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MATEMATIIKAN OPETUS JA OPPIMINEN

Jorma Joutsenlahti & Timo Tossavainen

Matemaattisen 
ajattelun kielentäminen 
ja siihen ohjaaminen koulussa
Matematiikan opiskelussa on hedelmällistä lähestyä uusia käsitteitä ja al-
goritmeja tarkastelemalla niiden merkityksiä monipuolisesti. Joustavalla 
luonnollisen kielen, kuviokielen ja matematiikan symbolikielen käytöllä 
voidaan opiskeltavista kohteista luoda merkityksellisiä tietorakenteita. 
Opiskelijalle matemaattisen ajattelun esittäminen (kielentäminen) mainit-
tujen kielten avulla on oiva keino tehdä omaa ajattelua muille opiskeli-
joille ymmärrettäväksi. Toisaalta opettajalle opiskelijoiden monipuolinen 
kielten käyttö luo tärkeän pohjan oppimisen arvioinnille ja siten opetuk-
sen suunnittelulle. Tarkastelemme matemaattisen ajattelun kielentämistä 
sekä suullisessa että kirjallisessa työskentelyssä. Esittelemme joitakin tut-
kimuspohjaisesti kehitettyjä peruskoulun kielentämisharjoituksia, joita 
voi soveltaen käyttää korkeakouluopintoihin asti. Lopuksi esittelemme 
kielentämisen eräänä sovelluksena variaatioteoriaan perustuvan learning 
study -mallin.  

• Matematiikan kielentäminen on matemaattisen ajattelun ilmaisemista kielen avulla 
pääsääntöisesti suullisesti tai kirjallisesti.

• Matemaattisella ajattelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä matemaattisen tiedon (konsep-
tuaalisen, proseduraalisen tai strategisen tiedon) prosessointia, jota ohjaavat ajattelijan  
metakognitiot.     

• Multisemioottisessa lähestymistavassa opiskeltaville käsitteille pyritään rakentamaan 
merkityksiä käyttämällä kieliä (luonnollista kieltä, kuviokieltä, matematiikan symbolikieltä 
ja taktiilista toiminnan kieltä) monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti joko suullisesti tai  
kirjallisesti (tai toiminnallisesti). 
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”Tietoisuus heijastuu sanassa niin kuin aurinko vesipisarassa”
       (Vygotsky, 1982) 

JOHDANTO

Vygotskyn (1982, 18) mukaan kieli on ennen kaikkea sosiaalisen kanssakäymi-
sen väline, sillä se on ilmaisemisen ja ymmärtämisen edellytys. Luokkahuonees-
sa oppilaat ja opettaja muodostavat kulttuurisidonnaisen sosiaalisen yhteisön, 
jossa kommunikoidaan keskenään kielen avulla. Luonnollisen kielen (yleensä 
äidinkielen) merkitystä on perusteltua tarkastella myös matematiikan opiske-
lussa, sillä kieli on keskeisessä asemassa opettajan, oppimateriaalin ja opiskeli-
joiden vuorovaikutuksessa.

Esi- ja alkuopetuksen matematiikkakasvatuksessa kielellinen sosiaalinen 
interaktio korostuu, kun lukumääristä ja kappaleiden ominaisuuksista puhumi-
sen kautta lapsi saa kokemuksia käsitteiden ominaisuuksista ja siten muodostaa 
itselleen omia tietorakenteita. Peruskoulun ylemmillä luokilla oppikirja ohjaa 
merkittävästi tuntirakennetta, johon kuuluu usein myös hiljaisen työskentelyn 
jakso (ks. Joutsenlahti & Vainionpää, 2010). Tällaisen jakson aikana ratkaisu-
yrityksensä kanssa kamppaileva oppilas voi kuitenkin keskeyttää hiljaisuuden 
ja aloittaa keskustelun esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Opettaja, mä en nyt ym-
märrä. Kato, kun mä lasken ensin, kuinka paljon matkaliput maksaa yhteensä… 
eli kerrotaan noi luvut keskenään… Hei, nyt mä tiedän! Se tulo pitää vähentää 
vielä tuosta!” 

Opettaja ei luultavasti tässä vaiheessa tiedä, mikä oli oppilaan ongelman 
ydin. Oleellista tässä onkin, että selittäessään opettajalle ongelmaansa oppilas 
jäsentää ongelman itselleen kielen avulla ja saattaa samalla nähdä ratkaisun. 
Ajatuksen ja sen ulkoisen puheilmauksen (puhetta muille) välillä on sisäinen 
puhe (puhetta itselle), joka on supistunutta ja ilman konkreettista muotoa jää-
vää puhetta, mutta sen komponenttien ympärille rakentuvat puheen kokonaiset 
lauseet (Vygotsky, 1982). Edellä olleessa esimerkissä puhuttu tai aiottu puhuttu 
kieli (hiljainen puhe) tehostaa ja selkeyttää puhujan omaa ajattelua. 

Kolmas esimerkki kielenkäytön merkittävästä ja monipuolisesta roolista 
matematiikan oppimisessa ja opetuksessa liittyy matematiikan osaamisen arvi-
ointiin. Viimeistään matematiikan ylioppilaskirjoituksissa opiskelijan toivotaan 
esittävän ratkaisunsa tehtäviin siten, että matematiikkaa osaava lukija ymmär-
tää vastaajan esittämän ratkaisuprosessin. Tämä edellyttää vastaajalta usein ma-
tematiikan kielen lisäksi kuvioiden ja luonnollisen kielen monipuolista käyttöä. 
Lukion matematiikan opiskelussa on pidetty tavoitteena, että opiskelijat osaavat 
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ilmaista perusteluissaan matemaattista ajatteluaan selkeästi myös kirjallisessa 
työskentelyssä (Opetushallitus 2015b, 129): "Matematiikan opetuksen tehtävä-
nä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematii-
kan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhuttua ja kirjoitettua 
matematiikan kieltä."

Ylioppilastutkintolautakunta (2017, 5) ohjeistaa kokelaita seuraavasti: 
”Hyvästä suorituksesta näkyy, miten kokelas on päätynyt vastaukseen.” Koke-
laalla oletetaan siis olevan matematiikan kypsyyskokeessa riittävät valmiudet it-
sensä ilmaisemiseen muillakin tavoilla kuin vain matematiikan symbolikielellä. 

Kielelliseen ilmaisuun liittyy matematiikan ylioppilaskokeessa ajankoh-
taisia ja haastavia avoimia kysymyksiä, sillä vuoden 2012 ylioppilaskirjoituk-
sista lähtien sallitut CAS-laskimet (Computer Algebra System) ja vuoden 2019 
sähköiset matematiikan ylioppilaskokeet asettavat uudentyyppisiä vaatimuksia 
tehtävien ratkaisujen dokumentoinnille. Ratkaisun esittäminen perusteluineen 
tuo kokonaisuuteen mukaan matematiikan symbolikielen lisäksi luonnollisen 
kielen ja kuvioiden tarkoituksenmukaisen käytön. Nämä ovat taitoja, joita pi-
täisi harjoitella systemaattisesti. Nykyiset ja tulevat matematiikanopettajat jou-
tuvat siis pohtimaan, millainen matematiikan opetus harjaannuttaa oppilaita 
kielen taitavaan käyttöön.

