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Timo Tossavainen

Poimintoja matematiikan 
oppimateriaalien tutkimuksesta

Matematiikan opetuksessa oppikirjalla on merkittävä rooli. Silti 
matematiikan oppikirjojen tutkimus ei ole ollut Suomessa erityi-
sen aktiivista tai määrätietoista. Oppimateriaalien sähköistyminen 
saattaa kuitenkin muuttaa tilannetta; ainakin opinnäytetöiden ta-
solla kiinnostus matematiikan oppimateriaaleja kohtaan on kas-
vussa. Tässä artikkelissa esitellään joitakin ajankohtaisia matema-
tiikan oppimateriaaleihin liittyviä tutkimusaiheita.

Matematiikan oppikirjat 
ja didaktinen tutkimus Suomessa

Suomessa matematiikan oppiminen ja opetus ovat nousseet 
tieteellisen tutkimuksen kohteeksi pikkuhiljaa 1900-luvun 
puolivälin tienoilta alkaen. Kovempaan vauhtiin kehitys 
pääsi 1970-luvulla, kun opettajankoulutus muuttui yliopis-
tolliseksi. Toisin kuin vaikkapa naapurimaissa Ruotsissa ja 
Norjassa, suomalaisissa yliopistoissa ei kuitenkaan ole isoja 
matematiikan didaktiikan tutkimusryhmiä ja professuureja-
kin on koko maassa alle puoli tusinaa. Niinpä alan tutkimus 
kehittyy pikemminkin yksittäisten tutkijoiden henkilökoh-
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taisten mielenkiinnon kuin laaja-alaisen kansallisen ohjel-
man mukaisesti, vaikka suomalaiset tutkijat toimivatkin 
aktiivisesti ja laajasti myös kansainvälisessä tiedeyhteisössä. 

Suomalaisia matematiikan oppimateriaaleja pidetään 
yleisesti korkealaatuisina ja erilaisissa kartoituksissa on 
käynyt ilmi, että oppikirjalla on suuri vaikutus siihen, mi-
ten matematiikan opetus suomalaisessa koulussa toteutuu1. 
Tähän taustaan nähden on hieman yllättävää, että oppima-
teriaalit eivät ole olleet Suomessa kovin laaja-alaisesti tai 
systemaattisesti matematiikan didaktisen tutkimuksen koh-
teena tai materiaalina, vaikka ensimmäinen suomeksi teh-
ty matematiikan opetukseen liittyvä väitöskirja käsittelikin 
alkeisalgebran opetusta Suomessa ”erityisesti oppikirjojen 
kehitystä silmällä pitäen”2. Myös Olli Lokki teki samoihin 
aikoihin tutkimusta Suomessa edellisillä vuosisadoilla käy-
tettyjen aritmetiikan ja algebran oppikirjojen kehityksestä3. 

Viime vuosina matematiikan oppikirjoihin on perehdytty 
lähinnä pro gradu -tutkielmissa4, joissakin väitöskirjoissa5  
sekä muutamassa muussa pienimuotoisessa tutkimukses-
sa6. Lisäksi matematiikan oppimateriaaleja on tarkasteltu 
eräissä suuremmalle yleisölle tarkoitetuissa tietokirjoissa7. 
Tilanne matematiikan oppimateriaalien osalta on siis varsin 
samanlainen kuin ylipäätänsä oppikirjojen tutkimuksessa 
Suomessa8.

Kuten esimerkkeinä mainituista tutkimuksista on näh-
tävissä, matematiikan oppikirjoja on Suomessa tarkasteltu 
erityisesti analysoimalla niiden asiasisältöä ja esitystapaa. 
Tällöin kiinnostuksen kohteena voi olla esimerkiksi se, kuin-
ka hyvin koulutusta ohjaaviin asiakirjoihin kirjoitettu (inten-
ded) opetussuunnitelma ja oppikirjojen edustama mahdolli-
nen (potentially implemented) opetussuunnitelma vastaavat 
toisiaan. Tutkimuksen päämääränä voi olla myös oppimate-
riaalien sisältämien mahdollisten oppimispolkujen (hypothe-
tical learning trajectory) kartoitus. 

