. Vaativampia tehtäviä oli 6 kappaletta. 

Alkutestissä oppilaiden pistekeskiarvo vaativampien tehtävien osalta oli 3,36. Lopputestissä 

oppilaat olivat saaneet keskimäärin 5,0 pistettä. Käytin analyyseissä ei-parametrisia testejä, koska 

aineistoni oli pieni (n=19). Testasin alkutestin ja lopputestin välistä muutosta Wilcoxonin – testillä. 

Testin perusteella alku- ja lopputestin välillä oli tapahtunut tilastollisesti merkitsevä positiivinen 

muutos (p=0,002). Oppilaat olivat saaneet lopputestissä pääosin alkutestiä paremman tuloksen. 

Vain yhden oppilaan tulos oli heikentynyt alkutestistä. Myös oppilaiden itsearvioinnin perusteella 

jaksolla oli tapahtunut edistymistä. Lisäksi suurin osa oppilaista koki, että piirtämisestä oli hyötyä 

tehtävien ratkaisun tukena. Kyseisten tulosten perusteella sanallisten tehtävien projektin 

integroinnin voidaan katsoa onnistuneen muun matematiikan opiskelun yhteyteen. 



79 
 

Oppilaiden alku- ja lopputestien ratkaisuja tutkittiin kvalitatiivisin keinoin. Testeistä paljastui 

erilaisia virhetyyppejä, joiden voidaan katsoa olevan ongelmanratkaisun solmukohtia. Seuraavassa 

taulukoissa on esitelty eri tehtävätyyppien solmukohtia. Tehtävät on jaoteltu määrämuutos- ja 

määräerotehtäviin.  

TAULUKKO 3. Virheelliset ratkaisustrategiat (a-f) kolmeosaisissa määrämuutostehtävissä alku- ja 
lopputestin mukaan.  

virhetyyppi  osa 1  osa 2  osa 3 

A  annettu luku  vertaaminen tekemättä  vertaaminen tekemättä 

B  annettu luku  vertaaminen tekemättä  verrattu virheelliseen 2. osaan

C  annettu luku  verrattu 1. osaan  verrattu virheelliseen 2. osaan

D  annettu luku  verrattu 1. osaan  verrattu väärään osaan 

E  annettu luku   verrattu 1. osaan  vertaaminen tekemättä 

F  mielivaltainen luku  mielivaltainen luku  mielivaltainen luku 

 

 

Määrämuutostehtävä oli alkutestin vaikein tehtävä. Vaikeutta lisäsivät tehtävän pituus ja rakenne. 

Tehtävästä löytyi 6 eri virhetyyppiä. Tehtävän ratkaisu muodostui kolmesta luvusta, joista 

ensimmäinen oli annettu. Kakkososa saatiin lisäämällä annettu määrä alkuosaan ja kolmososa 

saatiin lisäämällä annettu määrä kakkososaan. Vastaus muodostui kyseisten lukujen summana. 

Virhetyypeissä A-F alkuosa oli otettu oikein tehtävänannosta. Tehtävän solmukohdat liittyivät 

lukujen vertaamiseen. Tyypillisimmin (virhetyyppi A) oppilaat olivat laskeneet yhteen annetun 

alkuosan sekä vertausosat 1 ja 2. Vertaus oli esitetty tehtävässä enemmän kuin -ilmauksilla. 

Virhetyyppi osoittaa, että oppilaat ovat samaistaneet ilmaukset yhtä paljon ja enemmän kuin. Tulos 

on samansuuntainen Verschaffelin ym. (2006, 52) esittämän tuloksen kanssa, jossa oppilaat ovat 

liittäneet tietyt äidinkielen ilmaukset yhteneväksi, vaikka niillä olisi eri merkitys. Myös B – 

virhetyypissä vertaaminen on jätetty osassa 2 tekemättä, mutta kolmososaa on verrattu. 

Kakkososan jättäminen vertaamatta on kumuloitunut kuitenkin kolmososassa, koska vertaus on 

tehty vertaamattomaan kakkososaan. Virhetyypeissä C-E osoittaa oppilaiden edistymistä 

verrantotehtävän ratkaisustrategiassa. Kakkososa on osattu suhteuttaa kakkososan verranto 

annettuun ykkösosaan. Virhetyyppien ongelmana on kuitenkin kolmososa. C-tyypissä vertaus on 

tehty B- tyypin mukaisesti, vaikka oppilaalla on ollut kakkososio oikein. D- tyypissä puolestaan 

kolmososaa on verrattu virheellisesti ykkösosaan. E- tyypissä kolmososan vertaus on jäänyt 

tekemättä, vaikka tehtävän kakkososassa vertaus on osattu tehdä. F – tyypin ratkaisua on vaikea 

hahmottaa, sillä siinä oppilaat ovat laskeneet yhteen lukuja, joita ei ole annettu tehtävänannossa. 
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Kokonaisuutena määrämuutostehtävän solmukohdaksi muodostui alkutestien 

laskulausekkeiden merkityksiä tulkittaessa erityisesti kielellisten ilmausten virheelliset ja 

vajavaiset tulkinnat. Virheet vähenivät jakson aikana, ja jakson lopussa useampi oppilas pystyi 

ratkaisemaan virheettömästi kyseisen tehtävätyypin. Vaikka osa oppilaista ei saanut oikeaa 

vastausta, niin heidän laskulausekkeet osoittavat, että lukujen suhteutusta on osattu lähestyä 

lopputestissä alkutestiä paremmin. Tämä näkyy erityisesti virhetyyppien C-E osalta, joissa 

tehtävän kakkososan verranto on kyetty tekemään.  

TAULUKKO 4. Ratkaisustrategiat määräerotehtävässä (solmukohta tummennettu). 

A annettu luku (+) ? (=) annettu luku 

B annettu luku (-) annettu luku (=) ? 

C annettu luku (-) ? (=) annettu luku 

 

 

Kahden luvun välisen suuruuseron laskemisessa oli käytetty alkutestissä kolmea eri 

ratkaisustrategiaa. Vähennyslaskun kautta tehdyt ratkaisut johtivat poikkeuksetta oikeisiin 

ratkaisuihin. Solmukohdaksi muodostui oppilaiden käyttämä yhteenlaskustrategia. Yhteenlaskun 

käyttö johti siihen, että tehtävän oikea ratkaisu löytyi yhtälön vasemmalta puolelta. Tätä lukua ei 

ollut pääosin osattu kirjoittaa tehtävän vastaukseksi, vaan ratkaisuksi oli esitetty virheellisesti 

yhtälön oikeanpuoleinen luku. Yhteenlaskun käytön suuri määrä selittyi todennäköisesti sanallisen 

tehtävän rakenteesta, jossa oli käytetty ilmausta ”Kuinka monta autoa Antti tarvitsee vielä lisää?” 

