muutokset matematiikan
osaamisessa ja asenteessa
Teksti: Inkeri Sundqvist ja Laura Tuohilampi
LUMATIKKA-koulutuksen ensimmäinen, kaikkien asteiden opettajille ja varhaiskasvattajille
yhteinen kurssi on päässyt hyvään vauhtiin! Kurssin toinen viikko sai aikaan vilkkaan
verkkokeskustelun matematiikan osaamisen ja asenteen muutoksista. Useat kasvattajat ja
opettajat olivat havainneet matematiikan osaamisen laskua ja asenteen heikkenemistä omassa
työssään. Tekstiin olemme koonneet keskusteluissa esitettyjä pohdintoja kielteisen
kehityksen syistä sekä mietteitä mahdollisista ratkaisuista.
Useat kirjoittajat nostivat keskeisiksi tekijöiksi
kielteisessä
kehityksessä
heikon
opiskelumotivaation ja sinnikkyyden puutteen.
Näiden taustalla nähtiin lasten ja nuorten
muuttunut arki, jossa huomiosta kilpailee
aiempaa
suurempi
määrä
virikkeitä,
nopeatempoinen digitaalinen maailma vie ison
osan vapaa-ajasta, yhteisten pelien ja leikkien
määrä on vähentynyt eikä kiireisessä arjessa
välttämättä kotoakaan saa tarvittavaa tukea
kasvatukselle tai koulunkäynnille. Monissa
Kuva: Muutamat kirjoittajat toivat esiin, että arjessa
tuotiin
esiin
eräänlainen
konkreettista
matematiikkaa
saatetaan
kohdata kommenteissa
kaikki-mulle-tänne-heti
–asenne
ja
kyvyttömyys
aikaisempaa vähemmän mm. koska kolikoita ja seteleitä
käytetään vähemmän. Vinkattiin, että kauppaleikki tai puurtaa sellaisten asioiden parissa, jotka
vaikka välipalan “ostaminen” helmillä saattaa innostaa
palkitsevat
vasta
pidemmällä
aikavälillä.
pieniä laskijoita. Kuvan lähde: rawpixel / pexels.com
Pohdittiin, että tiedonhaun nopeus – “kaiken voi
katsoa googlesta” – ja aina puhelimessa mukana
kulkeva laskin ovat vaikuttaneet siihen, minkälaiset asiat koetaan merkityksellisiksi. Kommenteissa
tuotiin esiin myös hiipuva usko koulutukseen hyvän työn ja elämän takaajana.
Useita kommentteja esitettiin matematiikan kumuloituvasta luonteesta ja siitä, miten ongelmallista on,
jos matikkatalon perustuksista puuttuu tiiliä: matematiikka ei tunnu kovin mukavalta oppiaineelta, jos
kokee, ettei ymmärrä. Hyvän matemaattisen perustuksen merkitystä korostettiin, ja useissa
kommenteissa tuotiin esiin, että pohjan rakentaminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa esimatemaattisista
taidoista (esim. huomion kiinnittäminen lukumääriin, vertailu ja luokittelu). Alkuopetuksen osalta
korostettiin lukukäsitteen vahvistamista (esim. lukusanan ja lukumäärän yhteys), lukualueen 0-10 hyvää
hallintaa (esim. lukujen hajottaminen) sekä kymmenjärjestelmän hahmottamisen tärkeyttä. Erityisen
haitallisena pidettiin asioiden ulkoaopettelua ja pintaoppimista. Keskustelua herätti tiettyjen taitojen

(esim. kertotaulu) automatisoituminen: toisaalta nähtiin, että automatisoitumattomat taidot tekevät
työskentelystä myöhemmin monimutkaisempien ongelmien parissa työlästä, mutta toisaalta myös
korostettiin, että automatisoitumiseen ei pitäisi tähdätä ymmärryksen kustannuksella: on tärkeää myös
kyetä perustelemaan, miksi kuusi kertaa kuusi on 36.
Koulutuksesta leikatut resurssit, lähiopetuksen ja
tukitoimien
vähentyminen
sekä
suuret
ryhmäkoot puhuttivat keskustelijoita jonkin
verran. Joissain kommenteissa tuotiin myös esiin
se, että opettajan työnkuvaan tuntuu kuuluvan
aina vain enemmän ja enemmän uusia osa-alueita.
Oppikirjakeskeisyys
nähtiin
monissa
kommenteissa haasteellisena ja haitallisena
osaamisen ja asenteen kehityksen kannalta.
Koettiin, että matematiikan opetus kirjan
aukeama per oppitunti -hengessä aiheuttaa
tarpeetonta kiireen tuntua, ei ohjaa pysähtymään
solmukohtiin, ei välttämättä ole riittävän
konkreettista ja on kovin yksipuolista. Pohdittiin