Samoin on kiinnostavaa vertailla, millaisia sisällöllisiä 
eroja on eri kustantajien oppikirjoissa. Yleensä tulokset ovat 
olleet sen suuntaisia, että samalle kohderyhmälle tarkoitet-
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tujen oppikirjojen välillä on jonkin verran painotuseroja, 
vaikka suomalaiset oppikirjat vastaavatkin erittäin hyvin 
opetussuunnitelmien perusteissa kuvattuja keskeisiä sisäl-
töjä. Koska Suomi on kieli- ja markkina-alueena varsin pie-
ni, on ymmärrettävää, etteivät kustantajat ota kovin suuria 
riskejä pedagogisten lähestymistapojen suhteen. Sen takia 
saman aikakauden matematiikan oppikirjoista ei yleensä 
löydy kovin suuria esitystavan eroja esimerkiksi diskursii-
vinen–deklaratiivinen-asteikolla. Sen sijaan eri aikakausien 
kirjojen välillä voi olla tässä asiassa merkittäviäkin eroja9.

Toinen keskeinen näkökulma suomalaisessa matematiikan 
oppikirjojen tutkimuksessa on käyttäjien kokemus oppikirjo-
jen avulla opettamisesta ja opiskelemisesta. Tähän aihealu-
eeseen on paneuduttu erityisesti opinnäytetöissä. Matematii-
kan oppikirjojen käyttöä kartoitetaan myös kansainvälisten 
oppimistuloksia vertailevien tutkimusten sekä Opetushalli-
tuksen toteuttamien kansallisten selvitysten yhteydessä.

Matematiikan oppimateriaalitutkimus maailmalla

Kansainvälisesti matematiikan oppimateriaalitutkimus on 
varsin laaja-alaista ja jo vakiintunut tieteenalansa. Lianghuo 
Fan, Yan Zhu ja Zhenzhen Miao (2013) kartoittivat joitakin 
vuosia sitten varsin perusteellisesti alan kehitystä kuuden 
viimeisimmän vuosikymmenen aikana. Tätä varten he ja-
koivat tarkastelunsa seuraaviin osa-alueisiin: oppikirjan 
rooli, oppikirjojen analyysi ja vertailututkimus ja oppikirjan 
käyttö matematiikan opetuksessa sekä muut aiheet kuten 
sähköiset materiaalit ja oppikirjan ja saavutusten välisten 
yhteyksien tutkiminen. Tutkijat kävivät läpi sata alan tär-
keimmissä lehdissä tai muissa merkittävissä julkaisusarjois-
sa vuosina 1980–2012 julkaistua artikkelia ja ne jakautuivat 
seuraavasti: oppikirjojen analyysi 34 %, oppikirjojen vertailu 
29 %, oppikirjan käyttö 25 % ja muut aiheet 12 %.

Kuva matematiikan oppimateriaalitutkimuksen ajankoh-
taisista teemoista täydentyy perehtymällä alan suurimman 
tapahtuman, vuonna 2017 Rio de Janeirossa järjestetyn Toi-
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sen kansainvälisen matematiikan oppikirjojen tutkimuksen 
konferenssin (II International Conference on Mathematics Text-
book Research and Development) esityksiin; kolmas tällainen 
konferenssi järjestetään syyskuussa 2019 Saksassa.