Alkutestin perusteella yhteenlasku oli lapsille luontaisin tapa lähestyä suuruuserotehtävää. Myös 

Tikkanen ja Risku (2004, 42) ovat todenneet, että yhteenlasku on lapsille luontevin tapa lähestyä 

kyseisenlaisia tehtäviä. Jakson edetessä oppilaille tuotiin esille vähennyslaskun 

käyttömahdollisuudet kyseisten tehtävien tapauksissa. Tämän rinnalla tarkastelimme oppilaiden 

kanssa yhteenlaskun kautta muodostunutta laskulauseketta. Kielensimme niistä jokaisen luvun 

merkityksen, jotta oppilaat osaisivat arvioida paremmin, että mikä lausekkeen luvuista olisi 

tehtävänannon kannalta merkittävä luku. Vähennyslaskun käyttö lisääntyi jakson edetessä, ja tätä 

kautta myös lopputestissä saatiin jakson lopussa paremmat tulokset. Yhteenlaskun käyttö väheni, 
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mutta siinäkin tapahtui positiivinen muutos, sillä oppilaat olivat osanneet paremmin etsiä 

laskulausekkeesta tarvittavan luvun.  

Projektin alkutestaus osoitti, että oppilaat eivät käyttäneet lainkaan piirtämistä havainnoinnin 

tukena. Projektin aikana piirtämistä painotettiin oppilaille havainnoinnin tukena. Oppilaiden 

itsearviointilomakkeiden perusteella pääosa oppilaista (57,9 %) koki, että piirtäminen helpotti 

tehtävien ratkomista. Alkutestissä yksikään oppilaista ei ollut piirtänyt mihinkään tehtävään 

laskemista tukevaa kuvaa. Lopputestissä piirtämistä oli puolestaan käytetty vaihtelevasti. Toisaalta 

osa oppilaista oli piirtänyt jokaiseen tehtävään, ja osa puolestaan oli jättänyt piirtämisen kokonaan 

väliin. Tähän väliin sijoittui vielä oppilasryhmä, joka piirsi tehtävien vaikeustasoa tulkiten silloin, 

kun siitä oli hyötyä tehtävän ratkaisemisen kannalta. Piirtämisellä katsottiin näissä tapauksessa 

olleen funktionaalinen merkitys strategisena keinona edetä tehtävässä.  

Tulosten mukaan oppilaat oppivat käyttämään jakson aikana piirtämistä ongelmanratkaisun 

tukena. Tämä tuli esille vertailtaessa alku- ja lopputestin sisältöjä. Piirtämistä käytettiin kuitenkin 

eri tavoin oppilaiden välillä. Osa oppilaista ei käyttänyt piirtämistä lainkaan, ja toisaalta osa 

oppilaista käytti piirtämistä runsaasti. Lopputestin perusteella oppilaat jaettiin kolmeen eri 

ryhmään heidän piirtämisen käytön suhteen. Ei-piirtäjät eivät käyttäneet sanallisten tehtävien 

ratkaisuprosessissa piirtämistä. Funktionaaliset piirtäjät edustavat oppilasryhmää, jotka käyttävät 

piirtämistä havainnoinnin tukena ainoastaan tarvittaessa. Tämä näkyi lopputestin eri 

tehtävätyyppien vertailussa. Kyseiset oppilaat olivat käyttäneet piirtämistä harkiten. Piirtäminen 

painottui ainoastaan vaativimpiin tehtäviin, joten se antaa viitettä siitä, että oppilaat ovat 

tavoitelleet piirtämisellä ongelman punaisen langan löytymistä. Aina-piirtäjät olivat tutkimuksen 

mukaan pienin piirtäjätyyppiryhmä. Vaikka ryhmä oli pieni, niin sillä saattaa olla tärkeä merkitys 

tiettyjen oppilaiden matematiikkakuvaan, ja tätä kautta matematiikan kiinnostukseen. Kyseisen 

ryhmän oppilaat piirsivät kaikkiin tehtäviin riippumatta niiden vaikeustasosta. Alkutestin 

perusteella kyseiset oppilaat olivat osanneet viisi helpointa tehtävää virheettömästi. Tämä antaa 

viitteen siitä, että näissä tehtävissä oppilailla ei olisi ollut tarvetta käyttää piirtämistä laskemisen 

tukena lopputestissä. Piirtämiseen oli siis jokin muu syy, joka ei liittynyt strategiseen tai tekniseen 

tarpeeseen. Piirtäminen saattoi olla kyseisille oppilaille mielekästä piirtämisen vuoksi. Tähän 

ryhmään kuuluneet oppilaat olivat tyttöjä. Aina-piirtäjien ryhmien toimintaa on vaikea tulkita 

kokonaisuuden kannalta. Aina-piirtäjät käyttävät piirtämistä kuitenkin todennäköisesti myös 

funktionaalisten piirtäjien tavoin. He piirtävät helppoihin tehtäviin vain piirtämisen vuoksi, mutta 

vaikeampiin tehtäviin he käyttänevät piirtämistä joko strategisista tai teknisistä syistä. Edellä 

esitetyn perusteella aina-piirtäjät sisältävät funktionaalisen piirtäjäryhmän piirteitä tarpeen 

mukaisesti. 



82 
 

Alkutestin perusteella oppilailla oli vaikeuksia tuottaa valmiiksi annetusta laskulausekkeesta 

sanallinen tehtävä. Reilu kolmannes (n. 37 %) oppilaista ei kyennyt tekemään koodinvaihtoa 

matematiikan symbolikielestä (laskulauseke) luonnolliselle kielelle (sanallinen tehtävä). 

Oppikirjoissa (ks. esim. Tuhattaituri 1,2 a-b) ei ole esitetty tehtävätyyppejä, joissa oppilaat 

joutuisivat rakentamaan sanallisen tehtävän laskulausekkeen pohjalta. Tämä saattaa johtaa siihen, 

että matematiikan symbolikielen ja luonnollisen kielen välille ei muodostu ymmärrystä tukevaa 

yhteyttä.  Tästä johtuen matematiikan tehtäviä saatetaan laskea symbolikielen rekisterissä melko 

mekaanisesti. Lopputestissä kyseinen tehtävätyyppi oli osattu pääosin oikein. Noin 95 prosenttia 

oli kyennyt muodostamaan laskulausekkeesta sanallisen tehtävän.  

