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Matemaattisen ongelmanratkaisutaidon opetuksen integrointi eri oppiaineisiin
Henry Leppäaho, Jyväskylän yliopisto
henry.leppaaho@edu.jyu.fi

Oppikirja, lyijykynä, pyyhekumi ja ruutuvihko ovat riittäneet monille motivoinniksi
matematiikan opiskeluun. Matemaattisten ongelmien ratkeaminen ja uteliaisuus uusia
ongelmia kohtaan ovat pitäneet kiinnostusta yllä läpi koulu ja lukiovuosien. Edellä
mainitut tehokeinot eivät kuitenkaan herätä läheskään kaikkien kiinnostusta
matematiikkaa kohtaan, eivätkä ne aina riitä matematiikan havainnollistamiseen. Kuinka
säilytämme oppilaiden mielenkiinnon matematiikkaan? Opetuksen integrointi muihin
oppiaineisiin on yksi vastaus tähän kysymykseen.
Väitöskirjatutkimuksessani kuudennen luokan oppilaiden matemaattista
ongelmanratkaisutaitoa pyrittiin kehittämään monipuolisesti integroimalla sitä
koeryhmän (n=17) opetuksessa eri oppiaineisiin 30 oppitunnin aikana. Koeryhmän
suoritusta verrattiin alku ja loppukokeessa sekä viivästetyssä kokeessa kontrolliryhmään
(n=35).
Matematiikan ja oppiaineiden integrointiin johdatteli myös tutkimuksen teoriataustassa
muodostetun matemaattisen ongelmanratkaisutaidon määrittely. Sen mukaan
matemaattinen ongelmanratkaisutaito voidaan jakaa kuuteen osaalueeseen, jotka ovat:
(1) motivaatio ja muut affektiiviset tekijät, (2) luku ja kirjoitustaito, (3) matemaattiset
taidot, (4) taito käyttää ongelmanratkaisustrategioita ja heuristiikkoja, (5) valitsemisen
taito ja (6) taito yhdistää ongelman tulkinta kokonaisratkaisuksi. Saatujen tulosten
valossa näiden kaikkien osaalueiden harjoittaminen tukee matemaattisen
ongelmanratkaisutaidon kehittymistä.

Matematiikan opettajaksi kasvun kynnyksellä
Päivi PortaankorvaKoivisto, Tampereen yliopisto
paivi.portaankorvakoivisto@uta.fi

Opettajan ammatillinen kasvu rakentuu opettajan itsessä ja itselle elämässä tärkeiden
asioiden, opettajankoulutuksessa tärkeiksi koettujen asioiden sekä opettajan ammatissaan
tärkeiksi koettujen asioiden pohjalle (Laine 2004). Matematiikan opettajaksi kasvun
avainalueita ovat (Kaasila 2000; 2004; Kagan 1992): opiskelijan käsitykset opettajan
roolista ja matematiikasta oppiaineena, harjoittelun aikana tapahtunut ammatillinen kasvu
ja ohjauksen merkitys, luokkatyöskentely ja käsitykset oppilaista matematiikan oppijoina,
kognitiiviset ristiriidat ja muutostarpeen tiedostaminen, opettajaopiskelijan käsitykset
itsestään opettajana, ammatillisen yhteisön ja vertaistuen merkitys sekä epävarmuuden
sietäminen. Matematiikan opetuksessa tärkeitä käsityksiä ovat käsitykset matematiikan
luonteesta (Kupari 1999), matematiikan oppimisesta sekä opettajan roolista matematiikan



opetuksessa ja sen kehittämisessä (Beswick 2007). Monet näistä käsityksistä ovat
syntyneet jo opettajaopiskelijoiden omana kouluaikana (Kagan 1992).
Narratiivisessa tutkimuksessani olen seurannut kuuden matematiikan opettajaopiskelijan
ammatillista kasvuprosessia lukuvuosina 2005–08. Tässä koulutusohjelmassa tavoitteena
on kouluttaa opettajaopiskelijoista perusasteen matematiikan opettajia, joilla on vahva
kasvatustieteellinen näkemys. Tutkinnon pääaineena on kasvatustiede ja pakollisena
sivuaineena matematiikka. Muilla sivuainevalinnoillaan opiskelijat voivat vaikuttaa
siihen, missä tulevaisuudessa työskentelevät. Tutkimukseni aineistona ovat opiskelijoiden
reflektiiviset kirjoitelmat ja yksilöhaastattelut. Analyysimenetelminä ovat narratiivien
analyysi ja narratiivinen analyysi.
Esityksessäni keskityn joihinkin ammatillisen kasvun kysymyksiin. Nostan esiin
opettajaopiskelijoiden toiveet omasta ammatillisesta suuntautumisestansa, heidän
käsityksensä matematiikasta, sen opettamisesta ja oppimisesta sekä tutkimuksen aikana
näissä tapahtuneet muutokset.