Kuva: Monissa kommenteissa koettiin liiallisen
oppikirjakeskeisyyden johtavan kiireen tunteeseen ja
pinnalliseen oppimiseen. Kuvan lähde: picjumbo_com /
pixapay.com

myös sitä, ovatko oppikirjat helpottuneet viime vuosina.
Muutamat kirjoittajat pohtivat työmuistin merkitystä oppimiselle ja sitä, onko jollain oppijoilla
työmuistin kapasiteetti heikentynyt. Myös unen merkitystä oppimiselle pohdittiin. Myöhemmin kurssilla
aivotutkija Minna Huotilainen kertoo hieman aivojen rakenteesta, mm. työmuistista sekä unen
merkityksestä oppimiselle.

Oppijat yksilöinä

Jonkin verran käytiin keskustelua oppijan kieli- ja kulttuuritaustan, sukupuolen sekä sosioekonomisen
taustan merkityksestä suhteessa osaamiseen, matematkka-asenteeseen ja valintoihin. Todettiin, että
kehitettävää on:
Keskusteluissa professori Markku Hannula toi esiin, että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
opetuksessa ei ole onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla:
PISA-tutkimukset näyttävät, että Suomessa ei ole onnistuttu maahanmuuttajien opetuksessa.
Erot kantaväestön ja uussuomalaisten välillä oppimistuloksissa ovat suurempia kuin muiden
maiden vastaavat erot.
Tutkimuksissa on todettu, että tytöt kokevat hyvänkin osaamisen usein huonommaksi kuin
samantasoiset pojat, tytöt pitävät matematiikasta vähemmän, ja valitsevat sitä vähemmän. Sukupuolten
välisistä eroista tiedetään myös tyttöjen menestyvän monilla osa-alueilla, minkä seurauksena tytöillä on
enemmän valinnanvaraa. Tytölle hyväkään matematiikan taso ei välttämättä tarkoita parasta osaamista:

tyttö voi olla vielä parempi esimerkiksi kielissä tai humanistisissa aineissa. Pojilla puolestaan
matematiikka saattaa olla paras aine, joten sitä tulee valittua, vaikka taso olisi matalampikin.
Yhteenvetona voitaneen ainakin todeta, että opettajan on tärkeää pyrkiä tiedostamaan niin omia kuin
rakenteisiinkin liittyviä ennakkoluuloja ja pyrkiä kohtaamaan oppijat yksilöinä eikä niinkään tietyn kielija kulttuuritaustan, sukupuolen tai sosioekonomisen taustan edustajina.Vaihtelu sukupuolten sekä
muiden tekijöiden sisällä on aina suurempaa kuin keskimääräiset erot ryhmien välillä.

Faktoja pöytään, kiitos!

Joissain kommenteissa ja palautteessa todettiin, että olisi mukava tietää, mistä osaamisen ja asenteen
heikkeneminen oikeasti j ohtuu. Tästä ei kuitenkaan vallitse tutkijoidenkaan parissa yhteistä näkemystä.
Selityksiä on haettu maailman muuttumisesta, ja siltä osin keskustelijoiden huomiot oppijoiden taitojen ja
kiinnostuksen kohteiden muutoksesta pitänevät paikkaansa. Suomen tiedetään olevan myös
yksilönvapautta korostava kulttuuri, jossa sisäisellä motivaatiolla on suuri vaikutus. Oppiminen ei siis
tapahdu pelkän ulkoisen tavoitteen hyväksi, sen täytyy myös tyydyttää jotakin oman elämän päämäärää.
Suomalainen yhteiskunta on myös muuttunut työelämän suhteen epävarmemmaksi, eikä selkeää hyötyä
matematiikan osaamisesta pysyvän työuran turvaajana enää ole näkyvissä – josko sellaista enää
toivottaisikaan. Kaiken tämän voi kääntää voitoksikin: oppijoilla on aiempaa enemmän valmiuksia
nopeaan tiedonhakuun ja sen omaksumiseen, aitoa kiinnostusta monien asioiden ratkaisemiseen,
halukkuutta todella ymmärtää, ja kun sisäinen kiinnostus syttyy, auttaa se sitoutumaan oppiaineeseen
vahvasti.
Kaikki tutkijat eivät jaa edes käsitystä siitä, että heikentyneet PISA-tulokset tarkoittaisivat heikentynyttä
osaamista. Tällaisen näkemyksen on esittänyt ainakin erityispedagogiikan professori emeritus Jarkko
Hautamäki (Yliopisto-lehti 16/08/2018)
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu/heikkeneva-pisa-menestys-ei-tarkoita-etta-nuoret
-olisivat-entista-tyhmempia-vaan-tuhmempia

Mitä sitten voisi tehdä?