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimus sisälsi sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen osuuden. Kvalitatiivista tutkimusta 

kohtaan on esitetty kritiikkiä erityisesti subjektiivisuuden ja epäluotettavuuden kannalta (Soininen 

1995, 34). Luotettavuus on vaikeasti käsitettävissä kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä. Jokisen 

ja Juhilan (1991, 41) mukaan kaikki syntyy tulkinnan kautta, vaikka tieteessä on pyritty pääsemään 

kiinni perimmäiseen totuuteen. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää avata lukijalle omia 

valintojaan, niin aineiston kokoamisen, rajauksen kuin analyysinkin suhteen. Tämä lisää 

tutkimuksen luotettavuutta eli validiteettia, koska lukija päästetään arvioimaan tutkijan 

toimintatapoja ja valintoja. (Ruusuvuori ym. 2010, 27.) Tuomen ja Sarajärven (2004, 135–136) 

mukaan luotettavuuden tarkastelussa on oleellista, että edellä mainitut seikat on kerrottu 

tutkimusraportissa ja niiden pitää olla myös suhteessa toisiinsa. 

Tässä tutkimuksessa luotettavuus on pidetty koko ajan esillä tutkimusprosessin aikana. 

Tutkimusraportin kirjoituksessa on pyritty perustelemaan päätelmiä kattavasti siten, että ne tukevat 

tehtyjä johtopäätöksiä. Varron (1996, 104) mukaan laadullisessa tutkimuksessa itse tutkimus on 

koko ajan arvioinnin alla. Sarajärven ja Tuomen (2009, 140) näkemyksen perusteella tutkija 

nähdään tutkimuksen luotettavuuden tärkeimpänä tekijänä, jolloin luotettavuutta arvioitaessa on 

arvioitava koko prosessia, jolloin sisäinen johdonmukaisuus eli koherenssi painottuu.  

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetään usein termejä reliaabelius ja validiteetti. 

Ensimmäisellä tarkoitetaan tulosten toistettavuutta, jälkimmäisellä tulosten mittausvälineiden 

toimivuutta. Nämä termit on tuotettu kvantitatiivisen tutkimuksen välineiksi, jonka vuoksi niiden 

käyttöä on vierastettu kvalitatiivisen tutkimuksen parissa. Tutkimuksen luotettavuus on pyritty 
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takaamaan tarkalla metodien, toiminnan ja tutkimusvaiheiden kuvauksella ja valintojen 

perusteluilla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 231–232.)  

Tutkimuksen kvantitatiivisen osuuden tuloksia voidaan kuvata reliabiliteetin ja validiteetin 

termein. Tutkimuksen lopputestin tulokset voidaan toistaa esittämällä samalle tutkimusjoukolle 

testien mukaiset kysymykset. Samalle joukolle ei voida kuitenkaan todentaa jakson aikana 

tapahtunutta tilastollisesti merkitsevää positiivista kehitystä, sillä jakson aikana tapahtuneet 

opetusmenetelmät ovat vaikuttaneet oppilaiden osaamistasoon. Kvalitatiivisten testitulosten 

merkitysten arviointi voidaan toistaa tietyllä tasolla. Uusissa tutkimuksissa voidaan esimerkiksi 

etsiä tässä tutkimuksessa havaittuja virhetyyppejä ja niiden esiintymisfrekvenssiä. Myös koko 

toimintatutkimuksen rakenne voidaan toistaa uusilla oppilasryhmillä, toteuttamalla jakson aikana 

tehdyt alku- ja lopputestit sekä toteuttamalla tutkimuksessa esitettyä multisemioottista näkökulmaa 

opetusmenetelmällisesti. 

Tutkimuksen kvantitatiivisen osuuden luotettavuutta ja yleistettävyyttä alentaa 

tutkimusjoukon pienuus. Tutkittavana joukkona oli 19 oppilasta. Tämä joukko ei valikoitunut 

otannalla, vaan se perustui käytännön syihin, joka on luontevaa, kun kyseessä oli 

opettajankoulutuslaitoksen harjoittelukoulussa tapahtunut syventävä projektiopinto. Tutkittava 

joukko edustaa näytettä, josta ei voida tehdä yleistyksiä, mutta se on kuitenkin suuntaa antava. 

Kvantitatiivisen osuuden yleistettävyyttä olisi voitu nostaa ottamalla alku- ja lopputestaukseen 

otannalla suurempi joukko. Tällöin olisi saatu yleistettävämpää tietoa alakoulun 2. luokkalaisten 

sanallisten tehtävien taitotasosta. Laajemman aineiston kautta olisi voitu myös täsmentää 

aineistosta kummunneita teorioita, kuten sanallisten tehtävien virhetyypit ja oppilaiden jako eri 

piirtäjätyyppeihin. Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli kuitenkin löytää näitä teorian 

runkoja, joita voidaan laajoilla otoksilla täsmentää ja jakaa luokkiin frekvenssien suhteen. 

Saturaatio – käsite liittyy myös keskeisesti tutkimuksen luotettavuuteen. Saturaatio tarkoittaa 

tilannetta, jossa aineisto alkaa toistaa itseään, eikä uutta tietoa synny enää merkittävästi (Sarajärvi 

& Tuomi 2009, 87). Kyllääntymispiste vaihtelee tutkimuskohtaisesti, mutta on kuitenkin oltava 

tietoinen siitä, mitä aineistonkeruussa hakee. Kyllääntymiseen arvellaan tarvittavan noin 15 

vastausta. (Eskola & Suoranta 1996, 34–36; Sarajärvi & Tuomi 2009, 87–89). Tämän tutkimuksen 

kvalitatiivisessa osiossa etsittiin aineistolähtöisesti sanallisten tehtävien solmukohtia. Tämän 

lisäksi aineiston perusteella muodostettiin teoria, jossa oppilaat jaettiin piirtämistottumuksiltaan eri 

luokkiin. Vaikka kyseessä oli toimintatutkimusprojekti, niin saturaatiota voidaan tarkastella 

projektia laajemmasta näkökulmasta. Oppilaiden luokittelu eri piirtäjätyyppeihin perustui 

näytteeseen, joka sisälsi 19 oppilasta. Vaikka näyte oli pieni, niin sieltä löytyi mielestäni keskeiset 

piirtäjätyypit, joten saturaation voidaan katsoa täyttyneen tältä osin. Eri virhetyyppejä tutkittaessa 
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esille tuli myös moninainen variaatio. Virhetyyppejä tutkittaessa ei ollut tutkimuksen kannalta 

keskeistä löytää kaikkia mahdollisia virhetyyppejä. Tärkeämpää oli löytää alkutestin pohjalta 

kyseisessä luokassa yleisimmin esiintyneet virhetyypit, jotta jakson aikana kyettiin tukemaan 

oppilaita näissä solmukohdissa. Näin ollen oppilaiden virhetyyppien voidaan tapausmielessä 

katsoa edustaneen koko perusjoukkoa, jolloin kyseisestä oppilasryhmästä saatiin opetuksen 

kannalta keskeisin tieto jaksoa ajatellen. Nämä virhetyypit voidaan yleistää varauksin myös 

koskemaan yleisemmin alakoulun 2. luokkalaisia. Laajemmissa tutkimuksissa saataisiin tosin 

täsmällisemmin tietoa eri virhetyyppien yleisyydestä, joka puolestaan antaisi tarkempaa tietoa eri 

tehtävätyyppeihin liittyvistä solmukohdista. 
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7 POHDINTA 