KIELI JA MATEMATIIKKA
Tässä luvussa tarkastelemme ensin, millaiseksi luonnollisen kielen merkitys 
matematiikan opiskelussa nähdään opetusta ohjaavissa opetussuunnitelmien 
perusteissa. Sen jälkeen kuvaamme lyhyesti multisemioottisen lähestymista-
van perusteita matematiikan opetuksessa. Tarkastelemme siinä matematiikkaa 
kielenä ja toisaalta luonnollista kieltä, kuviokieltä ja taktiilista toiminnan kieltä 
osana matematiikan kieltä ja kielipeliä. 

Kielen merkitystä matematiikan opiskelussa voidaan tarkastella mm. 
psykolingvistisestä ja sosiolingvistisestä näkökulmasta. Psykolingvistinen nä-
kökulma keskittyy yksilön toiminnan ja kielen käytön tarkkailuun. Tämä tapah-
tuu usein etukäteen suunnitelluissa koeolosuhteissa. Sosiolingvistinen näkökul-
ma painottaa kielen sosiaalista luonnetta ja kielen käyttöä erilaisissa tilanteissa. 
(Moschkovich, 2010.)
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Kieli matematiikan opetussuunnitelman perusteissa
Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa (2014, 18) kuvataan ope-
tussuunnitelmien taustalla oleva oppimiskäsitys seuraavasti: ”– – oppiminen 
ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennuspro-
sessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus.” Myös esiopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2015a, 35) todetaan: ”Lapsia 
innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan erilaisissa 
arjen tilanteissa opettajan mallintamisen ja kielellistämisen avulla. Havaintoja 
harjoitellaan esittämään itse ja kuvien sekä erilaisten välineiden avulla.” 

Opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014) on matematii-
kan opetuksen tavoitteisiin kirjattu luokille 1–2 (mt., 128) ja luokille 3–6 (mt., 
235), että opetuksen tavoitteena on ”kannustaa oppilasta esittämään päättelyään 
ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjalli-
sesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen”. Luokilla 7–9 (mt., 374) 
on tavoitteeksi asetettu muun muassa ”kannustaa oppilasta harjaantumaan 
täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti”. Lukion pit-
kän matematiikan tavoitteisiin (Opetushallitus, 2015b, 131) on kirjattu muun 
muassa, että opiskelija ”ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten 
seuraamaan matemaattisen tiedon esittämistä, lukemaan matemaattista tekstiä, 
keskustelemaan matematiikasta, ja oppii arvostamaan esityksen täsmällisyyttä 
ja perustelujen selkeyttä”. 

Edellä esitetyistä esimerkeistä on pääteltävissä, että kielen ensisijainen 
merkitys on siinä, että opiskelija voi esitellä matemaattista ajatteluaan muille. 
Huomiota herättävää on, ettei kieltä nosteta esille välineenä luoda yhteisöllisesti 
uutta matemaattista tietoa eikä oppijan oman ajattelun jäsentäjänä. 

Matematiikka kielenä
Matematiikan voi nähdä omaksi kieleksi, sillä matematiikan esittämisessä on 
kysymys ajattelusta ja kommunikaatiosta. Kielet voidaan jakaa luonnollisiin 
kieliin (esimerkiksi suomi ja ruotsi) ja keinotekoisiin kieliin, jotka voidaan ja-
kaa edelleen formaalisiin kieliin (esimerkiksi logiikka ja ohjelmointikielet), ma-
tematiikkaan ja keinotekoisiin puhekieliin (esimerkiksi esperanto) (Niiniluoto, 
1984). Matematiikka on Niiniluodon (1984) mukaan eräänlainen sekakieli, joka 
muodostuu osittain luonnollisesta kielestä ja osittain erityisestä matemaattises-
ta formalismista.

 Matematiikan kieleen (langue) kuuluvat muun muassa ne luonnollisen 
kielen ilmaukset, joilla on oma erityinen merkityksensä matematiikassa. Tämän 
lisäksi siihen sisältyvät matemaattiset symbolit sekä lausekkeet. Kuten muis-
sakin kielissä on ilmaisun monimuotoisuus luontevaa myös matematiikassa. 
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Luonnollinen
kieli

Matemaatikoilla ei ole yhtenäistä tapaa ilmaista itseänsä matematiikan kielellä, 
vaan matematiikan kielenkäytössä (parole) on yksilöllisiä eroja ja kulttuurieroja. 
Matemaattinen symbolijärjestelmä on kehittynyt merkkijärjestelmäksi, jolla on 
oma normisto ja jonka avulla esimerkiksi abstraktien käsitteiden merkityksiä 
voidaan ilmaista yksiselitteisesti, niukasti ja tiiviisti. Matematiikan kielenkal-
taisuuteen kuuluu sekin, että sen ilmaisutavat kehittyvät edelleen ja esimerkiksi 
uusia käsitteitä määritellään yhdistelemällä ja muokkaamalla aiempia käsitteitä. 
(Tossavainen, 2007.)

Matemaattinen symbolijärjestelmä ja sen käyttö eivät kuitenkaan ole 
ainoa tapa tehdä matematiikkaa. Matematiikan historia osoittaa, että luonnol-
linen kieli ja visualisointi (kuviokieli) ovat olleet keskeisiä matemaattisten tu-
losten esittämiskeinoja aina 1800-luvulle asti. Matematiikkaa on senkin jälkeen 
voitu esittää luonnollisen kielen, kuvioiden ja symbolisten lausekkeiden avulla 
(Tossavainen & Sorvali, 2003; Tossavainen & Pehkonen, 2011). 

Edellä on esitetty kolme semioottista järjestelmää, johon voidaan lisätä 
vielä erityisesti alakoulussa keskeinen toiminnan kieli. Taktiilisessa toiminnan 
kielessä matemaattisen ajattelun ilmaiseminen tapahtuu esimerkiksi toimin-
tamateriaalien avulla, vaikkapa havainnollistamalla murtolukujen laskutoi-
mituksia murtolukupalojen avulla. Jatkossa kutsumme mainittuja järjestelmiä 
kieliksi: luonnolliseksi kieleksi, matematiikan symbolikieleksi, kuviokieleksi ja 
taktiiliseksi toiminnan kieleksi (kuva 1). Kielillä on tässä mallissa myös yhteisiä 
alueita, sillä esimerkiksi luonnollisessa kielessä on matematiikan kieleen kuulu-
via käsitteitä. Matematiikan käsitteiden määritelmät ja lauseet voidaan yleensä 
esittää luonnollisella kielellä, matematiikan symbolikielellä tai niiden yhdistel-
minä (ks. Joutsenlahti & Rättyä, 2015; Joutsenlahti & Kulju, 2010).    

Matematiikan
symbolikieli

Taktiilinen
 toiminnan

kieli

Kuviokieli

MATEMAATTINEN
AJATTELU

Kuva 1.  Matematiikan opiskelussa käytettyjä kieliä ovat matematiikan kieli, luonnollinen 

kieli, kuviokieli ja taktiilinen toiminnan kieli (Joutsenlahti & Rättyä, 2015)
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Näiden neljän kielen ominaispiirteet ja ilmaisulliset vahvuudet eroavat toisis-
taan, mutta toisaalta ne täydentävät toisiaan luontevasti. Luonnollinen kieli on 
tehokas varsinkin silloin, kun käsitteille haetaan merkityksiä niiden kvalitatii-
visten ominaisuuksien perusteella. Matematiikan symbolikieli on tehokas ku-
vattaessa käsitteiden kvantitatiivisia muutoksia ja matematiikan kuviokieli esi-
merkiksi kuvattaessa käsitteiden välisiä yhteyksiä. Taktiilista toiminnan kieltä 
käytetään edellisten rinnalla muun muassa havainnollistamiseen.

