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MATEMATIIKAN OPETUS JA OPPIMINEN

Timo Tossavainen ja Henry Leppäaho

Matematiikan opettajien ja 
opettajaksi opiskelevien
matemaattisesta osaamisesta

Tässä luvussa tarkastellaan suomalaisten matematiikan opettajien ja 
opettajaopiskelijoiden matemaattista osaamista sekä 2010-luvulla tehdyn 
tutkimuksen että muun käytettävissä olevan aineiston valossa. Lisäksi 
artikkelissa pohditaan eräitä opettajankoulutuksen järjestämiseen liit-
tyviä mahdollisuuksia vahvistaa peruskoulun matematiikan opettajien 
matemaattista osaamista.

JOHDANTO
Ketkä opettavat matematiikkaa Suomessa? Usein julkisessa keskustelussa unoh-
tuu, että oppivelvollisuusikäisten matematiikan opetuksesta vastaavat suurim-
malta osalta luokanopettajat. Tämä käy ilmi muun muassa valtioneuvoston 
asetuksesta perusopetuksen tuntijaosta. Tuntimäärät on jaoteltu vuosiviikko-
tunteina siten, että yksi vuosiviikkotunti vastaa 38 oppituntia. Tätä kirjoitet-
taessa uusimman eli vuonna 2012 annetun asetuksen mukaan matematiikkaa 
opetetaan luokilla 1–6 vähintään 21 vuosiviikkotuntia ja luokilla 7–9 vähintään 
11 vuosiviikkotuntia. Arvioitaessa matematiikan opettajien ja opettajaksi opis-
kelevien matemaattista osaamista – ja sitä kautta matematiikan opetuksen tasoa 
Suomessa laajemminkin – alaluokkien opettajiin on siis syytä kiinnittää huomi-
ota vähintään yhtä paljon kuin matematiikan aineenopettajiin.

Kartoitamme tässä kirjoituksessa opettajien ja opettajiksi opiskelevien 
matematiikan taitoja viimeaikaisen suomalaisen tieteellisen tutkimuksen sekä 
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oman opettajankouluttaja- ja oppikirjailijakokemuksemme perusteella. Haas-
teeksi tässä tehtävässä muodostuu se, että matematiikan opettajien matemaat-
tista osaamista ei oikeastaan ole tutkittu lainkaan Suomessa. Jo valmistuneita 
opettajia käsittelevässä osuudessa joudummekin turvautumaan ensisijaisesti 
omiin havaintoihimme ja kokemuksiimme opettajankouluttajina (Suomessa ja 
ulkomailla) ja oppikirjojen tekijöinä. 

Vertailemalla opettajankoulutusten opetussuunnitelmia eri maissa ja ot-
tamalla huomioon matematiikanopetuksesta käyty keskustelu sekä suomalais-
nuorten menestys PISA-tutkimuksissa voidaan epäsuorasti päätellä jotain myös 
suomalaisten opettajien ammattitaidosta. Tässä valossa suomalaisten opettajien 
matematiikan osaamisessa ei ole mitään erityisen hälyttävää, vaan se on ainakin 
suhteellisesti varsin hyvää kansainvälistä tasoa. Toisaalta opettajaopiskelijoiden 
taitoja selvittävät tutkimukset, joita on sentään jonkin verran tehty Suomes-
sakin, ja kohtaamiset jo valmistuneiden matematiikan opettajien kanssa ovat 
kuitenkin paljastaneet joitakin heikkouksia sekä opiskelijoiden että opettajien 
osaamisessa. Toivomme, että niiden esille nostaminen ja analysointi auttavat 
nykyisiä ja tulevia matematiikan opettajia kehittämään omaa matemaattista 
ajatteluaan. 

Pyrimme tuomaan artikkelissamme esille myös toimenpiteitä, joilla 
matematiikan opettajankoulutusta voitaisiin mielestämme edelleen kehittää. 
Tarkastelemme ensin luokanopettajaopiskelijoiden matematiikan taitoja kar-
toittavia tutkimuksia ja selvityksiä ja kirjoituksen loppupuolella aineenopettaja-
opiskelijoiden osaamisesta kertovia tutkimuksia.

LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN MATEMATIIKAN TAIDOISTA
Perusopetuksessa on vähintään 32 vuosiviikkotuntia eli 1 216 matematiikan op-
pituntia, joista luokanopettaja opettaa siis noin kahta kolmasosaa. Tässä valossa 
tuntuu erikoiselta, että menestys – tai menestymättömyys – lukion matematii-
kan opinnoissa tai ylioppilaskirjoituksissa ei vaikuta välttämättä lainkaan luo-
kanopettajakoulutukseen pääsyyn. Lukion päättötodistus on mahdollista saada, 
vaikka kaikkia lyhyen matematiikan kursseja ei olisi edes suoritettu. Hyvistä 
matematiikan arvosanoista voi saada lisäpisteitä luokanopettajakoulutuksen 
pääsykokeessa, mutta ne eivät ole mikään edellytys koulutukseen pääsylle. 

Opettajiksi koulutettavien joukkoon mahtuu siis niin pitkän matematii-
kan ylioppilaskokeessa laudaturin saavuttaneita kuin lyhyen matematiikan pa-
kolliset kurssit juuri ja juuri läpäisseitä opiskelijoita. Konkreettisesti tämä näkyy 
esimerkiksi siinä, että Häkkisen, Tossavaisen ja Tossavaisen (2011) tekemässä 
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kartoituksessa luokanopettajaopiskelijoiksi pyrkivien peruslaskutaidoista tes-
tiin osallistuneista vajaa 9% suoritti testin virheettömästi, mutta kolmasosa rat-
kaisi väärin tehtävän, jossa piti laskea yhteen kaksi erinimistä murtolukua. Ja noin 
60% vastaajista laski väärin murtolukujen jakolaskuun liittyvän yksinkertaisen 
tehtävän. Samoin Hihnalan ja Leppäahon (2011) tutkimuksessa alle puolet luo-
kanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoista selviytyi hyvin tiedoin perusmatema-
tiikan taitoja mittaavasta testistä. Murtolukujen jakolasku tai kolmion pinta-alan 
kaavan perusteleminen oli ylivoimainen asia noin puolelle ensimmäisen ja toisen 
vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoista. Näiden tutkimusten perusteella koko-
naislukujen yhteen- ja vähennyslasku näyttäisivät olevan lähes ainoita matematii-
kan osa-alueita, jotka suurin osa luokanopettajaopiskelijoista hallitsee.

Luokanopettajaopiskelijoiden eritasoisuus näkyy myös asennoitumisessa 
matematiikkaa kohtaan. Tutkimusten valossa luokanopettajaopiskelijoista 20–
30 prosentilla on negatiivinen matematiikkakuva yliopisto-opintojensa alussa. 
Heidän mielestään matematiikka on vaikeaa ja tylsää ulkoa opeteltavine kaavoi-
neen ja sääntöineen. (Esim. Hannula, Kaasila, Laine & Pehkonen, 2005).

Yhteenvetona voidaan todeta, että tulevien luokanopettajien matemaat-
tisessa osaamisessa on runsaasti vaihtelua eikä keskimääräistä osaamisen tasoa 
voida pitää kaikilta osin tyydyttävänä. Peruslaskutaitojen heikkoudet sekä lu-
kukäsitteen ja matematiikan tietorakenteiden syvemmän ymmärtämisen puut-
teet rajoittavat muun muassa matematiikan opetuksen painopisteen siirtämistä 
matemaattiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun, vaikka nykyiset laskimet ja 
tietokoneohjelmat mahdollistaisivat matematiikan opetuksen monipuolistami-
sen peruskoulussa.

Toisaalta tiedossamme ei ole yhtään syytä ajatella, että suomalaiset luo-
kanopettajat ja -opiskelijat olisivat ulkomaisiin kollegoihinsa verrattuna hei-
kompia matematiikan osaajia. Päinvastoin, samanlaisia ja jopa huolestutta-
vampia tuloksia alaluokkien opettajien ja erityisesti opettajaksi opiskelevien 
matematiikan taidoista löytyy ulkomaisesta tutkimuskirjallisuudesta runsaasti.