Aikuinen matematiikan opiskelijana
Aino Hannula & MarjaLiisa Hassi, University of Colorado; Laia Saló i Nevado,
Helsingin yliopisto
aino.hannula@taloverkot.fi

Viime vuosina Suomen koulutuspolitiikan yhtenä painotuksena on ollut kohottaa vähän
koulutusta saaneiden aikuisten koulutustasoa. Vaikka matematiikkataitojen on todettu
sekä parantavan yleisiä opiskeluedellytyksiä, lisäävän yhteiskunnallista ymmärrystä että
tukevan opiskelijan itseluottamusta, on keskustelu aikuisten matematiikan osaamisesta ja
matematiikkataitojen yhteiskunnallisesta ja henkilökohtaisesta merkityksestä vasta
alkamassa.
Esityksessämme tarkastelemme, minkälaisia mahdollisuuksia suomalainen
koulujärjestelmä tarjoaa aikuiselle, joka haluaa täydentää puutteellisia
matematiikkataitojaan tai haluaa opiskella matematiikkaa henkilökohtaisesta
kiinnostuksesta. Tapauskuvauksina esittelemme matematiikan opiskelua kolmessa
erilaisessa ympäristössä: aikuislukiossa, vapaassa sivistystyössä ja vankilassa.
Täydennämme kuvausta muutaman opiskelijan ja heidän opettajansa kokemuksilla
käyttäen haastatteluaineistoa.
Yhteenvetona pohdimme, mitä vaatimuksia väestön ikääntyminen ja pitenevä työelämä,
koulumatematiikasta vieraantuminen, vaihteleva peruskoulutus sekä maahanmuutto
tuovat aikuisten matematiikan opetukseen, ja arvioimme aikuiskoulutuksen edellytyksiä
vastata näihin vaatimuksiin.

Paradigmojen operationalistamisen ongelmia
Lasse Eronen & Lenni Haapasalo, Joensuun yliopisto
lasse.eronen@joensuu.fi

Tausta. Surveytutkimuksemme omassa tiedekunnassame viittaavat siihen, että jopa
yksittäinen opintojakso voi muuttaa opiskelijoiden paradigmaattisia käsityksiä opetuksen



ja oppimisen alueella, kunhan keskitytään riittävän selkeästi ja konkreetisti analysoimaan
kaikkein tunnusomaisimpia perusmuuttujia ja niiden keskinäistä linkittymistä.
Tavoitteet. Halusimme tutkia, siirtyykö tämä muutos operationaaliselle tasolle, kun
opiskelija suunnittelee ja toteuttaa omaa opetustaan.
Menetelmät. Kohdejoukkona olivat keväällä 2009 matematiikan pedagogiikan kurssin
(Eronen) suorittaneet ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijat, jotka jaettiin
kahteen ryhmään. Ns. vektoriryhmän opiskelijat osallistuivat oppilaan roolissa
sosiokonstruktivistiseen tuokioon, jossa konstruoivat vektorikäsitteen. Toteutuksesta
vastasi aineenopettajaopiskelijoiden ryhmä, joka oli koulutettu varta vasten tähän
tehtävään osana aineenopettajan pedagogisia opintoja ja siten kykeni toteutukseen
treenattuaan tilanteita useaan kertaan kriittisesti vertaisryhmässään ohjaajan (Haapasalo)
johdolla. Kohderyhmän toinen puolisko teki samaan aikaan koulumatematiikan
käsitteiden hallintaa mittaavan testin. Molemmat kohderyhmät saivat käyttöönsä
prosenttikäsitteeseen liittyvän oppimateriaalin, joka oli mahdollisimman yhteensopiva
kohderyhmän suorittaman kurssin teorian kanssa. Materiaalin suunnittelusta vastasi
toinen aineenopettajaopiskelijoiden ryhmä, joka myös hallinnoi itse tutkimuksen.
Kohderyhmän opiskelijoiden oli itsenäisesti selitettävä, miten käyttäisi materiaalia
prosenttikäsitteen opettamiseksi ja miten perustelisi ratkaisunsa. Paradigmaattisten
valintojen mallina käytettiin Silfverbergin kehittämän matriisin muunnelmaa.
Tulokset. Useimmilla opiskelijoilla oli suuria vaikeuksia edes tunnistaa tehtävätyyppien
pedagoginen funktio ja siten käyttää tehtäviä tarkoituksenmukaisesti. Suunnitelmat
ilmensivät pääasiassa opettajajohtoista yksilötyöskentelyä. Vaikka ryhmien välillä ei
löydetty merkitseviä eroja, vektoriryhmästä löytyi useampi opiskelija, joka kykeni
palauttamaan mieleen tilanteita, jolloin luennoilla ja harjoituksissa oli käsitelty
sosiokonstruktivistisia ja kollaboratiivisia näkökohtia. Kuitenkaan kvantitatiivinen
analyysi ei paljastanut selvää yhteyttä syksyn 2008 surveytutkimuksessa (Haapasalo)
saatuihin paradigmamuuttujiin. Kaikki tutkimukseen osallistuvat opiskelijat
työskentelivät motivoituneesti antaen myönteistä palautetta uudentyyppisestä ratkaisusta.
Johtopäätökset. Tutkimus osoittaa, kuinka vaikeaa opiskelijan on operationalistaa
ajanmukaisen tieto ja oppimiskäsityksen determinantteja. Se, että omakohtaisia
sosiokonstruktivistisia kokemuksia saaneet opiskelijat näyttävät olevan paremmin
kykeneviä linkittämään luennoilla korostettuja asioita tukee dynaamiseen
konseptuaaliseen tietoon tähtäävää koulutusfilosofiaamme, jota voisi kärjistäen
luonnehtia toteamalla ”tieto ei ole solmuissa, vaan pikemminkin semanttisissa linkeissä”.
Tällaisten linkkien aikaansaaminen vaatii kouluttajilta paitsi poikkitieteellistä tietämystä,
myös suurta kokemusta ja herkkyyttä ja ennen kaikkea kykyä integroida voimakkaasti
koulutusmoduulit. Kriittisimmän tarkastelun kohteeksi muodostuukin opetusharjoittelu ja
sen ohjaus. Se, että projektin suurimpia voittajia olivat nähdäksemme
aineenopettajaopiskelijat, on sopusoinnussa Jonassenin kuuluisan lausuman ”those who
learn the most from instructional materials are the designers and not the users” kanssa.
Niinpä opettajankoulutuksen kantavana ajatuksena tulisikin olla designjatkumo, joka
korvaisi perinteisen jaottelun luentoihin, harjoituksiin ja opetusharjoitteluun.