Projektiopintoina suoritettu päättöharjoittelu toimi monella tapaa onnistuneesti. Kyseessä oli 

toimintatutkimus, joka on kasvatustieteenalalla melko yleinen. Siinä on Linnansaaren (2004, 113) 

mukaan keskeistä teorian ja käytännön yhdistäminen. Sen tarkoitus on muuttaa tutkittavaa 

todellisuutta ja käytäntöjä etsimällä ratkaisuja käytännön ongelmiin. Jakson keskeinen ajatus oli 

selvittää toisaalta alakoulun 2. luokkalaisten tasoa sanallisten tehtävien ratkaisussa, ja samalla oli 

tarkoitus pyrkiä tuomaan vaativampia tehtäviä oppilaille ratkottavaksi. Tehtävien kautta selvisi 

sanallisten tehtävien ratkaisuun liittyviä ongelmakohtia. Näiden ongelmakohtien tiedostamisen 

kautta saatiin kohdennettua huomio niihin. Tätä kautta oppilaita pystyttiin auttamaan selviytymään 

ongelmanratkaisutehtävissä. Keskeisenä pedagogisena keinona oli multisemioottinen näkökulma 

matematiikan opetuksessa, jolla tarkoitetaan matematiikan kielen eri komponenttien monipuolista 

käyttöä opetuksessa. Oppilaita kannustettiin perustelemaan vastauksiaan ja ratkaisujaan muille 

täsmällisesti, oppilaita ohjattiin käyttämään piirtämistä tehtävien visualisointiin ja matematiikan 

symbolikielen rakenteisiin kiinnitettiin huomiota.  

Ajatus pohjautui opetussuunnitelmien mukaiseen tavoitteeseen oppilaiden matemaattisen 

ajattelun kehittämisessä. Alakoulun kirjasarjojen ongelmatyypit ovat melko suoria, joten ne eivät 

tue tätä päämäärää. Toki opettajat voivat opettaa oppilaille monentyyppistä matemaattista ajattelua 

ja loogista päättelyä, mutta opettajille tehdyt tutkimukset oppikirjojen käytöstä eivät tue tätä 

arviota. Joutsenlahden ja Vainionpään (2010, 137) tutkimustuloksen mukaan 97 prosenttia 

opettajista piti oppikirjaa ja 88 prosenttia opettajan opasta melko tai erittäin tärkeänä matematiikan 

opetuksessaan. Kun näin monimutkaisia rakenteita opetetaan nuorille oppilaille, niin aukeama 

tunnissa -opetustavalla ei tulkintani mukaan voida saada hyviä tuloksia. Tutkimuksen mukaan 

kuitenkin 84,7 prosenttia opettajista etenee matematiikan opetuksessa oppikirjan mukaisesti sivu 

sivulta (mt. 139). Myös Kupari (1993, 91) on saanut 1990-luvun alkupuolella samansuuntaisia 

tuloksia. Hänen mukaansa jopa 94 – 98 % opettajista käytti aktiivisesti hyväkseen matematiikan 

opettajan opasta ja oppilaan kirjaa suunnitellessaan ja toteuttaessaan opetusta. Myös Perkkilän 

(2002) tutkimuksen perusteella matematiikan oppikirjoja käytetään varsin perinteisesti 
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opetuksessa, ja oppikirjoilla ja opettajan oppailla on keskeinen asema opetuksessa ja sen 

suunnittelussa.  

Jakson aikana toteutettu sanallisten tehtävien projekti on hyvä keino antaa oppilaille 

mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittymiselle. Sanallisista tehtävistä voidaan muotoilla 

lukemattomia määriä tasoltaan vaihtelevia ongelmia oppilaille. Niiden eriyttämispotentiaali on 

myös laaja. Tehtäviä voidaan eriyttää monilla eri keinoilla. Saraman ja Clementsin (2009, 108) 

mukaan tehtävien vaikeustasossa on suuria eroja, kun verrataan esimerkiksi liittämistehtävien alku 

tuntematon, muutos tuntematon ja loppu tuntematon -osioita. Loppu tuntematon -tyypin tehtävät 

ovat heidän mukaansa helppoja. Projektin aikana tehdyt tehtävät tukivat myös tätä tulosta. Myös 

lukujen suuruudet, tehtävien kielellinen rakenne ja tehtävien konteksti vaikuttavat tehtävien 

vaikeuteen. Verschaffelin, ym. (2006, 52) mukaan erityiset kielelliset ilmaukset, kuten enemmän ja 

molemmat, sanallisen tehtävän informaatioelementit ja niiden järjestys tehtävässä, sekä 

merkityselementtien ja suhteiden selkeys tehtävänannossa vaikuttavat tehtävien vaikeuteen. 

Testeissä oli havaittavissa samoja tulkintoja. Oppilaat olivat samaistaneet ilmaukset yhtä paljon ja 

enemmän kuin, jolla oli merkitystä erityisesti määrämuutostehtävissä. 

Polyan (1948) sanallisten tehtävien ratkaisumallin portaista keskeiseksi muodostui viimeinen 

arvioinnin vaihe. Arvioinnilla on tarkoitus tarkistaa ratkaisun mielekkyys tehtävänannon 

näkökulmasta. Vaiheen merkitys korostui erityisesti oppilaiden strategioissa, joissa tehtävän 

vastaus löytyy laskulausekkeen vasemmalta puolelta. Jakson aikana painotettu piirtäminen toi 

arviointiin lisänäkökulman. Tehtävästä hahmoteltu piirros antaa mahdollisuuden tarkastella 

vastauksen mielekkyyttä myös visuaaliselta kannalta. Tällä saattaa olla ratkaiseva merkitys 

tietyntyyppisissä tehtävissä. Sanalliset tehtävät auttavat oppilasta ymmärtämään, että matematiikka 

ei ole ainoastaan jotakin reaalimaailmasta irrallaan olevaa, vaan siihen liittyvää (Ahtee & 

Pehkonen 2000, 52). 

Jakson toimintatutkimuksellisen hengen mukainen kriittinen osuus oli tuoda esille 

matematiikan projektimahdollisuudet. Projekteja toteutetaan kouluissa luontevammin muissa 

aineissa. Esimerkiksi äidinkielessä projekteilla on oma kulttuurinsa, joka saattaa olla vieras 

matematiikan näkökulmasta. Tämän tutkimuksen projekti liittyi osana laajempaa matemaattisen 

ajattelun kehittämisen kenttää. Matemaattista ajattelua voidaan kehittää myös monin muin 

pedagogisin keinoin. Loogiseen ajatteluun on olemassa esimerkiksi erilaisia pelejä ja 

toimintamateriaaleja, joiden avulla voidaan toteuttaa myös matemaattista ajattelua tukevia jaksoja. 

Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) 

mukaisissa äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisissä sisällöissä on yhtymäkohtia ongelmaratkaisun 

opetukseen. Leppäahon (2007, 93) mukaan suulliset ja sanalliset tehtävät, joihin sisältyy luetun 
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ymmärtämistä ja päättelyä, mahdollistavat niin äidinkielen ja kirjallisuuden kuin matemaattisenkin 

ongelmanratkaisun keskeisten sisältöjen harjoittelun. 

Toimintatutkimus on parhaimmillaan opettajalle tutkimusta, jossa opitaan tunnistamaan 

paremmin projektin ongelmakenttää ja siihen liittyviä oppimisvaikeuksia. Perehtyminen aiheeseen 

käsittelevään tutkimustietoon antaa opettajalle myös vahvaa teoreettista pohjaa, jota voi testata ja 

soveltaa käytännössä. Sanallisten tehtävien projekti voidaan laajentaa myös koko lukuvuoden 

kestäväksi kokonaisuudeksi. Tehtäviä voidaan tällöin ottaa esiin harvemmin, mutta niitä voidaan 

varioida kulloisenkin jakson opetussisällön vaatimusten mukaiseksi. Tässä projektissa tehtävien 

laskutoimituksina olivat vähennys- ja yhteenlasku. Projektin jälkeisessä jaksossa oppilaat 

tutustuivat kertolaskun käsitteeseen, joten silloin olisi ollut luontevaa siirtyä sanallisissa tehtävissä 

kertolaskuja sisältäviin ongelmiin, joissa olisi myös hyvät muuntelumahdollisuudet eriyttämisen 

näkökulmasta. 

Jakson alussa tutkittiin kyseisen luokan oppilaiden sanallisten tehtävien osaamistasoa 

projektin pedagogisen sisällön kannalta. Tästä huolimatta on myös huomioitava, että tuloksia 

voidaan tarkastella myös yleisemmällä tasolla. Tulosten perusteella oppilaat olivat hallinneet hyvin 

suorat ja yksinkertaiset sanalliset tehtävät. Helpot ja suorat tehtävät painottuvat kuitenkin 

enemmän proseduraaliseen osaamiseen. Vaativammat ja epäsuorat tehtävät vaativat enemmän 

strategista kompetenssia, joka näkyi myös näiden tehtävätyyppien vaihtelevampana hallintana. 

Tulokset osoittivat toisaalta, että osalla oppilaista on kykyä ratkoa luokka-asteeseen nähden melko 

vaikeita tehtäviä. Alkutestissä esitetyt kysymykset eivät asettaneet edes kattoa muutamille 

oppilaille. Tämä osoittaa, että nuorilla oppilailla on potentiaalia, joka pitäisi saada käyttöön. 

Sanallisten tehtävien eriyttämispotentiaali on laaja, joten sitä kannattaisi hyödyntää matematiikan 

opetuksessa. Oppilaille voisi jakaa sanallisia tehtäviä säännöllisesti heidän kykyjensä mukaan. 

Oppikirjoissa esiintyy sanallisia tehtäviä, mutta ne ovat usein melko suoraviivaisia, joka ei kehitä 

varsinaista ongelmanratkaisutaitoa. Kilpatrickin ym. (2001, 124–125) mukaan sanalliset tehtävät 

vaativat kykyä saada ongelma ratkaistavaan muotoon pelkän ongelman ratkaisemisen sijaan. Näitä 

strategista kompetenssia kehittäviä tehtäviä löytyy juuri sanallisista tehtävistä. Saarisen ja Tuomen 

(2007, 69) mukaan tällaisia tehtäviä löytyy kunkin kirjasarjan perustehtävistä, jotka kuitenkin ovat 

usein melko mekaanisia. Heidän tutkimuksensa mukaan strategista kompetenssia sisältäviä 

tehtäviä löytyy kuitenkin pääosin lisätehtävä – osioista. Kyseiset tehtävät ovat kognitiiviselta 

tasoltaan haastavampia ja vaativat oppilailta ei-rutiininomaisia ratkaisutapoja. Näkisin ongelmana 

sen, että kykenevät oppilaat ehtivät heikompia oppilaita useammin lisätehtäviin, jonka johdosta 

oppilaiden väliset taitoerot kasvavat. Toisaalta opettajat voivat rytmittää kirjan käyttöä siten, että 

kaikki oppilaat pääsevät myös haastavampiin lisätehtäviin oppituntien aikana. 
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Jakson tulokset osoittavat, että projektin integrointi muuhun matematiikan opetukseen 

onnistui mielekkäästi. Positiivisia tuloksia tuli monesta näkökulmasta. Oppilaat menestyivät 

summatiivisista kokeistaan hyvin, joten projekti ei vienyt liikaa resursseja muusta matematiikan 

opetuksesta. Testitulosten mukaan oppilaat kehittyivät jakson aikana tilastollisesti merkitsevästi 

sanallisten tehtävien vaativimmissa tehtävissä. Myös oppilaiden näkemys oli itsearviointitulosten 

perusteella pääosin positiivinen. Integrointiin liittyi myös vaikeuksia lähinnä ajankäytön hallinnan 

suhteen. Sanallisten tehtävien opetustuokiot on suunniteltava ytimekkäiksi, jotta oppitunnit eivät 

painottuisi liiaksi niihin. Lisäksi jos oppilailla on menossa vaativa ja keskeinen opetettava sisältö, 

niin tällöin sanalliset tehtävät on jätettävä sivummalle, jottei opetuksesta ja oppimisesta tule liian 

kiireistä. Sanallisten tehtävien opetuksessa on edettävä oppilaita kuunnellen ja joustavasti. 

Sanallisten opetustuokioiden suunnittelu asetti opettajalle haasteita. Vaikka tietyillä menetelmillä 

opetus saatiin tunneilla ajankäytöllisesti ja toiminnallisesti tehokkaaksi, niin työmäärä 

opetustuokioiden suunnitteluun vei toisinaan runsaasti aikaa. Esimerkiksi PowerPoint – animaatiot 

olivat tehokkaita ja oppilaita motivoivia, mutta melko työläitä toteuttaa. Sanallisten kotitehtävien 

osalta oli myös alussa vaikeuksia saada oppilaat suhtautumaan tehtäviin vastuullisesti. Kun 

tehtävät olivat erillisissä vihoissa, niin niitä ei mielletty alussa niin pakollisiksi, kuin oppikirjan 

tehtävät. Vasta projektin puolivälissä oppilaat tottuivat uuteen läksykulttuuriin, ja sanalliset 

tehtävät muuttuivat osaksi normaalia läksyrutiinia.  