VALINTAKOKEEN KEHITTÄMINEN
Tässä ja seuraavassa luvussa pohdimme kahta eri keinoa, joilla luokanopettaja-
opiskelijoiden ja tulevaisuuden luokanopettajien matematiikan osaamisen ta-
soa on mahdollista nostaa.

Pääsykokeilla voidaan tietenkin vaikuttaa siihen, millaisia opiskelijoita 
luokanopettajakoulutukseen valikoituu. Tutkimuksessa, jossa mitattiin neljän 
opettajankoulutuslaitoksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden (N = 243) 
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peruskoulun matemaattisia taitoja, huomattiin, että niissä yliopistoissa, joiden 
valintakokeen toisessa vaiheessa annettiin matematiikan ylioppilaskirjoitusten 
tuloksista lisäpisteitä, opiskelijat suoriutuivat testistä paremmin kuin ne opiske-
lijat, joiden valinnassa ylioppilaskoetta ei huomioitu millään tavoin (Leppäaho, 
Joutsenlahti, Laine & Tuominen, 2012). Opettajankoulutuslaitoksessa annetulla 
opetuksella ei voinut olla tässä tutkimuksessa vaikutusta tuloksiin, koska koe oli 
alkutestinä kaikissa yksiköissä ennen matematiikan opintojen alkamista. Posi-
tiivisena havaintona on mainittava, että kaikista neljästä opettajankoulutusyk-
siköstä löytyi useita opiskelijoita, jotka ratkaisivat verkkoympäristössä tehdyssä 
testissä peruskoulun matematiikan taitoja vaativat kaikki 35 tehtävää oikein.

Luokanopettajakoulutus on yksi suosituimmista akateemisista opiskelu-
aloista Suomessa ja hakijamäärät ovat moninkertaisia verrattuna koulutuspaik-
kamääriin. Antamalla enemmän lisäpisteitä hyvästä matematiikan arvosanasta 
lukion päättötodistuksessa tai ylioppilaskirjoituksissa voidaan siis yksinkertai-
sella tavalla vaikuttaa siihen, että koulutukseen valikoituu matematiikkaa pa-
remmin hallitsevia opiskelijoita. Jos lisäpisteiden määrä pidetään kohtuullise-
na, tällainen muutos ei ole edes uhka muille oppiaineille, sillä matematiikka on 
useissa tutkimuksissa havaittu oppimisen ja osaamisen yleiseksikin indikaatto-
riksi.

LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN MATEMATIIKAN OPINTOJEN 
LAAJENTAMINEN JA MUUTTAMINEN TULEVAA OPETUSTYÖTÄ 
VASTAAVAKSI
Silloin tällöin kuulee jopa opettajaopiskelijoiden sanovan, että luokanopettajalle 
riittää, että hän hallitsee hyvin (nykyisten oppikirjojen määrittämät) luokkien 
1–6 matematiikan sisällöt. Tällainen suhtautuminen johtaa opettajan nopeasti 
vaikeuksiin, sillä alaluokkien oppilaat esittävät päivittäin opetettavaan asiaan 
tai laskutoimituksiin liittyviä syvällisiä kysymyksiä, joihin ei löydy suoria vas-
tauksia ratkaisukirjasta tai opettajanoppaasta. Jos opettajan oma osaaminen ra-
joittuu vain alaluokkien oppikirjojen sisältöön, opetus muuttuu helposti ulkoa 
opetteluksi eikä ymmärtämiseen perustuvaksi tiedonrakentamiseksi. Tällaisiin 
tilanteisiin törmäämme esimerkiksi, kun opetusharjoitteluun tulee opiskelijoita, 
jotka eivät kykene selvittämään edes itselleen pituuden, pinta-alan tai tilavuu-
den yksiköiden perusteita. Niinpä he saattavat ohjeistaa oppilaitaan seuraavas-
ti: ”Muistakaahan sitten merkitä pinta-alalaskun tuloksessa se kakkonen sinne 
ämmän oikeaan yläkulmaan (m2), kuten kirjassa esitettiin.” 
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Luokanopettajaopiskelijoiden opintoihin sisältyy pakollisena perusopetuksessa 
opetettavien oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot -opinto-
kokonaisuus (POM-opinnot). Opintojen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, 
mutta eri oppiaineiden opintopistemäärät vaihtelevat opettajankoulutuslaitok-
sittain, sillä yliopistot voivat päättää itsenäisesti POM-opintoihin sisältyvien ai-
neiden laajuuksista. Matematiikkaan liittyvien opintokokonaisuuksien laajuus 
eri yksiköissä on tyypillisesti 5–7 opintopistettä, ja niiden aikana ennätetään 
käydä läpi vain pieni osa peruskoulun matematiikan keskeisistä sisällöistä ja 
opetusmenetelmistä. 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että Ruotsissa alaluokkien opettajak-
si valmistuva suorittaa matemaattisia kursseja 30 opintopisteen verran. Tämä 
voi tuntua hieman yllättävältä Ruotsin PISA-tulosten valossa, maa ei ole me-
nestynyt näissä tutkimuksissa erityisen hyvin. Tästä ei voida kuitenkaan tehdä 
suoraan sitä johtopäätöstä, etteikö matematiikan opintojen suurempi määrä oli-
si parantanut ruotsalaisten opettajien matematiikan taitoja. Ruotsalaisten kou-
lujen suurin ongelma ei ole koulutettujen opettajien huono ammattitaito vaan 
valtava pätevien opettajien pula. Skolverket on arvioinut, että maan opettaja-
pulan paikkaamiseksi jo vuosina 2017–2021 tarvittaisiin 92 000 uutta opettajaa 
ja vuoteen 2031 mennessä tutkintoja pitäisi suorittaa peräti 227 000 kappaletta 
(Skolverket, 2017).

Kymmenenkin opintopistettä vaikuttaa siis alimitoitetulta osuudelta suo-
malaisessa 300 opintopisteen maisterin tutkinnossa, kun otetaan huomioon 
aiemmin mainitut tutkimukset opiskelijoiden nykyisestä matematiikan osaa-
misen tasosta ja se edellä todettu tosiasia, että luokanopettaja vastaa reilusti yli 
puolesta perusopetuksen matematiikan tunneista. Kontaktiopetuksen lisäys on 
tarpeellista myös uusiin opetusvälineisiin ja -menetelmiin perehtymisen kan-
nalta.

Koska valintakoetta kehittämällä voidaan parantaa luokanopettajakoulu-
tukseen pääsevien laskutaidollisia valmiuksia, koulutuksessa kontaktiopetuksen 
lisäys pitäisi suunnata ennen kaikkea matemaattisen ajattelun ja opetustaidon 
kehittämiseen. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen näkökulmasta erittäin 
keskeiset menetelmät kuten ongelmanratkaisu edellyttävät alaluokillakin opet-
tajalta matemaattisen perustelun ja todistamisen periaatteiden ymmärtämistä 
ja soveltamistaitoa. Opetusteknologian yleistyminen koulussa ei missään mie-
lessä vähennä opettajan oman osaamisen tärkeyttä, vaan pikemminkin asia on 
päinvastoin: käsin tehtävän laskemisen rajoituksista vapautuminen vaatii sisäl-
löllisesti jopa korkeatasoisempaa ja asiantuntevampaa opetus- ja ohjaustaitoa, 
jottei oppilaiden toiminta jäisi vain summittaiseksi kokeiluksi. Tällaiseen opet-
tajarooliin kasvaminen vaatii opettajankoulutuksessa paljon aikaa ja ohjausta.
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MONITAHOINEN KUVA MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJISTA 

Suomessa uudistetaan perusopetuksen ja lukion opintosuunnitelmien perustei-
ta noin kymmenen vuoden välein. Uudistamisen pohjaksi opettajilta kerätään 
laajasti palautetta sekä aiemmista opetussuunnitelmien perusteista että uusista 
luonnoksista. Myös oppikirjojen tekijät ja kustantajat saavat opettajilta varsin 
paljon palautetta markkinoilla olevista matematiikan kirjasarjoista.