Kuten tapahtuman kotisivuilta nähdään, konferenssin tee-
mat olivat:

1. Textbook research (concepts, issues, methods, 
    directions, etc.) 
2. Textbook analysis (characteristics, treatment of contents          
    and/or pedagogy, etc.)  
3. Analysis of historical textbooks  
4. Textbook use (by teachers, by students, and/or by other            
    parties)  
5. Textbooks and student achievement  
6. Textbook development (domain/competence analyses,  
    teaching trajectories, task design, format of presenting     
    the “content” to the student, format of presenting the  
    “content” to the teacher (teacher guides)  
7. Textbook policies (governmental educational policy  
    about textbooks, distribution, market strategies)  
8. Evolution of textbooks in the light of new digital 
    technologies (including integration of ICT tools and 
    innovation, e-textbook)  
9. Other disciplines in mathematics textbooks & 
    mathematics in textbooks of other disciplines  
10. Other major relevant issues about mathematics 
     textbooks 

Tässä luettelossa ja edellä mainitussa Fanin, Zhun ja 
Miaon (2013) kartoituksessa yllättävintä lienee se, kuinka 
vähän alan tutkijoiden mielenkiinto näyttäisi kohdistuvan 
tulevaisuuden ja erityisesti sähköisiin oppimateriaaleihin. 
Toisaalta, konferenssiin sisältyi yli 90 esitelmää, 11 työpajaa 
sekä koko joukko postereita, joten oikeampi tulkinta on, että 
useimpia teemaluettelossa mainituista aiheista on tutkittu 
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varsin laaja-alaisesti. Esimerkiksi teknologiaan liittyvissä 
esityksissä käsiteltiin muun muassa kokemuksia avoimen 
oppimateriaalin laatimisesta, sähköisten oppimateriaalien 
struktuureja ja teknisiä ratkaisuja sekä matematiikan oppi-
mista videoiden ja interaktiivisten materiaalien avulla.

Totta kuitenkin on, että matematiikan oppikirjojen tut-
kimus suuntautuu usein historiallisesti jo olemassa oleviin 
oppimateriaaleihin ja niiden kehitykseen. Tämä selittynee 
ainakin osittain sillä, että matematiikan opetuksen ja oppi-
kirjojen historia on monituhatvuotinen, ja sillä, että erityi-
sesti matematiikassa oppikirjan elinkaari voi olla erittäin 
pitkä. Esimerkiksi geometrian aksiomaattinen lähestymista-
pa, jota pidetään edelleen korkeamman matematiikan piiris-
sä esimerkillisenä, löytyy jo Eukleideen oppikirjasta Alkeet 
(Stoikheia), joka valmistui noin 300 vuotta ennen ajanlaskun 
alkua. Erilaisia versioita tästä teoksesta on käytetty matema-
tiikan opetuksessa vielä 1900-luvulla.

Kiinnostus vanhoihin oppimateriaaleihin on hyvin ym-
märrettävää myös siitä näkökulmasta, että ne tarjoavat 
tärkeimmän ja useissa tapauksissa ainoan lähteen tutkia 
oppiaineen opetusta menneinä vuosisatoina. Säilyneiden 
oppikirjojen ansiosta tiedämme varsin paljon esimerkiksi 
Turun akatemian matematiikan opetuksesta 1600-luvulla10.

Kiinnostavia lähitulevaisuuden tutkimuskysymyksiä

Fanin, Zhun ja Miaon (2013) artikkeliin sisältyy myös arvio 
siitä, mihin suuntiin matematiikan oppimateriaalitutkimus 
on kehittymässä lähivuosina ja ennen kaikkea siitä, mihin 
kysymyksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Ensim-
mäiseksi he mainitsevat tarpeen laajentaa näkökulmaa op-
pikirjan ja muiden oppimiseen vaikuttavien tekijöiden vä-
listen suhteiden tarkastelemisessa. Totta onkin, että pelkkä 
oppikirjan analysoiminen ei anna luotettavaa kuvaa siitä, 
millaisia oppimisen mahdollisuuksia oppilaille todellisuu-
dessa tarjoutuu. Esimerkiksi Denisse Thompson ja Sharon 
Senk (2014) tutkivat 12 opettajan ryhmää, joka käytti omas-
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sa opetuksessaan samaa geometrian oppikirjaa. Tutkimus 
paljasti, että opettajat käyttivät oppikirjaa varsin eri tavoin, 
vaikka kaikilla oppikirja oli keskeisessä roolissa. 