Todella monissa kommenteissa esitettiin, että oppijat kiinnostuvat ja jaksavat työskennellä
pitkäjänteisemmin, kun tehtävät ovat käytäntöön ja oppijan omaan kokemusmaailmaan sidottuja. Tällöin
tehtävät eivät jää irrallisiksi ja tule automaattisesti lokeroiduksi kategoriaan “tätä mä en ainakaan koskaan
tarvitse missään”. Keskusteluissa Markku Hannula luonnehti hyviä ongelmatehtäviä näin:
Oppilaat kyllä jaksavat ponnistella varsin pitkään tehtävien parissa, jos heidät saa
ensin sopivasti koukutettua. Ongelmatehtävissä onkin tärkeää, että kynnys on
matalalla ja katto korkealla. Tehtävän ratkaisu pitää olla helppo aloittaa (vaikka
sitten ekaksi tulisikin virheellinen tulos), jotta oppilas pääsee tehtävän maailmaan
sisälle. Toisaalta, nopeille ratkojille pitää olla lisähaastetta jonkun jatkokysymyksen
muodossa. Tehtävän voi myös tehdä houkuttelevammaksi hauskalla tehtävän
muotoilulla.

Tehtävien relevanssia pohdittaessa on hyvä muistaa, että abstrakteilla ja hullunkurisillakin tehtävillä on
paikkansa, ja parhaimmillaan täysin epärealistisetkin tehtävät innostavat oppilaita sukeltamaan syvälle.
Realistinen tehtävä on hyvä pitää realistisena, fantasiamainen fantasiamaisena, ja turhaa
väkisinvääntämistä ja keinotekoisuutta kannattaa välttää - ellei sitten onnistu tekemään siitä omaa
hauskaa tavaramerkkiään. Tehtäviä voi tarkastella omasta oppikirjasta aiempaa tarkemmin silmin.
Useimmissa kirjasarjoissa löytyy monia avoimia, pelillisiä, yhteisöllisiä tai ongelmalähötisiä tehtäviä,
joiden parissa monentasoiset oppijat saavat uudenlaisia kokemuksia. Ei kannata liikaa varoa tehtävien
vaikeustasoa, sillä riittävä aika, opiskelukavereiden tuki ja opettajan hyvä ohjaus käynnistää pikkuhiljaa
pitkäjänteisen työskentely tehtävän ollessa riittävän kiinnostava ja tarpeeksi haastava motivoimaan
oppilaita. Kirjojen tehtäviä voi myös itsekin muokata, ja jaetuilta alustoilta löytyy valtavasti hyviä ideoita
ja valmiita materiaaleja. Kannattaa kokeilla Facebookia, Pinterestiä, Instagramia ja etenkin oman koulun
jaettuja työympäristöjä. Muuan kirjoittaja vinkkasi maksuttomasta, toiminnallisesta alkuopetuksen
Matsku-oppikirjasarjasta: https://www.edu.fi/matsku (tekijät Tanja Manner-Raappana ja Nina Ågren).
Kirjaa Nallematikka - Varhaisten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelma (tekijät Mattila,
Räsänen, Hannula, Lehtinen) kehuttiin. Niin ikään mainittiin Khan Academy ja
ViLLE-oppimisympäristö.
Sinnikkyyteen liittyen käytiin keskustelua myös
mm. siitä, miten aikaisemmat kokemukset
vaikuttavat siihen, kokeeko oppija sinnikkään
yrittämisen hyödylliseksi vai ei: jos oppija saa
toistuvasti kokemuksia, ettei sinnikäskään
yrittäminen johda toivottuun tulokseen, on selvää,
että yrittäminen helposti vähenee. Tähän liittyy
käsitys itsestä (matematiikan) oppijana sekä ns.
fixed mindset vs growth mindset. Muutamat
kirjoittajat viittasivat tässä yhteydessä myös
vahvuuspedagogiikkaan.
Huolenaiheina
nousi
myös
matematiikan
kumuloituvuus
sekä
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automatisoitumiseen ja ymmärtämiseen. Jokaisella
luokka-asteella
pyritään
vahvan
perustan
rakentamiseen,
mutta
kenties
tasapainon
löytäminen
automatisoinnin
(tekniikat
ja
proseduurit) sekä ymmärtämisen (käsitteellinen
ymmärrys, yhteydet, soveltaminen) on tässä
avainasemassa. Tekniikoiden on hyvä