Tämän palautteen perusteella suomalaisista aineenopettajista hahmottuu 
hieman kaksijakoinen kuva. Toisaalta on paljon varttuneita opettajia, jotka esittä-
vät erittäin hyvin perusteltuja muutosehdotuksia ja parannuksia sekä perusteisiin 
että oppikirjoihin, ja toisaalta palautteessa heijastuu jonkinlainen epävarmuus 
aineenhallinnasta. Konkreettinen esimerkki tästä on se, että nykyisin monet 
lukiomatematiikan opettajat toivovat käyttöönsä täydelliset ratkaisut kaikkiin 
oppikirjojen tehtäviin. Näin ei ole aina ollut. Rohkaisevaa on kuitenkin se, että 
Opetushallituksen teettämissä perusopetuksen päättöarvioinneissa on käynyt 
ilmi, että suurin osa aineenopettajista käyttää oppikirjojen lisäksi myös muuta, 
usein itse laadittua, oppimateriaalia. Tämä viittaa hyvään aineenhallintaan.

Setälän (2013) selvitys lukiomatematiikkaa opettavien opettajien suh-
tautumisesta CAS-laskimiin paljasti, että enemmistö heistä suhtautuu opetus-
teknologian käytön lisäämiseen matematiikassa varauksellisesti; alle 40 pro-
senttia osallistuneista uskoi, että CAS-laskinten salliminen on hyvä asia lukion 
matematiikan opetuksen kannalta. Tämä osoittanee, että käsin laskeminen ja 
oppikirjoissa valmiina annettujen käsitteiden soveltaminen ovat aineenopetta-
jille tärkeitä taitoja ja heidän vahvan osaamisensa aluetta. Toisaalta Suomessa 
on alati kasvava joukko aineenopettajia, jotka ovat innostuneita GeoGebrasta 
matematiikan oppimisympäristönä (ks. seuraava luku). Toisin sanoen myös 
suhtautuminen opetusteknologiaan näyttää jakavan aineenopettajia kahteen eri 
leiriin.

Yhteistyö aineenopettajien kanssa oppimateriaalien tuottamisessa ja 
opetusharjoittelussa on paljastanut, että työkokemuksen kertyminen yleensä 
lisää aineenopettajien aineenhallintaa. Silti jopa kokeneilla opettajilla voi olla 
samanlaisia virheellisiä tai puutteellisia käsityksiä matemaattisista käsitteistä 
kuin matematiikan opiskelijoilla. Ei ole aivan tavatonta, että matematiikan ai-
neenopettaja pyrkii esimerkiksi osoittamaan lukujonon kasvavaksi derivoimalla 
mekaanisesti jonon lausekkeen ja toteamalla ”derivaatan” positiiviseksi, vaikka 
lukujonon määrittelyjoukko on diskreetti luonnollisten lukujen joukko.

Eräs tekijä, joka saattaa selittää varttuneempien ja nuorempien aineen-
opettajien aineenhallinnallisia eroja (mikäli niitä todella on), on 1990-luvulla 
tapahtunut tutkinnon uudistus. Kun aineenopettajan maisterin tutkinto mi-



300

MATEMATIIKAN OPETUS JA OPPIMINEN

toitettiin 160 opintoviikon mittaiseksi, käytännössä leikattiin pois osa entisiä 
syventäviä matematiikan kursseja ja aiemmin aineopintotasoisiksi määriteltyjä 
kursseja luokiteltiin syventäviksi opinnoiksi.

AINEENOPETTAJAOPISKELIJOIDEN MATEMAATTISESTA  
OSAAMISESTA

Matematiikan aineenopettajaksi opiskelevien matemaattisesta osaamisesta 
meillä on enemmän tutkimustietoa kuin jo tutkintonsa suorittaneiden aineen-
opettajien aineenhallinnasta. Esimerkiksi Viholainen (2008) selvitti kuusi suo-
malaista yliopistoa kattavassa kyselyssään yhteensä 146 aineenopettajaopiske-
lijan taitoa perustella funktion derivaatan ominaisuuksia koskevia väittämiä. 
Tutkimuksessa paljastui selkeitä puutteita derivaatan määritelmän syvällisessä 
ymmärtämisessä. Vain reilu 40 prosenttia osallistujista pystyi perustelemaan 
graafisesti moitteettomalla tavalla, miksi vakiofunktion derivaatta on nolla; ero-
tusosamäärän raja-arvon avulla siihen kykeni noin 2/3 osallistujista.