Maahanmuuttajalapset joutuvat kohtaamaan opinnoissaan erilaisia 
luonnollisia kieliä (äidinkieli ja suomi). Heille kielten monipuolinen käyttö 
(kuva 1) on mahdollisuus sekä matemaattisten käsitteiden että suomen kielen 
opiskeluun. Useiden kielten käyttöä samassa tilanteessa voidaan tarkastella ”hy-
bridikielenä” tai koodin vaihtona (code switching) (ks. tarkemmin Moschkovich 
2010), kun esimerkiksi kaksikielinen henkilö vaihtaa kieltä kesken matemaat-
tisen ongelmanratkaisun. Kielen valintaan vaikuttaa se, kummalla kielellä hen-
kilö on ymmärtänyt parhaiten käsitteiden sisällön tai pystyy kuvaamaan ratkai-
suprosessia.

MATEMATIIKAN KIELENTÄMINEN 
Matematiikan opetuksen keskeinen haaste on se, kuinka kuvaamme matemaat-
tista ajattelua ja miten saisimme koulussa sen näkyväksi. Matemaattisen ajat-
telun kielentäminen on yksi mahdollisuus seurata oppilaan ajatteluprosessia ja 
myös kehittää sitä.  

Matemaattinen ajattelu ja sen ilmaiseminen
Matemaattisesta ajattelusta on puhuttu Suomessa jo vuosikymmenien ajan tie-
teellisissä artikkeleissa ja hallinnollisissa asiakirjoissa. Käsitteen sisältö ei sen 
sijaan ole muotoutunut yksikäsitteiseksi, vaan se riippuu käyttäjän tutkimuk-
sellisesta lähestymistavasta. Matemaattisesta ajattelusta voidaan erottaa muun 
muassa seuraavia lähestymistapoja  tyypillisten ominaispiirteidensä perusteella: 
antropologinen lähestymistapa, informaation prosessointia tutkiva lähestymis-
tapa, (tiede)matematiikan lähestymistapa, pedagoginen lähestymistapa ja psy-
kometrinen lähestymistapa. (Stenberg, 1996.)

Tässä yhteydessä on valittu lähestymistavaksi matemaattisen ajattelun 
tarkastelu informaation prosessointina. Merkityksellinen informaatio on tie-
toa, joten puhumme matematiikan opiskelun yhteydessä tiedon prosessoinnis-
ta. Sitä ohjaavat ja säätelevät affektiiviset tekijät ja yksilön aikaisemmat tiedot. 
Voidaan puhua yksilön metakognitioista, joilla väljästi ilmaistuna tarkoitetaan 
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yksilön ajattelua omasta ajattelustaan. Metakognitioiden tutkimukseen kuulu-
vat omien ajatteluprosessien tunteminen, kontrolli ja uskomukset sekä intuitiot. 
(Schoenfeld, 1987; Joutsenlahti, 2005.)

Tiedon käsite on jaettu usein kahteen eri tyyppiin, joiden luonne on sa-
mantyyppinen erilaisista nimityksistä huolimatta. Usein käytetty jaottelu on 
Hiebertin ja Lefevren (1986) käyttämä tiedon jako konseptuaaliseen tietoon 
(conceptual knowledge) ja proseduraaliseen tietoon (procedural knowledge). 
Konseptuaaliselle tiedolle (käsitetiedolle) on ominaista, että sillä on runsaasti 
yhteyksiä muihin tietoyksikköihin eli se on osa laajempaa tietoverkkoa. Pro-
seduraalista tietoa (menetelmätietoa) ovat matematiikan symbolinen esittämis-
järjestelmä ja myös matematiikan algoritmit, proseduurit sekä säännöt mate-
maattisten ongelmien ratkaisemiseksi. Matematiikan ongelmanratkaisussa tulee 
lisäksi esille strategiatieto, jota voidaan pitää omana tiedonalanaan (Hiebert & 
Lefevre, 1986; Joutsenlahti, 2005).

Yhteenvetona voidaan todeta, että matemaattisella ajattelulla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä konseptuaalisen, proseduraalisen tai strategisen matemaattisen 
tiedon prosessointia, jota ohjaavat ajattelijan metakognitiot (Joutsenlahti, 2005, 
2009; Sternberg, 1996).

 Opettaja suunnittelee matematiikan opiskeluun opetustilanteen, jossa 
oppilas esimerkiksi toiminnan (toimintamateriaali) tai annetun ongelman rat-
kaisuyritysten (ongelmaratkaisu) kautta tutustuu uuden käsitteen ominaisuuk-
siin tai matemaattisiin operaatioihin. Voidaan sanoa, että opiskelun kohteena 
on ulkoinen tarkoite, josta opiskelija liittää – toiminnan, matemaattisen ajat-
telun, aikaisemman kokemusmaailmansa sekä matematiikkakuvansa yhdistel-
mänä – uusia elementtejä tietorakenteeseensa. Matemaattisen ajattelun ilmaisu 
voi tapahtua kuvassa 1 esitetyillä kielillä kullakin erikseen tai niitä yhdistellen. 
(Høines, 2000; Joutsenlahti, 2003, 2010; Joutsenlahti & Rättyä, 2015.) Matema-
tiikan kielentämisellä tarkoitetaan siis matemaattisen ajattelun ilmaisemista 
kielen avulla.

Toisaalta kielen käytössä voidaan tunnistaa ajattelun näkökulmasta eri-
laisia tilanteita: sisäinen puhe (tiivistettyä puhetta itselle), puhuttu kieli (puhetta 
ulkopuolisille) ja kirjoitettu kieli (eksplisiittistä ja mahdollisimman täydellistä 
ilmaisua) ovat rakenteeltaan ja syntaksiltaan erilaisia. Kielellinen ajattelu ei ole 
sanallista ajattelua vaan käsitteellistä ajattelua. Ajatuksen suhde sanaan ei ole tila 
vaan prosessi, joka on jatkuvaa liikettä ajatuksista sanaan ja sanasta ajatuksiin 
(Vygotsky, 1982). Matematiikan kielentämisessä opiskelijaa ohjataan tarkoituk-
senmukaisin pedagogisin järjestelyin matemaattisen ajattelun sekä puhutun ja 
kirjoitetun kielen väliseen sykliseen prosessiin, jossa kieli sekä jäsentää että ke-
hittää opiskelijan ajattelua ja toisaalta uudet ajatukset mahdollistavat käsitteiden 
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ja prosessien monipuolisemman kielellisen kuvaamisen ja siten syvällisemmän 
ymmärryksen.   

Suullinen kielentäminen
Suullinen kielentäminen on luokkahuonetyöskentelyssä pääasiassa luonnolli-
sella kielellä käytävää keskustelua ryhmässä, tehtävien ratkaisujen selittämistä ja 
argumentointia sekä käsitteiden merkitysten rakentamista etsimällä yhteyksiä 
arkielämän tuttuihin ilmiöihin. Sitä tarkastellaan seuraavassa opiskelijan, opet-
tajan ja muun ryhmän näkökulmista. 

Matemaattisen ajattelun suullinen kielentäminen on opiskelijan oman 
ymmärryksen kasvun kannalta hyödyllistä. Valmistautuessaan kertomaan 
muulle ryhmälle ratkaisunsa matematiikan tehtävään opiskelija joutuu ensin 
jäsentämään ajatteluaan itselleen ja sen jälkeen muotoilemaan sanottavansa 
muille kuulijoille ymmärrettäviä merkityksiä kantaviksi lauseiksi (kuva 2). Tä-
ten kielentäminen jäsentää opiskelijan omaa ajattelua ja tukee matemaattisten 
käsitteiden syvällisempää ymmärtämistä.