Kuva: Muutamat kirjoittajat olivat sitä mieltä, että nuoren
maailma on tässä ja nyt eikä se, että asian kerrotaan olevan
hyödyllinen joskus tulevaisuudessa, juuri vaikuta
asenteeseen. Toiset puolestaan kommetoivat, että
epävarmana ja synkkänäkin näyttäytyvä tulevaisuus ei
motivoi opiskelemaan: isot globaalit ongelmat painavat
nuoria. Voi pohtia, olisivatko tällaiset isot kysymykset juuri
sellaisia, joiden tutkiminen mm. matemaattisesti sitoisi
matematiikkaa nuoren kokemusmaailmaan. Kuvan lähde:
Jaymantri / pexels.com

olla hallussa, mutta se ei saisi tapahtua siten, että oppilaalle jää epäselväksi, mihin esimerkiksi tiettyä
laskutoimitusta käytetään, mitä se siis tarkoittaa. Esimerkiksi vähennyslaskua voidaan harjoitella allekkain,
laskujärjestyksen kautta, kymppipareja harjoittelemalla ja vähennyslaskuja laskien, ja kuitenkin voi jäädä
täysin epäselväksi, miten erotus käsitteenä liittyy etäisyyteen tai järjestykseen. Ongelmia tulee
esimerkiksi, kun lukiotasoisessa tehtävässä tulee selvittää millä tuntemattoman arvoilla funktio f on
funktion g yläpuolella. Jos ymmärrys erotusfunktion käsitteestä on jäänyt rakentumatta, putoaa oppilas
joko kärryiltä tai opettelee jälleen kerran vain uuden tekniikan - “laita siihen miinus väliin”. Jokaisella

luokka-asteella on siis syytä välillä pysähtyä ja antaa aikaa opitun (tai tulevan) asian eri representaatioille,
siitä puhumiselle ja väittelemiselle, kyseenalaistamiselle, rakentelulle, piirtämiselle ja eri tavoin
käyttämiselle.
Useat kirjoittajat näkivät keskeiseksi myös eriyttämisen: koettiin, että samat tehtävät koko
heterogeeniselle ryhmälle eivät palvele oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Monet kirjoittajat olivat
kokeilleet yksilöllisiä oppimispolkuja, joustavaa ryhmittelyä, vertaisryhmätyöskentelyä tai muuta
vastaavaa menetelmää, jossa lähtökohtana on kullekin oppijalle tai pienryhmälle sopiva etenemistahti ja
sopivan tasoinen materiaali. Hyvin monet tällaisia kokeiluja tehneet korostivat, että onnistumisen
kannalta keskeistä on kollegiaalinen yhteistyö; oli kokeiltu esimerkiksi yhteisopettajuutta tai
työparityöskentelyä erityisopettajan tai toisen saman asteen opettajan kanssa. Koettiin, että eriytetyn
materiaalin laatiminen ja jokaisen eri kohdassa etenevän oppijan tai pienryhmän ohjaaminen, on liian
työlästä yhdelle opettajalle, mutta yhden taakka pienenee, kun sitä jaetaan useamman aikuisen kesken.
Myös digitaalisia materiaaleja, jotka mahdollistavat sen, että oppija junnaa vaikeassa kohdassa pidemmän
aikaa, pidettiin hyvinä.
Toisaalta yksilöllisiä oppimispolkuja ei myöskään nähty täysin ongelmattomina, ja epäilemättä paljon
riippuu siitä, miten yksilöllinen eteneminen on järjestetty. Tärkeää on, että menetelmä ei typisty
yksinäiseen tai vertaisryhmässä tapahtuvaan kirjan täyttämiseen – opetuksen monipuolisuus on
yksilöllisissäkin malleissa tärkeää! Lisäksi yhteinen pohdinta ja kaikkien saattaminen välillä samalle
viivalle yhteisen ongelmatehtävän pariin tulee muistaa yksilöllisten polkujen lomassa. Yksilöllisissä
poluissa oppikirjan tai muun materiaalin merkitys helposti korostuu, ja olisikin olennaista, että käytettävä
materiaali olisi erittäin monipuolista ja kannustaisi yhteisölliseen ongelmanratkaisuun, perusteluun ja
kielentämiseen. Jos käytetty oppikirja ei tarjoa riittävästi tällaisia virikkeitä, tulisi oppikirjaa täydentää
muulla materiaalilla.
Muutamia kommentteja esitettiin siitä, että luokka-asterajat ylittävä yhteistyö ja yhteistyö nivelvaiheissa
olisi tärkeää ja hyödyttäisi oppijoita. Muutamat kirjoittajat olivat esimerkiksi havainneet, että vielä
alkuopetuksessa konkreettisia välineitä ja toiminnallisia menetelmiä käytetään runsaasti, mutta
myöhemmillä luokka-asteilla kolmannelta eteenpäin konkreettisuus ja toiminnallisuus vähenevät ja
opetus muuttuu oppikirjakeskeisemmäksi ja abstraktimmaksi. Toki tavoitteena onkin, että iän myötä
oppijoiden abstrakti ajattelu kehittyy, mutta liian isot hypyt konkreettisesta abstraktiin tai
matikkapuheen yllättävä muuttuminen (esim. yksi kokonainen kuusi kymmenesosaa; yks pilkku kuus)
aiheuttavat sen, että osa “tippuu kärryiltä”. Tutkimusten mukaan oppijoiden abstrakti ajattelu kehittyy
kovin eri tahtiin ja myös tämä pitäisi huomioida vielä yläluokilla ja toisellakin asteella. Toisaalta ylempien
luokkien opettajilla on tärkeää tietoa siitä, minkälaiset matematiikan tiedot ja taidot olisi hyvä olla
hallinnassa luokalle saapuessa, ts. minkä pitäisi olla keskeistä alempien luokkien opetuksessa ja minkä
puolestaan voisi jättää vähemmälle. Voisi ajatella, että asterajat ylittävä yhteistyö hyödyttäisi kaikkia
osapuolia.
Jonkin verran pohdittiin myös ulkoisen motivaation merkitystä, ja sitä, miten esimerkiksi
korkeakoulujen valintojen muuttaminen tulee vaikuttamaan matematiikan opiskelumotivaatioon. Eräs
kirjoittaja kertoi, että heidän lukiossaan yllättäen jopa 80% lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoista oli
valinnut pitkän matematiikan.