Viholaisen tutkimus paljasti senkin, että vaikka opiskelija pystyi tuotta-
maan matematiikan symbolikielellä tehtävään oikean ratkaisun, hän ei välttä-
mättä kyennyt selittämään tuloksen merkitystä geometrisen tai muuten havain-
nollisen tulkinnan tasolla. Lohdullista tutkimuksen tuloksissa oli kuitenkin se, 
että menestyminen matematiikan yliopisto-opinnoissa näytti kehittävän perus-
telemistaitoa. 

Samankaltaisia puutteita paljastui myös Tossavaisen, Haukkasen ja Peso-
sen (2013) tutkimuksessa, joka osoitti, että aineenopettajaopiskelijoiden käsitys 
monotonisista funktioista oli rajoittunut derivoituviin funktioihin tai jopa po-
lynomeihin. Lisäksi jopa opintojensa loppusuoralle edenneet opiskelijat saat-
toivat päätellä funktion arvon olemassaolon tai sen jatkuvuuden jo raja-arvon 
olemassaolosta.

Hähkiöniemen ja Leppäahon (2010) tutkimuksessa perehdyttiin opiske-
lijoiden valmiuksiin ohjata lukiolaisia GeoGebra-avusteisissa tutkimustehtävis-
sä. Huomiota kiinnitettiin erityisesti perustelemiseen, teknologian rajoitteiden 
ymmärtämiseen, kokeilun ja systemaattisemman päättelemisen erilaisiin roo-
leihin, ratkaisun syventämisen ja yhteyksien rakentamisen taitoihin sekä ky-
kyyn hyödyntää yllättäen avautuvia tutkimusmahdollisuuksia. Opiskelijoiden 
opetustilanteisiin liittyvien kirjallisten vastausten perusteella voitiin muodostaa 
heidän opettajuutensa laatua kuvaava kolmiportainen tasoluokitus: 1) itsekes-
keinen opettajuus, jolloin opettaja ei kiinnitä huomiota tehtävän olennaiseen 
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asiaan, 2) passivoiva opettajuus, jossa opettaja kiinnittää huomiota olennai-
seen asiaan ratkaisussa, mutta hän myös esittää itse oppijalle suoraan ratkai-
sumenetelmän tai pyytää oppijalta muita ratkaisutapoja ilman motivointia ja 
3) aktivoiva opettajuus, jossa opettaja kiinnittää huomiota oppijan ratkaisussa 
olennaiseen asiaan ja johdattelee oppijaa tarkastelemaan sitä. Kaikkiin edellä 
mainittuihin tasoihin löytyi tutkimuksessa vastauksia, mutta vähiten niitä ker-
tyi aktivoivan opettajuuden tasolle, jonka saavuttaminen olisi aineenopettaja-
opiskelijan tavoite.

Tutkimuksen tulosten mukaan aineenopettajaopiskelijat tunnistivat 
hyvin lukiolaisten ratkaisujen puutteita ja virheitä, mutta sen sijaan heillä oli 
vaikeuksia ohjata lukiolaisia tutkimaan ja tarkastelemaan ratkaisujaan syväl-
lisemmin. He eivät myöskään kyenneet hyödyntämään GeoGebran tarjoamia 
mahdollisuuksia luovaan kokeiluun vaan pikemminkin kiirehtivät itse paljas-
tamaan oikotien tutkittavan ilmiön ytimeen. Tällaisen passivoivan lähestymis-
tavan voi tulkita johtuvan opiskelijoiden aineenhallinnan ja koko suomalaisen 
matematiikan lukio-opetuksen tradition keskittymisestä formaaliin ajatteluun 
epämuodollisemman ja kokeilevamman toiminnan kustannuksella. Kuitenkin 
oppilaiden kannalta parasta olisi, että jokainen matematiikkaa opettava löytäisi 
itsestään aktivoivan opettajan roolin.