Ääneen ajattelu on tunnettu tapa etsiä ratkaisua käsiteltäviin ongelmiin. 
Myös siinä puheeksi jäsennetty kieli palvelee ajattelua. Toisaalta monipuolinen 
kielien (kuva 1) käyttö matematiikan tunneilla harjaannuttaa opiskelijoita esit-
tämään matemaattista ajatteluaan vertaisryhmälle ja selvittämään puhumalla 
matematiikan alaan kuuluvia aiheita. Tästä taidosta on epäilemättä hyötyä jatko-
opinnoissa ja työelämässä, jossa tiimityöskentelyssä saattaa olla osaajia useilta eri 
aloilta ja on tärkeää kyetä ilmaisemaan matemaattisia ajatuksia luonnollisella kie-
lellä ”kansantajuisesti”.  (Joutsenlahti, 2009; Joutsenlahti & Rättyä, 2011.)   

 Opettajan arviointityötä helpottaa opiskelijan omin sanoin esittämät 
ratkaisut ja käsitteen kuvaukset. Opettaja arvioi (kuva 2) opiskelijan omasta 
kerronnasta nopeasti, onko opiskelija ymmärtänyt oikealla tavalla peruskäsit-
teet ja niiden käytön. Perinteisestä, vain matematiikan symbolikieltä toistavasta 
vastauksesta opiskelijan käsitteellisen ymmärtämisen arviointi on epävarmem-
paa kuin yksilöllisestä puheesta, jossa opiskelija joutuu liittämään matematiikan 
symbolikieltä ja luonnollista kieltä mielekkäällä tavalla yhteen ilman valmiita 
malleja. Edellä kuvattu jatkuva arviointi auttaa opettajaa suunnittelemaan ope-
tuksensa tavoitteita, sisältöä ja ajankäyttöä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä 
(tuntisuunnittelu ja opetusjakso) ja tukitoimia (esimerkiksi tukiopetusta). 

Opettaja voi ohjata matematiikan tuntien keskustelukulttuuria useilla eri 
tavoilla. Opiskelijat voivat kielentää asioita suullisesti koko luokan keskustelus-
sa (opettajajohtoisesti), pienryhmäkeskustelussa tai parikeskustelussa. Opettaja 
voi ohjata keskustelua esimerkiksi seuraavilla keinoilla: 1) uudelleen kertomi-
nen (opiskelija sanoo itse uudelleen eri sanoin), 2) toistaminen (toinen opiske-
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lija kertoo omin sanoin, miten ymmärsi toisen opiskelijan päättelyn tms.), 3) 
päätteleminen (opiskelija vertaa omaa päättelyään toisen opiskelijan päättelyyn 
ja kertoo siitä), 4) lisääminen (opiskelijoita kehotetaan jatkamaan toisen opiske-
lijan esitystä) ja 5) odottaminen (opettaja määrää yhteisen tuumaustauon, jonka 
jälkeen opiskelijat kertovat ajatuksiaan) (Chapin, O’Connor & Anderson, 2009). 
Nämä työtavat ohjaavat opiskelijoita matemaattisen ajattelun kielentämiseen 
omin sanoin. Esittäessään ajatuksiaan muille he väistämättä oppivat käyttämään 
matematiikan keskeisiä käsitteitä yhä täsmällisemmin, mikä on keskeinen ta-
voite matematiikassa (ks. esimerkiksi Opetushallitus, 2014). 

Kuunnellessaan toisen opiskelijan kielennystä ongelmanratkaisusta muut 
ryhmän jäsenet voivat reflektoida, ovatko he ajatelleet ratkaisun sisällön samalla 
tavalla kuin esittäjä. Jos esittäjän ratkaisu on tyystin erilainen, niin eri tavalla 
tehtävän ratkaisseet näkevät uusia lähestymistapoja ja siten laajentavat omaa 
ymmärrystään  ongelman ratkaisutavoista. Lisäksi muu ryhmä voi arvioida 
esittäjän ratkaisun oikeellisuutta ja avata keskustelun, jossa esittäjä voi perus-
tella entistä tarkemmin valintojaan. Kuvatunlainen diskurssi kehittää puhujissa 
tarvetta yhä täsmällisempään ja perusteellisempaan argumentointiin, mikä on 
erityisen tärkeää matematiikan tieteenalalla.  

KIELENTÄVÄ
 OPISKELIJA

OPETTAJAMUUT
OPISKELIJAT

OHJAAMINEN

ARVIOINTITIETOA

OHJAAMINEN

ARVIOINTITIETOA

VERTAISRYHMÄN PALAUTE

OMA RATKAISUESIT
YS

Kuva 2.  Matematiikan kielentäminen opiskelijan, opettajan ja muun ryhmän näkökulmista 

(vrt. Joutsenlahti, 2003)
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Kielentäminen kirjallisessa työskentelyssä
Morganin mukaan (2001) monipuolinen kirjoittaminen matemaattisten teh-
tävien ratkaisemisen aikana edistää matematiikan oppimista, kehittää mate-
maattista ymmärtämistä, parantaa oppilaiden asenteita matematiikkaa kohtaan 
ja helpottaa opettajan arviointityötä. Ratkaisujen kirjoittaminen edistää mate-
matiikan oppimista muun muassa siksi, että kirjoitusprosessi jättää näkyviin 
oman ratkaisun vaiheita, joihin voi palata yhä uudelleen ja joita voi tarvittaessa 
muuttaa. Opiskelija joutuu pohtimaan syvällisemmin ennen ratkaisun kirjoitta-
mista kuin sen sanomista ääneen, ja siksi kirjoittamisprosessi saattaa selkeyttää 
ja kehittää edelleen opiskelijan matemaattista ajattelua (vrt. Joutsenlahti, 2003, 
2009, 2010). Kirjoittamisprosessi ja matemaattisen ongelman ratkaisuprosessi 
ovat samankaltaisia, sillä molemmissa pyritään selkeään ongelman muotoiluun 
ja sen ratkaisuun.

Matemaattisen ajattelun näkyväksi tekeminen kirjoittamalla saattaa 
olla vaativa suoritus. Luonnollisen kielen käyttäminen ongelmien pohdinnas-
sa ja ratkaisujen hahmottamisessa niin puhuttuna kuin kirjoitettunakin auttaa 
opiskelijaa jäsentämään ajatteluaan itselleen ja toisaalta muille opiskelijoille 
(Joutsenlahti, 2003). Peruskoulun oppimateriaali ohjaa opiskelijoita käyttämään 
ainoastaan kuvan 1 matematiikan symbolikieltä, vaikka usealle opiskelijalle voi 
olla luontevampaa toimia lisäksi luonnollisella kielellä ja kuviokielellä. Joutsen-
lahti (2009, 2010) on esittänyt viisi kirjallisen kielentämisen mallia, joita voi so-
veltaa matematiikan tehtävien ratkaisujen esittämiseen: standardi-, kertomus-, 
tiekartta- , kommentti- ja päiväkirjamallit. 