Oppilaiden näkökulmasta kiinnostavimmat tehtävät liittyivät ongelmiin, joissa oppilaat 

saivat itse luoda sisältöä. Alkutestin perusteella valmiista laskulausekkeista ei osattu rakentaa 

kovin hyvin loogista sanallista tehtävää. Jakson edetessä oppilaat oppivat kuitenkin hahmottamaan 

paremmin sanallisen tehtävän ja laskulausekkeen välisen yhteyden. Jakson loppuvaiheella oppilaat 

keksivät mielellään omia sanallisia tehtäviä valmiista laskulausekkeista. Oppilaat keksivät myös 

innokkaasti kuvista sanallisia tehtäviä. Toisaalta oppilaiden keksimät tehtävät olivat pääosin suoria 

ja yksinkertaisia, joten oppilaiden kanssa ei päästy etenemään tätä kautta vaikeampiin tehtäviin. 

Jos sanallisten tehtävien käytänteet otettaisiin osaksi muuta opetusta, niin uskon, että 

myöhemmissä vaiheissa oppilaat pystyisivät muodostamaan yhä haasteellisempia tehtäviä 

toistensa ratkottaviksi.  

Jakson aikana painotettiin multisemioottista näkökulmaa ja erityisesti piirtämistä laskemisen 

tukena. Piirtämistä oli käytetty tehtävissä eri tavoin, mutta piirtäminen painottui selkeästi 

vaikeampien tehtävien kohdalle. Tämä antaa viitteitä siitä, että piirtämisellä on myös oma erityinen 

roolinsa ongelmanratkaisun kannalta. Esimerkiksi Schoenfeldin (1985, 108) mukaan heuristinen 

strategia voidaan määritellä tekniikaksi tai esitykseksi, jonka tarkoituksena on auttaa ratkaisijaa 

ymmärtämään paremmin ongelma ja parhaassa tapauksessa ratkaisemaan se. Juuri tällaisesta 
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toiminnasta näkyi viitteitä projektin loppupuolella. Projektin alussa oppilaiden sanallisten 

tehtävien ratkaisumallit painottuivat vahvasti Joutsenlahden (2009, 78) kuvaamaan standardi – 

malliin, jossa pyritään suoraan matemaatikkojen käyttämään matematiikan kielen hallintaan ja 

normatiiviseen esitystapaan, jossa painottuu matematiikan symbolikieli. Jakson lopulla 

esitystavassa oli tapahtunut monipuolistumista. Useampi oppilas oli käyttänyt tiekartta – mallin 

tapaista lähestymistapaa. Kyseisessä mallissa ratkaisuprosessi kuvataan aluksi kuvioin. Tällöin 

saadaan käsitys ratkaisun punaisesta langasta ja saadaan tarvittavat perustelut ratkaisulle. (mt. 80.) 

Piirtämisen avulla voidaan mahdollisesti saavuttaa myös muita myönteisiä vaikutuksia. 

Matematiikkakuvan käsite liittyy matematiikan didaktiikan kielenkäyttöön. Pehkosen (1995, 19) 

mukaan matematiikkakuva sisältää käsityksen itsestä matematiikan oppijana ja opettajana sekä 

käsityksen matematiikasta, sen opettamisesta ja oppimisesta. Pietilän (2002, 152) mukaan erot 

yksilöiden matematiikkakuvien välillä johtuvat esimerkiksi matematiikan oppimiseen ja 

opettamiseen liittyvistä uskomuksista ja kokemuksista. Näitä tärkeitä kokemuksia voitaneen 

monipuolistaa esimerkiksi piirtämisen ja matematiikan integroinnilla. Näkisin piirtämisen 

mahdollisuutena kehittää tiettyjen oppilaiden matematiikkakuvaa positiiviseen suuntaan. 

Piirtämisen ja matematiikan integroiminen saattavat tuoda tietyille oppilaille mielekkyyttä 

matematiikan opiskeluun ja tätä kautta kohentaa heidän matematiikkakuvaansa. Piirtäminen 

havainnoinnin tukena osoittautui oppilaille vieraaksi tutkimusprosessin alussa. Huisman (2006, 67) 

on saanut tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia. Oppilaat ovat kirjoittaneet useimmiten 

matematiikan ratkaisuihin laskulausekkeen, kun taas piirtäminen on vierasta. Hänen mukaansa 

opetuksessa tulisikin korostaa oppilaille enemmän sitä, että ajatteluprosessin osoittaminen ja 

näkyväksi tekeminen on tärkeää.  

Jakson lopussa oppilaiden suhtautuminen piirtämiseen jakaantui kolmeen eri ryhmään: 

piirtämistä ei käytetty lainkaan laskemisen tukena, piirtämistä käytettiin ainoastaan vaativimpiin 

tehtäviin tai piirtämistä käytettiin aina. Se, että osa oppilaista ei piirtänyt lainkaan laskemista 

tukevia kuvia, saattaa johtua siitä, että tehtävät eivät asettaneet kyseisen ryhmän oppilaille 

vaikeuksia. He kykenivät todennäköisesti luomaan ongelmien mentaalisia representaatioita (ks. 

Kilpatrick ym. 2001, 124–127) siten, että ongelmanratkaisussa ei tarvittu avustavia strategioita, 

kuten piirtämistä. Strateginen kompetenssi antaa oppilaalle kyvyn löytää tehtävästä ratkaisun 

kannalta olennaisen. Tämä antaa mahdollisuuden ratkoa myös tehtäviä, jotka eivät ole 

rutiininomaisia. (mt. 116, 124–127.) Oppilaat, jotka piirsivät laskemista tukevia kuvia vain 

vaativampien tehtävien yhteydessä, osoittaa, että he käyttivät piirtämistä avustavana strategiana 

tarpeen vaatiessa. Voidaan ajatella, että ongelmasta ei pystytty muodostamaan mentaalista mallia, 

joten tehtävän punaisen langan löytämiseen tarvittiin ymmärrystä helpottavaa apupiirrosta. 
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Oppilaat, jotka käyttivät piirtämistä tehtävien vaikeustasosta riippumatta, muodostivat erityisen 

ryhmän. Heillä piirtäminen kuului sanallisten tehtävien ratkaisuprosessiin todennäköisesti monella 

eri tavalla. Toisaalta osassa tehtävistä piirtämisellä oli funktionaalinen merkitys, mutta toisaalta 

piirtämisellä oli myös itseisarvoa, joka saattoi tuoda kyseisen ryhmän oppilaille vaihtelua 

matematiikan opiskeluun ja tätä kautta parantaa heidän suhtautumistaan matematiikkaa ja sen 

opiskelua kohtaan.  

Mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheina pitäisin sanallisen tehtävän kielellisen rakenteen 

vaikutusta tehtävän vaikeuteen oppilaiden näkökulmasta. Lisäksi olisi kiinnostavaa tutkia 

oppikirjojen sanallisten tehtävien tyyppejä esimerkiksi Saraman ja Clementsin (2009) 

ongelmatyyppiluokittelun pohjalta. Mielenkiintoista olisi myös selvittää eri työskentelytapojen 

käyttökelpoisuutta sanallisten tehtävien ongelmanratkaisussa. Esimerkiksi pari- ja 

pienryhmätyöskentely soveltuvat Tikkasen (2008, 98) mukaan ongelmanratkaisun työtavoiksi, sillä 

ne mahdollistavat kokeilemisen, pohtimisen, arvailemisen ja erehtymisen turvallisesti. Näissä 

työtavoissa mahdollistuu myös oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus enemmän kuin 

opettajajohtoisissa työtavoissa. Oppilaille voitaisiin myös esitellä sanallisia tehtäviä, joihin ei ole 

olemassa ratkaisua. Tällöin saataisiin selville suomalaisoppilaiden vaste kyseiseen tehtävätyyppiin. 

Tutkimuksissa olisi mielekästä tutkia oppilaita luokilta 1-6, jolloin saataisiin käsitystä myös 

oppilaiden iän tuomasta kehityksestä. 

Tutkimuksen analyysin perusteella oppilaat jakautuivat kolmeen eri piirtäjätyyppiryhmään. 

Näitä eri piirtäjäryhmiä olisi kiinnostavaa tutkia suuremman aineiston kautta, jotta saataisiin 

tarkempi käsitys eri ryhmien suhteista. Eri piirtäjäryhmiin kuuluvia oppilaita olisi myös 

mielenkiintoista tutkia haastattelujen kautta, jotta saataisiin täsmällisempää tietoa eri ryhmiin 

kuuluvien oppilaiden taustoista ja suhteesta matematiikan opiskeluun. 
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LIITTEET 

Liite 1: Matematiikan sanallisten tehtävien alkutesti 

Liite 2: Jakson vihkotehtävät 

Liite 3: Vihkotehtävän 5 ratkaisuanimaatio 

Liite 4: Vihkotehtävän 7 ratkaisuanimaatio 

Liite 5: Matematiikan sanallisten tehtävien lopputesti 

Liite 6: Oppilaiden itsearviointilomake 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                Liite 1(1)  
 
Oppilaan nimi:_____________________________      
 
 
 

1. Puus-sa on kol-me lin-tu-a. Kak-si lin-tu-a tu-lee li-sää. Mon-ta-ko lin-tu-a puus-sa on nyt? 
 

     

 
Tulos:____________lintua  
 
 
 
2. Puus-sa on kuu-si lin-tu-a. Vii-si lin-tu-a tulee lisää. Mon-ta-ko lin-tu-a puus-sa on nyt? 

 
 
 

 
 
Tulos:____________lintua  
 
 
3. Puus-sa on seit-se-män lin-tu-a. Kaksi lin-tu-a len-tää pois. Mon-ta-ko lin-tu-a puus-sa on 

nyt? 
 

     

 
Tulos:____________lintua  
 
 
4. Kerttu söi 5 kek-si-ä. Hannu söi 4 kek-si-ä e-nem-män kuin Kerttu. 

Kuinka monta kek-si-ä Hannu söi? 
 

     

 
Tulos:____________keksiä  
 
 
  5.   Puus-sa on 10 va-ris-ta. Viisi va-ris-ta len-tää pois ja kolme tulee ta-kai-sin.  
    Kuinka monta va-ris-ta puus-sa on nyt?       
 

     

 
Tulos:____________varista  
 

      



 
 

                                                                                                                                          Liite 1(2) 
6. Kas-sel-la on 7 kark-ki-a. Kuinka monta kark-ki-a Kas-sel-le jää, 
kun hän syö niis-tä 5? 
 

     

 
Tulos:____________karkkia  
 
 
 
7. Su-vil-la on syn-ty-mä-päi-vät. Hän on-nis-tuu pu-hal-ta-maan ka-kus-ta 7 kynt-ti-lää, 
mutta 2 jää pa-la-maan. Kuinka mon-ta vuot-ta Suvi täyt-tää? 
 

    

 
Tulos:____________vuotta  
 
 
 
8. Ant-ti ha-lu-aa yh-tä monta autoa kuin Villellä on. 
An-til-la on 2 au-to-a ja Vil-lel-lä 8 au-to-a. 
Kuin-ka monta au-to-a Antti tar-vit-see vielä lisää? 
 

    

 
Tulos:____________autoa  
 
 
9. Ta-los-sa on kym-me-nen ker-ros-ta. Kurre on ta-lon kol-man-nes-sa ker-rok-ses-sa. Kurre 
kii-pe-ää neljä ker-ros-ta y-lem-mäs. Mon-ta-ko ker-ros-ta Kurren on vielä kii-vet-tä-vä, jotta 
hän pää-see talon y-lim-pään ker-rok-seen? 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Tulos:_________________kerrosta 
 
 
10. Tupu, Hupu ja Lupu ovat ka-las-ta-mas-sa. Tupu saa kak-si kalaa, Hupu saa yh-den ka-lan 
e-nem-män kuin Tupu ja Lupu saa kak-si ka-laa e-nem-män kuin Hupu. Kuinka monta ka-laa 
Tupu, Hupu ja Lupu saavat yh-teen-sä? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Tulos:_____________kalaa 



 
 

                                                                                                                                          Liite 1(3) 
 
11. Puis-tos-sa on 4 penk-ki-ä. Yh-del-lä pen-kil-lä is-tuu 2 uk-ko-a. Mo-lem-mil-la on 3 kassia. 
Mon-ta-ko kas-sia heil-lä on yh-teen-sä? 
 
__________________________________________________________________ 
 
Tulos:________________kassia 
 
 
 
 
12. Kek-si lau-sek-kees-ta sa-nal-li-nen teh-tä-vä. 
 
 

4 + 3 = 7 
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                           Liite 1(4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                Liite 2(1) 
 
1. Ossilla on 9 omenaa ja Oonalla on 3 omenaa. Oona haluaa yhtä monta omenaa kuin Ossilla on. 
Kuinka monta omenaa Oonan on saatava lisää, jotta hänellä on yhtä monta omenaa kuin Ossilla? 
 
____________________ Tulos:___________omenaa                     Piirrä kuva! 
 
 
 
2. Lassilla on 3 autoa ja Hannulla on 8 autoa. Lassi saa 2 autoa lisää. Kuinka monta autoa Lassi 
tarvitsee vielä, jotta hänellä olisi yhtä paljon autoja kuin Hannulla? Laske lasku ja piirrä kuva. 
 