Edellä mainitut esimerkit kuvaavat hyvin yleisemmälläkin tasolla ma-
tematiikan opiskelijoiden – ja ilmeisesti jossain määrin myös aineenopettajien 
– osaamisen yleistä ongelmaa: he tietävät tai ainakin osaavat varsin hyvin tois-
taa oppikirjoissa esiintyviä määritelmiä, mutta käytännössä mielikuvat, joiden 
varassa he ratkaisevat tehtäviä tai soveltavat matematiikkaa, ovat rajoittuneita 
tai puutteellisia, joskus jopa virheellisiä tai muuten kovin toisenlaisia kuin var-
sinaiset määritelmät. Puutteet matematiikan käsitetiedon alueella selittänevät 
myös opiskelijoiden vaikeuksia ohjata toisia oppijoita tarkastelemaan tuottami-
aan ratkaisuja syvällisemmin tai luovaan kokeiluun.

LÄHESTYMISTAPOJA MATEMATIIKAN OPPIMISEN EDISTÄMISEEN
Matematiikan didaktinen tutkimus on tuottanut erilaisia ratkaisuehdotuksia 
matematiikan osaamisen parantamiseksi. Eräs keino tukea matematiikan käsi-
tetiedon omaksumista on esitetty Tossavaisen (2007) artikkelissa. Menetelmän 
lähtökohtana ovat ns. APOS-teoria (Action, Process, Object, Schema) (Asia-
la ym., 1997) ja Sfardin (1991) havainnot siitä, että uusi matemaattinen käsite 
näyttäytyy oppijalle yleensä aluksi yksittäisinä toimenpiteinä tai niiden koh-
teena. Pikkuhiljaa yhteensopivat toimenpiteet alkavat hahmottua prosesseina. 
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Myöhemmässä vaiheessa prosessit liittyvät yhteen laajemmaksi kokonaisuu-
deksi (object), johon voi soveltaa muita yleisemmän tason toimenpiteitä. Ym-
märryksen lisääntyessä ja käsitteen tullessa tutuksi erilaisissa konteksteissa se 
lopulta hahmottuu verkostomaiseksi tietorakenteeksi, skeemaksi.

Näin ollen matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä voi yrittää helpottaa 
kokeilemalla, onko uusi käsite mahdollista muuttaa ensin yksittäisistä toimenpi-
teistä koostuvaksi algoritmiksi, jossa käydään yksi kerrallaan läpi kaikki käsitettä 
määrittelevät ominaisuudet ja opitaan sitä kautta yhdistämään nämä johdonmu-
kaiseksi tietorakenteeksi. Esimerkiksi prosentin käsite voidaan liittää algoritmiin, 
jonka suorittamalla oppija omaksuu keinon laskea mistä tahansa luvusta minkä ta-
hansa prosenttiosuuden. Eräs tapa kuvata kyseinen algoritmi on seuraavanlainen.

PROSEDUURI p_prosenttia_luvusta_x ALKAA
1. Valitse luku x, josta prosenttiosuus lasketaan.
2. Valitse prosenttiluku p, jonka mukainen prosenttiosuus luvusta x lasketaan.
3. Jaa luku x sadalla ja merkitse tulosta kirjaimella y.
4. Kerro luku y luvulla p ja merkitse tulosta luvulla z.
5. Ilmoita vastauksena luku z.
PROSEDUURI p_prosenttia_luvusta_x PÄÄTTYY

Tämä algoritmi ei tietenkään kata koko prosenttikäsitteen skeemaa, koska pro-
senttilaskentaan liittyy muitakin lasku- ja päättelyproseduureja. Oleellista tässä 
on lähestymistapa: konkreettisesti kuvattujen algoritmien suorittaminen voi 
olla oppijalle käyttökelpoinen työväline omaksua ensin käsitteen proseduraa-
linen puoli, jota tarkastelemalla hän voi kyetä tiivistämään yhtenäiseksi tieto-
rakenteeksi ne toimenpiteet ja näkökulmat, joita esimerkiksi sadasosan ideaan 
kaiken kaikkiaan liittyy. 