Kuva 3.  Sanallisten tehtävien kirjalliset ratkaisumallit: standardi-, kertomus-, tiekartta-, 

kommentti- ja päiväkirjamalli (Joutsenlahti, 2009, 2010) 

STANDARDI KERTOMUS TIEKARTTA KOMMENTTI PÄIVÄKIRJA

MATEMATIIKAN 
SYMBOLIKIELI

LUONNOLLINEN KIELI
/KUVIOKIELI
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Standardimalli on peruskoulun oppikirjoissa tyypillinen (ks. Joutsenlahti, 
2009), erityisesti aritmetiikan tehtävissä käytetty ja pelkkään matematiikan 
symbolikielen käyttöön perustuva malli. Ratkaisijaa ohjataan käyttämään nor-
mimaisesti vain yhdenlaista esittämistapaa: lauseke, laskut ja lopuksi vastaus 
yksikköineen. Ratkaisija pyrkii toistamaan samaa edellä kuvattua rakennetta, 
eivätkä hänen oma ymmärtämisen prosessinsa eikä muille ymmärrettävästi 
esittämisen tärkeys saa tukea. 

Kertomusmallissa ratkaisun perusteet ja eteneminen kuvataan vaiheit-
tain sanallisesti ja (tai) kuvioilla. Mallissa on ominaista kuvata esimerkiksi 
väliotsikoin, mitä seuraavaksi ollaan tehtävän ratkaisussa tekemässä ja miksi 
tai esitellään käytetyt merkinnät sanallisesti tai kuvioiden ohessa.  Ratkaisus-
sa käytetään tarkoituksenmukaisesti eri kieliä tukemaan ja jäsentämään omaa 
ratkaisuprosessia ja toisaalta tekemään ratkaisu lukijalle mahdollisimman ym-
märrettäväksi ja vaivattomaksi seurata. Näin lukija voi vakuuttua ratkaisijan 
ymmärtäneen kaikki tekemänsä ratkaisun vaiheet; toisaalta lukijan on helppo 
osoittaa, missä kohdissa on mahdollisesti puutteita. Lukion matematiikan oppi-
kirjoissa on sanallisten tehtävien esimerkit usein ratkaistu kyseisen mallin mu-
kaisesti. (Joutsenlahti, 2009.)      

Kuva 4.  Esimerkki alakoulun sanallisen tehtävän ratkaisusta kertomusmallilla
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Tiekarttamallissa ratkaisuprosessi kuvataan aluksi kokonaan sanoin ja mahdol-
lisesti kuvioin.  Tällöin lukija saa käsityksen ratkaisun ”punaisesta langasta” ja 
näkee tarvittavat perustelut. Ratkaisun esittäminen tapahtuu ensin luonnollisen 
ja kuviokielen avulla ja sen jälkeen matematiikan avulla. Tämän mallin toinen 
vaihe vastaa standardimallia, eli voitaneen ajatella, että tiekarttamallissa kirja-
taan näkyviin se ajatustyö, mikä standardimallissa jää latentiksi ja jäljitettäväksi 
matemaattisten lausekkeiden ja laskutoimitusten perusteella. (Mt.)

Kommenttimallissa matematiikan symbolikieli ja luonnollinen kieli (tai 
kuviokieli) kulkevat rinnakkain, jolloin luonnollisen kielen avulla perustellaan 
tai kuvataan kussakin vaiheessa suoritetut, matematiikan symbolikielellä esite-
tyt matemaattiset operaatiot. Malli sopii hyvin muun muassa uusien asioiden 
esittelyyn opiskelijoille, sillä luonnollisen kielen avulla voidaan kuvata käsittei-
den ja operaatioiden merkityksiä vaiheittain ratkaisun etenemisen myötä.  

Päiväkirjamallissa ratkaisun esittämiseen käytetään sanallista esitystä tai 
kuvioita sellaisissa tilanteissa, joissa ratkaisija pääsääntöisesti etenee standar-
dimallin mukaisesti, mutta kohdatessaan ongelmia jäsentää ja selkeyttää omaa 
matemaattista ajatteluaan kirjoittamalla ja (tai) piirtämällä lähinnä itselleen 
eikä ensisijaisesti lukijalle. Esitetyn mallin kirjoittamisprosessin tarkoitus on 
usein omien ajatusten selkeyttäminen vuorovaikutuksessa oman tekstin kanssa. 
(Joutsenlahti, 2009, 2010.)

Kaikissa malleissa odotetaan, että vastaus annetaan erillisenä ja pääsään-
töisesti kokonaisena virkkeenä. Antamalla vastauksen kokonaisena virkkeenä 
opiskelija laittaa yksiköt luontevasti mukaan, tulee tarkistaneeksi, mikä on alku-
peräinen kysymys, ja arvioi vastauksensa mielekkyyden. (Mt.)
Opiskelija luo oman, itselleen tarkoituksenmukaisen tavan ratkaisun esittämi-
seen: jäsentää itselleen ja tekee ajattelun kulun seuraamisen lukijalle helpok-
si. Opiskelijat pitäisi johdattaa seuraamaan omaa ajatteluaan ja ymmärtämään 
kielen merkitys. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta kielen rooli korostuu enti-
sestään, kun tarkastellaan kielen ja tiedon välistä vuorovaikutusta: merkittävä 
tieto syntyy yhteisössä aktiivisten osallistujien kommunikaatiossa. Semiootti-
sesta näkökulmasta kieli on enemmän kuin vain työkalu representaatioihin ja 
kommunikaatioon. Se on työkalu kaikkeen ajatteluun ja matemaattisen tiedon 
rakentumiseen. (Schleppegrell, 2010.)
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Kielentämisen harjoittelu peruskoulussa
Luonnollisen kielen merkityksestä matematiikan opiskelussa on edellä esitetyn 
perusteella syytä keskustella oppilaiden kanssa toistuvasti eri ikävaiheissa. Sekä 
suullista että kirjallista kielentämistä pitäisi harjoituttaa systemaattisesti ennen 
kuin sitä voidaan menestyksekkäästi käyttää luokkatyöskentelyssä. Esittelemme 
seuraavassa lyhyesti ja lähinnä esimerkkeinä joitakin harjoitteita, joissa avataan 
matemaattista ajattelua kirjoitettuna luonnollisena kielenä ja kuviokielenä ma-
tematiikan symbolikielen lisäksi. Lähtökohtana voidaan käyttää neljän kielen 
jaottelua (kuva 1), jolloin matemaattista ajattelua esitetään lähtien jostain mai-
nituista neljästä kielestä ja erilaisin avoimin tehtävänannoin päädytään kielten 
monipuoliseen käyttöön. Taktiilinen toiminnan kieli voitaisiin liittää kaikkiin 
seuraaviin esimerkkeihin rinnalle, mutta keskitymme seuraavassa kolmeen 
muuhun kieleen, koska niiden käyttö on perusteltua kaikissa koulutusvaiheissa.

Lähtökohtana kuviokieli 
Esi- ja alkuopetuksessa on tärkeätä tutkia lukumääriin liittyviä muutoksia. Näi-
tä voidaan harjoituttaa muutoskuvilla, jossa on esimerkiksi piirretty alku- ja 
lopputilanne. Kuvista oppilas voi päätellä lukumääriin liittyviä muutoksia ja 
kielentää joko suullisesti tai kirjallisesti luonnollisen kielen avulla pienen tari-
nan. Tarinassa kuviokielellä esitetyt muutokset koodataan luonnolliseen kieleen 
oppilaan oman kokemusmaailman pohjalta ja lukumäärän muutos saa oppilaan 
ymmärtämän merkityksen. Tämän jälkeen hän vaihtaa kielikoodin matematii-
kan symbolikieleen, jolla hän ilmaisee lukumäärät ja lukumäärien muutoksen 
matemaattisin operaatioin. Kuvatussa ketjussa lukumäärien ja operaatioiden 
merkitykset tulevat ymmärretyiksi, kun oppilas itse luo ne omista lähtökohdis-
taan (sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa). Harjoitetta voi varioida jät-
tämällä joko alku- tai lopputilan pois ja korvaamalla puuttuvan informaation 
luonnollisella kielellä tai matematiikan symbolikielellä annetuilla ehdoilla. 