Yhteenvetona
★ Esimatemaattisten taitojen harjoittelu jo varhaiskasvatuksessa
orientoituminen huomaamaan matemaattisia asioita ympärillämme.

ja

esiopetuksessa;

★ Panostus alkuopetuksessa siihen, että kaikki “pysyvät kärryillä”; keskeisinä mm. lukukäsite ja
kymmenjärjestelmä.
★ Pysähtyminen: riittävän hankalien ja ajatuksia herättävien tehtävien tarjoaminen ja runsaan
ajan antaminen näiden käsittelylle.
★ Monipuolinen opetus: oppikirjasta ei ole tarpeen luopua, mutta oppikirjan täyttämisen
rinnalle on tarjottava muitakin virikkeitä ja solmukohtiin kannattaa rohkeasti pysähtyä.
Myös kielentämiseen, perusteluun ja argumentointiin kiinnitettävä huomiota.
★ Sopivan tasoisten haasteiden tarjoaminen,
konkreettisella tasolla riittävän pitkään.

eriyttäminen:

esimerkiksi

harjoittelu

★ Tietoisuus omista ja rakenteellisista ennakkoluuloista; oppijoiden kohtaaminen yksilöinä.
★ Yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen sekä samalla että muilla asteilla työskentelevien
kollegoiden kesken.

Kuva: Ehkä kyse on lopulta ainakin osittain tasapainon etsimisestä ja toivottavasti myös
löytämisestä? Tarvitaan sekä tehtäviä, jotka tarjoavat oivalluksia, että mekaanisempaa
harjoittelua, joka johtaa joidenkin taitojen automatisoitumiseen. Tarvitaan sekä aktiivisia
toiminnallisia tunteja että “hengähdysaikaa” peruspuurtamisen parissa. Tarvitaan eriyttämistä
ja oppijoiden kohtaamista yksilöinä, mutta myös opettajan jaksaminen on tärkeää; tarvitaan
yhteistyötä kollegoiden kesken ja eriyttämiseen sopivaa oppimateriaalia, esimerkiksi
digitaalisessa muodossa. Kuvan lähde: mouse-driver / pixapay.com
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