Tähän liittyy myös Fanin, Zhun ja Miaon toinen vaatimus 
aiempia tuloksia varmistavan tutkimuksen lisäämisestä alal-
la. Toisin sanoen he näkevät tarvetta sille, että varsinkin op-
pikirjan ja oppimistulosten välisistä yhteyksistä raportoivia 
tutkimuksia olisi syytä toistaa, jotta tulosten luotettavuus 
lisääntyisi. Koska opettajan, oppimisympäristön ja muiden 
oppimiseen liittyvien tekijöiden merkittävä rooli näkyy mm. 
edellä mainitussa Thompsonin ja Senkin tutkimuksessa, 
tämä vaatimus on hyvin perusteltu.

Kolmanneksi nousevaksi aihealueeksi tutkijat mainitse-
vat oppimateriaalien kehittämiseen ja kehittymiseen liitty-
vän tutkimuksen. Kuten edellä on jo nähty, matematiikan 
oppimateriaalitutkimus on keskittynyt varsin vahvasti jo 
olemassa oleviin oppimateriaaleihin itseensä, ei niinkään 
niiden suunnittelu- ja laatimisprosesseihin. Tarve tällaisel-
le tutkimukselle on ilmeinen; oppimateriaalien sähköisty-
minen muuttaa varmasti oppikirjailijan roolia ja työtä sekä 
koko prosessia, jossa oppimateriaali syntyy. Myös oppima-
teriaalin elinkaari on muuttumassa11.

Myös kaksi muuta Fanin, Zhun ja Miaon mainitsemaa 
kehityslinjaa liittyvät oppimateriaalien sähköistymiseen ja 
siihen, että matematiikan oppimateriaaleja tulisi tarkastella 
laajemmasta näkökulmasta. Kun perinteinen oppikirjojen 
tutkimus on pyrkinyt ymmärtämään syvällisesti yksittäisen 
oppikirjan tai sen osan sisältöä ja sen tarjoamia oppimis-
mahdollisuuksia, tulisi oppimateriaaleja tutkia heidän mie-
lestään enemmän suhteessa rinnakkaisiin teoksiin ja vertai-
levasta tutkimusasetelmasta käsin. Esimerkiksi oppikirjan 
vaikutuksesta oppimistuloksiin ei pitäisi puhua mitään il-
man asian tutkimista sellaisessa koejärjestelyssä, johon sisäl-
tyy myös kontrolliryhmiä ja useita erilaisia opetuskokeiluja. 
Lyhyesti sanoen, empiiristä tutkimusta tulisi tehdä laajem-
massa mittakaavassa ja monipuolisemmin.

Sähköisten oppimateriaalien kehittyminen matematiikas-
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sa eronnee jonkin verran muissa oppiaineissa tapahtuvasta 
kehityksestä. Keskeinen syy tähän on se, että matematiikan 
kieli sisältää myös muita kuin luonnollisiin kieliin kuuluvia 
symboleja ja ilmaisumuotoja12. Tämän takia matemaattisen 
tekstin kirjoittaminen tietokoneella on hidasta ja hankalaa 
verrattuna käsin kirjoittamiseen. Ja koska matematiikkaan 
kuitenkin sisältyy erittäin keskeisenä luova ja kokeileva 
toiminta, on matematiikan opiskelua hankalaa siirtää säh-
köiseen oppimisympäristöön. Tätä ongelmaa on pyritty lie-
ventämään kehittelemällä erilaisia editoreja matemaattisen 
tekstin tuottamiseen, mutta työ on vielä pahasti kesken. 