Peruskoulun oppilaat voivat laatia omia laskutehtäviä virikekuvista (piir-
retyistä tai valokuvista) ja etsiä niihin ratkaisut. Tehtävänannossa laskutehtävi-
en laadintaa voidaan suunnata siten, että tehtävän ratkaisussa olisi esiinnyttä-
vä peruslaskutoimituksia (esimerkiksi kerto- tai jakolaskua) tai murtoluvuilla 
laskemista (mukaan lukien prosenttilaskua). Alakoulussa oppilaalle voidaan 
antaa esimerkiksi kotitalouksiin jaettava joululahjakuvasto ja pyytää häntä ker-
tomaan, mitä lahjoja hän valitsisi läheisilleen, jos hänellä olisi 100 euroa rahaa 
käytössä. Ratkaisu muodostaa yksilöllisen oman tarinan, jossa on lahjasta kuva 
ja luonnollisella kielellä lyhyt perustelu sekä matematiikan symbolikielellä las-
kutoimitukset, joilla varmistetaan, että rahat riittävät. Oppilaat voivat laatia ku-
vastoista myös päässälaskuja, jolloin voidaan harjoitella arviointia tai eksaktia 
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laskemista ikäkaudelle sopivalla lukualueella. Edellä kuvatut tehtävät eriyttävät 
itsessään, ja kukin oppilas voi toimia taitojensa rajoissa, saada onnistumisen 
elämyksiä ja vahvistaa matematiikkakuvaansa.

Geometrian sisällöissä esiintyy runsaasti käsitteitä, ja niitä kuvataan jou-
kolla tunnistettavia ominaisuuksia. Oppilas voi selittää toiselle oppilaalle tuttuja 
geometrisia kuvioita tai niiden yhdistelmiä, ja toisen oppilaan tehtävänä on vain 
selostuksen perusteella piirtää samanlainen kuvio. Tällöin selittävä oppilas jou-
tuu tunnistamaan kuvasta kuvion keskeiset ominaisuudet ja kielentämään ne 
toiselle ymmärrettävään muotoon, jolloin informaatiota vastaan ottava oppilas 
dekoodaa luonnollisen kielen avulla ilmaistun informaation uudelleen kuvio-
kieleen. Molemmat oppilaat tekevät kielten koodausprosessin mutta päinvas-
taisiin suuntiin. Tämä harjoitus kehittää täsmällistä ilmaisua ja huomion kiin-
nittämistä kuvioiden olennaisiin ominaisuuksiin, jotka saattavat olla kyseisten 
geometristen kuvioiden määrittelyjenkin pohjana.   

Kuva 5.  Oppilas ohjaa toista oppilasta omalla puheellaan piirtämään mallikuvion mukaista 

kuvaa näyttämättä sitä 

Lähtökohtana luonnollinen kieli
Matematiikan opetuksessa huomio keskittyy usein laskutehtävien ratkaisuihin 
ja oppitunneilla kuvatut käsitteet jäävät taka-alalle. Jos käsitteiden sisältöä halu-
taan tarkastella oppilaiden kanssa, voidaan pelata matematiikan ”käsite-aliasta”: 
tuttuja, oppitunneilla esiintyneitä matematiikan käsitteitä kirjoitetaan paperille, 
ja pelaajat selittävät käsitteitä vuorotellen mainitsematta sen nimeä niin, että 
pelaajakumppani tunnistaa käsitteen ja osaa nimetä sen. Pelaaminen voi tapah-
tua rajatussa ajassa (esimerkiksi tiimalasi mittaa ajan). Opettaja voi arvioida 
helposti seuraamalla pelin kulkua, miten oppilaat ovat ymmärtäneet käsitteet. 
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Kuuntelemalla vertaisryhmässä toisiaan oppilaat löytävät käsitteistä uusia piir-
teitä ja ymmärrys niiden sisällöstä syvenee. Selittävä oppilas paljastaa, minkä-
laisiin käsitteisiin hän on liittänyt selitettävän käsitteen merkityksiä ja toisaalta 
kielentäessään luonnollisella kielellä hän jäsentää myös itselleen käsitteen ydin-
tä. Selitettävät käsitteet voi valita suoraan matematiikan opetussuunnitelmien 
perusteista (peruskoulun ja lukion).

Sanallisten tehtävien ratkaisujen kielentämistä voi harjoitella kirjallisesti 
edellä esitettyjen mallien (kuva 3) mukaan. Erityisesti peruskoulun yläluokilla ja 
lukiossa tämä taito on tärkeä, sillä ratkaisuihin tehdyt lyhyet väliotsikot ja muut 
selitykset auttavat lukijaa ymmärtämään, miten tehtävä on ratkaistu, ja toisaalta 
monipuolinen kielten käyttö jäsentää myös tekijän ajattelua. Tutkimusprojektit 
johtavat raportoinnissa luontevasti kielten käyttöön. Oppilaat voivat esimerkik-
si saada tehtäväksi piirtää 170 cm korkean paperikuvan Barbie-nukesta. Näillä 
tiedoilla voidaan selvittää mittakaava, mutta tarvittavat mittaukset on päätettävä 
itse ja ne on kirjattava raporttiin. Laskutoimitukset ja uuden kuvan piirtäminen 
ovat ryhmätyötä, jossa oppilaat saavat yhdessä pohtia ja toteuttaa yhteistä näke-
mystä. Vaikka tässä ei olekaan tarkalleen ottaen kyse yhdenmuotoisuudesta (vaan 
pikemminkin suurennetusta projektiosta), niin tulosten tarkasteluun liittyy tär-
keitä kasvatuksellisia näkökulmia: normaalipituinen Barbi näyttänee useimpien 
mielestä ruumiinosiltaan epäsuhtaiselta ja etenkin epätodellisen laihalta. 

Lähtökohtana matematiikan symbolikieli
Oppilaille voidaan antaa valmis matematiikan symbolikielen lauseke (esimer-
kiksi 3 . 5 + 2) ja pyytää heitä laatimaan sanallinen tehtävä, jonka lausekkeeksi se 
sopii. Sanallisen tehtävän formulointi paljastaa, miten oppilas ymmärtää kerto-
laskun käsitteen ja toisaalta minkälaiseen kontekstiin hän kokee sen luontevasti 
liittyvän. Oppilas voi vielä ratkaista tehtävän esimerkiksi vaiheittain ja käyttäen 
apuna kuviokieltä. Kuvatussa lausekekielennyksessä oppilas joutuu luomaan 
lausekkeen luvuille merkityksiä omasta kokemuspiiristään, jolloin koulumate-
matiikan tehtäväsisältöjen lisäksi voi tulla sanallisia tehtäviä omasta tutusta so-
siaalisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä. Tällainen omakohtainen merkitysten 
luominen syventää oppilaan ymmärrystä käsitellyistä asiakokonaisuuksista.   