 
 
3. Talossa on 10 kerrosta. Ossi on kolmannessa kerroksessa. Ossi kiipeää vielä 5 kerrosta ylemmäs. 
Montako kerrosta Ossin on vielä kiivettävä, jotta hän pääsee ylimpään kerrokseen? Laske ja piirrä! 
 
 
 
4. Luokassa on 15 pulpettia. Maanantaina osa oppilaista oli sairaana, ja kouluun tuli 9 lasta. Kuinka 
monta pulpettia oli sinä päivänä tyhjillään? Laske ja muista piirtää kuva! 
 
 
 
5. Tupu, Hupu ja Lupu ovat sienestämässä. Tupu löytää kaksi sientä. Hupu löytää kolme sientä 
enemmän kuin Tupu. Lupu löytää kaksi sientä enemmän kuin Tupu. Kuinka monta sientä Tupu, 
Hupu ja Lupu saavat yhteensä? Piirrä kuva ja laske lasku. 
 
 
 
6. Outi pelaa jalkapalloa 3 kertaa viikossa. Hän sai uuden jalkapallon, joka maksoi 25 euroa. Hintaa 
oli alennettu 15 euroa. Kuinka paljon jalkapallo olisi maksanut ilman alennusta? Piirrä kuva ja 
laske. 
 
 
 
7. Puussa on kaksi apinaa. Toisella apinalla on 12 banaania ja toisella on 5 banaania vähemmän. 
Kuinka monta banaania apinoilla on yhteensä? Piirrä kuva ja laske. 
 
 
 
8. Keksi yhtälöistä oma sanallinen tehtävä. 

a) 7 + 2 = 9 
b) 6 – 4 = 2 
 
 

 
9. Leikkaa lehdestä kuva. Keksi siitä sanallinen tehtävä. 
 
 



 
 

 Vihkotehtävän 5  ratkaisuanimaatio                                             Liite 3(1)       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         

+

+

2 +

+

5 4 = 11
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   Vihkotehtävän 7  ratkaisuanimaatio                                                     Liite 4(1)                    
                                                                                                    

12

12

12-5

7 =+ 19
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                Liite 5(1) 
Oppilaan nimi:___________________________      
 
 

1. Kurrella on neljä mansikkaa. Hän saa kolme mansikkaa lisää. Montako mansikkaa Kurrella 
on nyt? 
 

       ___________________________________________   TULOS:_______________mansikkaa 
 
 
 
 
 
 

2. Puussa on kuusi omenaa. Kaksi omenaa tippuu alas. Montako omenaa puussa on nyt?   
 

    ___________________________________________   TULOS:_______________omenaa 
 
 
 
 
 
 

3. Ossilla on 3 mansikkaa. Kassella on 5 mansikkaa enemmän kuin Ossilla. Montako mansikkaa 
Kassella on? 
 

 ___________________________________________   TULOS:______________mansikkaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Puussa on 5 varista. Kolme varista tulee lisää. Kaksi varista lentää pois. Montako varista 

puussa on nyt? 
 

 ___________________________________________   TULOS:______________varista 
 
 
 
 
 
 
5. Kassella on 8 omenaa. Kuinka monta omenaa Kasselle jää, kun hän syö niistä kolme? 

 
 ___________________________________________   TULOS:_______________omenaa    
 
 



 
 

 
                                                                                                                                          Liite 5(2)  
                                                 
6. Oonalla on syntymäpäivät. Hän onnistuu puhaltamaan 5 kynttilää, mutta 3 kynttilää jää vielä 

palamaan. Kuinka monta vuotta Oona täyttää? Piirrä kuva ja laske. 
 

___________________________________________   TULOS:________________vuotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Aaro haluaa yhtä monta omenaa kuin Kassella on. Kassella on 7 omenaa ja Aarolla on 3 

omenaa. Kuinka monta omenaa Aaro tarvitsee vielä lisää?  
 
 

___________________________________________   TULOS:_______________omenaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Talossa on kahdeksan kerrosta. Outi on talon neljännessä kerroksessa. Outi kiipeää kaksi 

kerrosta ylemmäs. Montako kerrosta Outin on vielä kiivettävä, jotta hän pääsee talon 
ylimpään kerrokseen? 
 

___________________________________________   TULOS:______________kerrosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                          Liite 5(3) 
 
 
9. Tupu, Hupu ja Lupu ovat poimimassa kukkia. Tupu löytää kolme kukkaa. Hupu löytää kaksi 

kukkaa enemmän kuin Tupu. Lupu löytää yhden kukan enemmän kuin Hupu. Kuinka monta 
kukkaa Tupu, Hupu ja Lupu löytävät yhteensä? 
 

___________________________________________   TULOS:_______________kukkaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Antti ja Outi ovat pelanneet jalkapalloa 5 vuotta. Molemmilla on kolme jalkapalloa. Kuinka 

monta jalkapalloa heillä on yhteensä? 
 

      ___________________________________________   TULOS:______________jalkapalloa 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Keksi yhtälöstä sanallinen tehtävä. 
 
 

8 + 7 = 15 
 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 
 

                                                                                                                                          Liite 5(4) 

12. Keksi kuvasta sanallinen tehtävä. 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

Oppilaan nimi:_____________________________                                                        Liite 6(1) 
 
 
1. MATEMATIIKKA ON KIVAA? 

 

 
 

2.    OLEN HYVÄ MATEMATIIKASSA? 
 
 

 
 
3.  OLEN KEHITTYNYT MATEMATIIKASSA VIIME VUODESTA? 
 

 
 
 
4. SANALLISET TEHTÄVÄT OVAT VAIKEITA? 
 

 
 

EN OSAA SANOA KYLLÄ EI

EN OSAA SANOA KYLLÄ EI

EN OSAA SANOA KYLLÄ EI

EN OSAA SANOA KYLLÄ EI



 
 

5. SANALLISIA TEHTÄVIÄ ON KIVA RATKOA? 
                                                                                                                                                Liite 6(2) 

 
 

6. PIIRTÄMINEN HELPOTTAA SANALLISTEN TEHTÄVIEN 
RATKOMISTA? 

 

 
 
7. OPIN SANALLISTEN TEHTÄVIEN JAKSOLLA RATKOMAAN 

SANALLISIA TEHTÄVIÄ PAREMMIN? 
 

 
 
8. Kirjoita vielä lopuksi mikä oli mielestäsi hyvää tai huonoa sanallisten tehtävien 

jaksolla. 
 
HYVÄÄ:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

HUONOA:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

EN OSAA SANOA KYLLÄ EI

EN OSAA SANOA KYLLÄ EI

EN OSAA SANOA KYLLÄ EI