Toinen haaste liittyy tietokoneeseen käyttöliittymänä. Kun 
painetussa kirjassa on kerralla näkyvissä kokonainen aukea-
ma, johon hyvin mahtuu matemaattisen käsitteen määri-
telmä, joitakin esimerkkejä siitä ja sen soveltamisesta sekä 
harjoitustehtäviä, tietokoneen näytölle tätä kaikkea ei saada 
yhtä aikaa näkyviin. Ja kuitenkin oppilas tarvitsee usein esi-
merkkien tarjoamaa apua pystyäkseen ratkaisemaan uuteen 
käsitteeseen liittyviä tehtäviä. Sähköisessä ympäristössä hä-
nen työmuistinsa kuormittuu siis enemmän kuin perinteistä 
kirjaa käyttämällä. 

Sähköisten oppimateriaalien vahvuudet matematiikassa 
liittyvätkin erilaisten prosessien vuorovaikutteiseen esittä-
miseen. On olemassa erilaisia työskentelyalustoja, joiden 
avulla voidaan kätevästi tarkastella muun muassa yhtälöitä 
ja niitä vastaavia geometrisia kuvioita. Kun oppilas voi sää-
tää yhtälön kertoimien arvoa ja nähdä välittömästi muutok-
sen vaikutuksen geometrisessa kuviossa, se tukee matema-
tiikan eri esitysmuotojen välisten yhteyksien kehittymistä. 
Vuorovaikutteiset alustat voivat toimia myös toisinpäin, eli 
muokkaamalla funktion kuvaajaa oppilas näkee välittömäs-
ti muutoksen vaikutuksen funktion lausekkeeseen13. 

Tällaisten oppimisalustojen mahdollisuuksien ja haastei-
den kartoitus on edelleen alkuvaiheessaan sekä Suomessa 
että muualla maailmassa. Myös ohjelmointi matematiikan 
opetus- ja oppimismenetelmänä avaa uusia näkökulmia 
matematiikan oppimateriaalien kehitykselle. Perinteisen li-
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neaarisesti etenevän oppikirjan rinnalle on siis nousemassa 
toisen tyyppisiä oppimateriaaleja, joita voisi kuvata kokei-
lu- ja tutkimustoimintaa tukeviksi vuorovaikutteisiksi työ-
kirjoiksi. Niiden perusominaisuus on, että oleellinen mate-
maattinen sisältö syntyy tai tulee näkyväksi oppilaan oman 
toiminnan (tai oppilaiden yhteistyön) kautta. Oppimate-
riaalin tehtävä on tarjota tähän sopiva ympäristö, toimivat 
työvälineet ja sopivasti opastusta.  Jotta näihin oppimateri-
aaleihin sisältyvä pedagoginen potentiaali voisi realisoitua 
täysimääräisesti opetuksessa, niiden lisäksi on laadittava 
vielä uudenlaisia opettajan oppaita kokeilu- ja tutkimustoi-
minnan ohjaamisen tueksi. Vaikuttaa siis siltä, että matema-
tiikan oppimateriaaleista kiinnostuneille tutkijoille on nyt ja 
lähitulevaisuudessa vielä runsaasti tekemistä.

Viitteet
  
1 Esimerkiksi Törnroos, 2004; Joutsenlahti & Vainionpää, 2010.
2 Nykänen, 1945,
3 Lokki, 1945, 1949.
4 Esimerkiksi Partanen, 2013; Piiroinen, 2013.
5 Esimerkiksi sim. Perkkilä, 2002; Törnroos, 2004.
6 Esimerkiksi Joutsenlahti, Perkkilä & Tossavainen, 2017.
7 Esimerkiksi Tossavainen, Joutsenlahti, Lehtinen & Merikoski, 2017; 
Tossavainen, 2019.
8 Hiidenmaa, 2015.
9 Esimerkiksi Joutsenlahti, Perkkilä & Tossavainen, 2017.
10 Lehti, 1983.
11 Ks. tarkemmin Tossavainen, 2019.
12 Tossavainen, 2007.
13 Tossavainen, 2015.
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