Tehtävänanto ja sen matematiikan symbolikielellä esitetty ratkaisu (vrt. 
standardimalli) ovat hyvä pohja kielentämiselle luonnollisella kielellä. Opiske-
lijaa voidaan pyytää kertomaan omin sanoin kohta kohdalta ratkaisun kulku 
ja perustelemaan tekemänsä ratkaisut. Tällainen ratkaisukielennys paljastaa 
opettajalle opiskelijan ymmärryksen tarvittavista käsitteistä, laskumenetelmistä 
ja -strategioista. Opiskelijan pitää liittää matematiikan symbolikielellä esitetyt 
muuttujat ja lausekkeet tehtävänantoon ja siten rakentaa silta niiden välille sekä 
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koodata symbolikielisen esityksen keskeiset merkitykset luonnolliselle kielelle.  
Ratkaisukielennys tehtävätyyppinä sopii peruskoulusta yliopistoon (ks. Jout-
senlahti, 2010; Joutsenlahti & Kulju, 2017; Kangas, Silius, Joutsenlahti, Pohjo-
lainen & Miilumäki, 2011). 

VARIAATIOTEORIA JA LEARNING STUDY -MALLI
Variaatioteoria tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman siihen, mikä merkitys ma-
temaattisen ajattelun kielentämisellä on matematiikan oppimiselle. Se perustuu 
siihen lähtökohtaan, että havaitsemme ilmiöiden merkittävistä puolista yleensä 
vain osan ja että havaintomme ilmiöistä ovat ylipäätänsä subjektiivisia ja usein 
tulkinnanvaraisia. Kiinnittämällä huomiota tarkasteltavaan asiaan uudestaan tai 
toisissa olosuhteissa saatamme jo nähdä sen oleellisesti toisin. Vastaavasti use-
ampi yhtäaikainen havaitsija kokee ja näkee saman asian mahdollisesti hyvinkin 
eri tavoin. Matematiikan kielentämisessä on oleellisesti kysymys näiden erilaisten 
havaintojen ja tulkintojen jakamisesta muiden oppijoiden kanssa – sekä oppijan 
itsensä kanssa, kun ajattelu tulkitaan hänen sisäiseksi vuoropuhelukseen.

Oppimisen ja erityisesti opetuksen näkökulmasta variaatioteoria haastaa 
meidät pohtimaan, mitkä näkökulmat ovat merkittäviä kunkin asian oppimiselle 
ja millä tavoin ne pitäisi ottaa opetuksessa huomioon. Matematiikka ei eroa tässä 
asiassa muista oppiaineista millään tavalla. Mainitun lähtökohdan hyväksyminen 
pakottaa meidät pohtimaan esimerkiksi sitä, pidämmekö oppijoiden virheellisiä 
käsityksiä esimerkiksi matemaattisista käsitteistä tai yhtälöiden ratkaisemisen las-
kusäännöistä absoluuttisesti väärinä. Vai pidämmekö niitä näkökulmina muiden 
joukossa – kuvaamassa jollakin tavalla opetuksen tai oppimisen kohteena olevaa 
asiaa? Vaikka ensimmäistä tulkintaa voidaan pitää oikeampana tieteellisen mate-
matiikan käsitteiden ja proseduurien yksikäsitteisyyden takia, niin matematiikan 
oppijan näkökulmasta jälkimmäinen tulkinta voi olla ainakin koulussa huomatta-
vasti kannustavampi ja ymmärtävään oppimiseen ohjaava.

Variaatioteorian toisena lähtökohtana on, että oppimiselle ja havaitsemi-
selle on aina olemassa jokin kohde, objekti. Keskeisiä käsitteitä variaatioteori-
assa ovat itse variaatio, erottaminen ja samanaikaisuus. Variaatiot ovat erilaisia 
näkökulmia, lähestymistapoja ja representaatioita objektista. Ne nostavat huo-
mion keskipisteeseen objektin eri puolia hieman samalla tavalla kuin patsaan 
kiertäminen näyttää meille sen erilaisena eri suunnista. Esimerkiksi lukuun kol-
me liittyviä variaatioita ovat sen erilaiset merkintätavat, symbolin ”III” merkitys 
lukumäärän mutta myös järjestysnumeron tai paikan ilmoittajana sekä kyseisen 
luvun rooli kaikkia erilaisia kolmioita yhdistävänä tekijänä.
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Erottaminen liittyy variaatioiden oleellisten piirteiden erojen tunnista-
miseen ja tiedostamiseen. Oleellista on kyetä tekemään vertailuja eri variaati-
oiden välillä mutta myös siitä, mikä on havainnossa keskeistä, mikä taustalle 
kuuluvaa. Oleellisten piirteiden hahmottaminen edellyttää myös samanaikai-
suutta, siis sitä, että kyetään huomioimaan yhtä aikaa erilaisten variaatioiden 
olemassaolo ja sekin, mikä yksittäisestä variaatiosta puuttuu. Erotteleva ja ym-
märtävä havaitseminen edellyttää aina laajemman viitekehyksen olemassaoloa, 
jotta voimme tehdä tällaisia komplementaarisia vertailuja. Lukuun kolme liittyy 
esimerkiksi seuraavan kaltaisia oleellisia erottamisen ulottuvuuksia: kuinka lu-
kumäärä kolme eroaa muista lukumääristä, miten kolmiot eroavat muista mo-
nikulmioista ja mikä yhdistää ja erottaa erilaisia kolmioita tai kolmen alkion 
joukkoja jne. Samanaikaisuus lukumäärän kolme merkityksen ymmärtämisessä 
korostuu muun muassa sitä kautta, että olemme tätä lukumäärää ajatellessam-
me tietoisia ainakin joidenkin muiden lukumäärien olemassaolosta ja merki-
tyksestä sekä siitä, että on olemassa erilaisia kolmen esineen tai matemaattisen 
olion muodostamia kokonaisuuksia.

Sekä matematiikan kielentämiseen että variaatioteoriaan kuuluu, että op-
pija saa tuottaa omin sanoin kielellisen kuvauksen ajattelemastaan matemaatti-
sesta oliosta. Toisaalta oppimisen edistyminen edellyttää jo vakiintuneen ter-
minologian omaksumista, joten opettajan tehtävänä kielentämistä korostavassa 
opetuksessa on tukea myös oppijoiden matemaattisen kielenkäytön kehittymis-
tä. Tämä auttaa oppijoita kehittymään erityisesti abstraktien käsitteiden eri va-
riaatioiden erottamisessa ja toisaalta muodostamaan useammista alakäsitteistä 
yläkäsitteitä, joita on helpompi ajatella tietoisesti samanaikaisesti. 

Hyvä esimerkki tästä on bijektiivinen funktio: tämän käsitteen syvä 
ymmärtäminen edellyttää sitä, että oppija on muodostanut ristiriidattoman 
skeeman sekä funktion käsitteen määrittelevistä joukko-opillisista relaatioista 
että bijektion skeeman taustalla olevista injektiivisyyden ja surjektiivisuuden 
käsitteistä. Lukijan kannattaa pysähtyä miettimään, kuinka haastava tehtävä 
on samanaikaisesti kyetä erottelemaan bijektiivisen funktion kaikki oleelliset 
ominaisuudet erilaisten bijektiivisten esimerkkifunktioiden ja niiden eri rep-
resentaatioiden pohjalta. Esimerkiksi pienten äärellisten joukkojen välisessä 
nuolikuviossa korostuvat esitystapojen erilaisuuden vuoksi aivan eri ominai-
suudet kuin vaikkapa väliltä ]0,1[ koko reaalilukujoukkoon määritellyn jatku-
van bijektion kuvaajassa.