Kun oppija konstruoi muita vastaavia prosenttiin liittyviä algoritmeja ja 
havaitsee niiden välisiä yhteyksiä, hänelle kertyy lisää tietoa, joka jossain vai-
heessa jäsentyy ja tiivistyy itsenäisemmäksi tietorakenteeksi, objektiksi. Skee-
ma-tasolle etenemistä tukee muun muassa se, että oppija oppii tunnistamaan 
erilaisia tilanteita ja asiayhteyksiä, joissa hän voi algoritmejaan käyttää. Tähän 
liittyy myös kyky arvioida vastaavanlaisia algoritmeja, jotka on koodattu eri oh-
jelmointikielillä tai käyttäen erilaisia merkintöjä.

Myös matematiikan tarkasteleminen kielenä ja matematiikan kielen-
täminen ovat osoittautuneet käytännössä toimiviksi lähestymistavoiksi mate-
maattisten käsitteiden ja laajemminkin matematiikan opetuksen kehittämiseen. 
Tätä aihepiiriä tarkastellaan yksityiskohtaisesti tähän teokseen sisältyvässä Jor-
ma Joutsenlahden ja Timo Tossavaisen kirjoituksessa.
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Opetusteknologian kehittyminen on vaikuttanut suuresti matematiikan opetuk-
sen sisällöstä ja tavoitteista käytävään keskusteluun. Varsin yleisesti ajatellaan, 
että symbolisten laskinten ja vastaavien sovellusten yleistyminen vapauttaa re-
sursseja perinteisestä käsin laskemisen taitoja korostavasta opetuksesta mate-
maattisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen edistämiseen. Samalla ope-
tuksessa pitäisi kuitenkin huolehtia teknisistä apuvälineistä riippumattomien 
peruslaskutaitojen kehittymisestä, jotta oppilaat pystyisivät tiedostamaan ”mitä 
ja miten laskimet ja ohjelmat laskevat”.

AINEENOPETTAJIEN JA AINEENOPETTAJAOPISKELIJOIDEN  
KÄSITYKSIÄ HYVÄSTÄ MATEMATIIKAN OPETUKSESTA  
JA OPETTAJUUDESTA
Todetaan vielä lopuksi, että suomalaisten aineenopettajien ja opettajaksi opis-
kelevien käsitykset hyvästä matematiikan opetuksesta ja siitä, mitkä ovat ma-
tematiikan opettajan ammatissa tärkeimpiä taitoja, vaihtelevat varsin suuresti 
(esim. Portaankorva-Koivisto, 2010). Perinteisempää näkemystä edustavat ko-
rostavat täsmällistä kielenkäyttöä, laskemisen perustekniikoiden hallintaa ja 
ahkeraa harjoittelua. Uudistusmielisille matematiikka on luovemman ajattelun, 
soveltamisen ja ongelmanratkaisun aluetta, jossa mekaanisen laskemisen vaivaa 
voidaan siirtää suuremmassa määrin tietokoneille. Kaikki tuntuvat olevan sa-
maa mieltä, että riittävän työrauhan saaminen luokkaan on kaiken opetuksen 
perusedellytys. 

Yhteistä suomalaisille matematiikan aineenopettajille on pyrkimys kas-
vattaa oppilaat ja opiskelijat laaja-alaiseen tietoisuuteen matematiikan merkityk-
sestä modernissa yhteiskunnassa ja toisaalta länsimaisen sivistyksen historiassa. 
Esille tulleet puutteet matemaattisten käsitteiden syvällisemmässä hallinnassa 
tai matemaattisten väitteiden perustelutaidoissa eivät ole tämän päämäärän saa-
vuttamiselle suuri uhka. GeoGebra-verkosto ja muut matematiikan opetukseen 
keskittyvät yhteisöt, suomalaisten oppimateriaalien kansainvälisesti korkea laa-
tu sekä aineenopettajien edelleen vahva ja monipuolinen laskutaito tarjoavat 
hyvän perustan matematiikan opetuksen kehittämiselle Suomessa.
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