Euroopassa variaatioteoriaa on kehitetty erityisesti Ruotsissa 1980-luvul-
ta lähtien. Sen keskeinen luoja on Ference Marton. Tarkemmin variaatioteoriaa 
ovat kuvailleet mm. Marton ja Booth (1997) sekä Marton ja Tsui (2004).

Miten variaatioteoriaa voidaan soveltaa matematiikan opetuksessa? Lear-
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ning study -malli tarjoaa tähän yhden vastauksen. Tämä malli on variaatioteo-
riaan ja opettajien yhteistyöhön perustuva opetusmenetelmä tai paremminkin 
toimintaohje opetuksen järjestämisestä tavalla, joka tukee erilaisten variaatioi-
den ja oppimista tukevien lähestymistapojen löytymistä. Yksinkertaisuudes-
taan huolimatta sen taustalta löytyy laaja teoreettinen pohja. Se on yhdistelmä 
experiment design -tutkimuksesta ja erityisesti japanilaiseen opetustraditioon 
perustuvasta lesson study -metodista. Euroopassa ja erityisesti Ruotsissa sitä 
on sovellettu alkeis- ja perusopetuksen tasolla mutta myös integraalilaskennan 
opetuksen kehittämisessä (Attorps, Björk, Radic & Tossavainen, 2013). 

Merkittävin ero learning study -mallin ja tavallisten oppituntien pitämi-
sen välillä lienee se, että ensin mainitussa opetuksen suunnittelu ja arviointi 
perustuvat useamman kuin yhden kouluttajan yhteistyöhön, vaikka vain yksi 
opettaja varsinaisen oppitunnin toteuttaisikin. Tällä pyritään maksimoimaan 
se, että mahdollisimman moni mielekäs variaatio tulisi otettua huomioon jo 
opetuksen suunnittelussa, ja toisaalta se, että oppijoiden esittämien käsitysten, 
laskujen ja muiden tuotosten arviointi olisi mahdollisimman objektiivista. Va-
riaatioteorian terminologiaa käyttäen yhteistyöllä pyritään siis maksimoimaan 
erottamisen laatua oppijoiden arvioinnissa.

Learning study -malli lyhyesti

1. Ryhmä opettajia (tai tutkijoita) määrittelee yhdessä tavoiteltavan oppimisen koh-
teen eli objektin. Tässä pyritään ottamaan huomioon sekä aiemmat omat koke-
mukset aiheen opettamisesta että aiheeseen liittyvien tutkimusten tulokset.

2. Suoritetaan (kirjallinen) esitesti, jonka tarkoituksena on kartoittaa oppijoiden 
esitietoja opetettavasta aiheesta ja sen oppimisen edellytyksenä olevista tie-
doista ja taidoista.

3. Yksi tai useampi ryhmän opettajista toteuttaa oppitunnin yhteisen suunnitel-
man pohjalta. Muut ryhmän jäsenet observoivat oppitunnin tehden muistiinpa-
noja havainnoistaan. Oppitunti voidaan myös dokumentoida videotallenteeksi.

4. Oppitunnin jälkeen suoritetaan jälkitesti. Opetuksen vaikuttavuuden tunnistami-
seksi testikysymysten tulisi olla samanlaisia tai jopa samoja kuin esitestissä.

5. Esi- ja jälkitestin sekä oppitunnin aikana tehtyjen havaintojen pohjalta opettaja-
ryhmä käy läpi uudestaan tuntisuunnitelmansa ja tekee siihen tarvittaessa muu-
toksia ennen saman oppitunnin pitämistä uudelleen (esim. rinnakkaisluokalle).

6. Vaiheita 2–5 toistetaan, kunnes ryhmälle muodostuu yhteinen käsitys siitä, 
että on löydetty toimivimmat variaatiot tarkastella objektia.
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YHTEENVETO

Matematiikan opiskelua voidaan tarkastella kaikilla koulutusjärjestelmän ta-
soilla sosiaalisena ja kulttuurisena prosessina, jossa luonnollinen kieli on kes-
keisessä asemassa kuviokielen, taktiilisen toiminnan kielen ja matematiikan 
symbolikielen rinnalla. Matematiikan opetuksen tärkeä tehtävä on auttaa op-
pijaa rakentamaan ja sisäistämään matematiikan sisällöistä tietorakenne, jossa 
kaikilla yksityiskohdilla on selkeä merkitys ja jota hän voi soveltaa ymmärtäen 
uusissa tilanteissa eikä vain toistaa muistinvaraisesti. Tällainen opiskelu vaatii 
matematiikan symbolikielen rinnalla luonnollisen kielen ja kuviokielen jousta-
vaa ja tarkoituksenmukaista käyttöä matemaattisen ajattelun ilmaisussa. Mate-
matiikan opetuksessa tulisi aktiivisesti harjaannuttaa oppijoita näiden kolmen 
eri kielen monipuoliseen käyttöön. 
Matematiikan kielentäminen auttaa ensisijaisesti oppijaa itseään, sillä puhues-
saan tai kirjoittaessaan luonnollisella kielellä hän joutuu jäsentämään ajattelun-
sa ensin itselleen ennen kuin voi esittää sen loogisena kokonaisuutena muille. 
Ääneen ajattelu tai ajatusten kirjoittaminen on näin ollen hyödyllistä yksinkin 
opiskeltaessa. Kielentämisestä on hyötyä myös arvioinnissa, sillä oppijan kie-
lentäessä ajatteluaan opettajan ja muiden kuulijoiden tai lukijoiden on helppo 
arvioida, onko hän ymmärtänyt oikein opiskeltavan asian keskeiset käsitteet ja 
menetelmät. Esimerkiksi kokeessa oppilaita ja opiskelijoita olisi syytä kannustaa 
antamalla pisteitä siitäkin, jos he kykenevät esittämään ratkaisustrategian luon-
nollisella kielellä, vaikka varsinaisten laskutoimitusten tekeminen ei onnistui-
sikaan. Luokkakeskustelussa muita oppijoita kannattaa kannustaa vertaamaan 
omaa ajatteluaan kielentäjän esittämään ajatusmalliin ja saamaan sitä kautta 
monipuolisemman kuvan tarkasteltavan tehtävän ratkaisumahdollisuuksista. 
Parhaimmillaan erilaiset ratkaisut voivat synnyttää hedelmällisen keskustelun 
ratkaisujen perusteista, ja tällöin keskustelun kautta syntyy ryhmän yhteinen 
näkemys parhaasta lähestymistavasta käsiteltävään asiakokonaisuuteen.   

Seuraava Vygotskyn (1982, 249) sitaatti kiteyttää hyvin kielentämisen 
merkityksen matematiikan oppimisessa: ”Mielekäs sana on inhimillisen tietoi-
suuden mikrokosmos.”

Variaatioteorian mukaan oppimisen kohteesta saadaan erilaisia käsi-
tyksiä lähestyttäessä sitä eri suunnista. Nämä yhdessä muodostavat laajem-
man kokonaiskuvan opittavasta asiasta. Kielentäminen on keino työstää nämä 
käsitykset tietoisuuteen ja toisaalta tarkastella ja kehittää niitä. Matematiikan 
abstraktin luonteen takia erityisesti matemaattisten käsitteiden opetuksessa 
erilaisten variaatioiden tuottamisessa ja tarkastelemisessa on huolellisella kie-
lenkäytöllä suuri merkitys. Oppimisen kannalta tehokkaimpien variaatioiden 
löytämiseen voidaan soveltaa learning study -mallia.
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