Opisto vai yliopisto? – kurkistus opettajankoulutuksen kulisseihin
Lenni Haapasalo & Lasse Eronen, Joensuun yliopisto



lenni.haapasalo@joensuu.fi

Tausta. Pitkäkestoinen matematiikan historian tutkiminen kognitiivisesta perspektiivistä
on paljastanut kahdeksan aktiviteettia, jotka ovat olleet tärkeitä matematiikan tekemisessä
eri aikoina ja eri kulttuureissa jo yli 5000 vuoden ajan. Niitä, samoin kuin NCTM:n viittä
ensimmäistä prosessistandardia ei ole käytetty arvioitaessa koulutuksen vaikutusta
opiskelijoiden matematiikkaprofiileihin. Niin ikään pedagogisen käyttöteorian
arvioimisessa ei ole selkeästi faktorisoitu seuraavia dilemmoja ja tutkittu, valitseeko
opiskelija operationaalisella tasolla tarkoituksenmukaisen paradigman: objektivismi
konstruktivismi, yksilöllinen oppiminen – kollaboratiivinen työskentely, strukturoitu
opetus – minimalistinen ohjeistus.
Tavoitteet. Esittelemme mielenkiintoisimpia tuloksia surveytutkimuksista, joiden design
perustui yllä esitettyihin lähtökohtiin. Pääpaino on siinä, mihin kaikkeen näitä survey
tutkimuksia voidaan hyödyntää ja miten tuloksia tulisi tulkita.
Menetelmät. Aineisto kerättiin wwwpohjaisilla kyselyillä ja analyysivaiheessa
sovellettiin kvalitatiivisia menetelmiä silloin kun se oli tarkoituksenmukaista.
Kohdejoukkoina olivat tiedekuntamme matematiikan opettajaksi ja luokanopettajaksi
opiskelevat lukuvuosina 2006–09.
Tulokset. Molemmat kohderyhmät (v. 2006) ilmensivät varsin degeneroitunutta
matematiikkakuvaa sekä huonoa itsetuntoa muodostettaessa em. kahdeksaan aktiviteettiin
perustuvat profiilit. Matematiikan opiskelijoiden profiilit eivät ainakaan rikastuneet
ensimmäisen opintovuoden aikana, pikemminkin päinvastoin. Sen sijaan
luokanopettajilla, joille pidettiin sosiokonstruktivismiin ja teknologian hyväksikäyttöön
perustuva opintojakso, profiilit rikastuivat monien aktiviteettien suunnassa.
Analysoitaessa opiskelijoiden paradigmaattisia valintoja lukuvuosien 2007–09 laajoilla
surveytutkimuksilla, opiskelijat edustivat vuosikurssista ja sukupuolesta riippumatta
objektivistbehavioristiseen opettajajohtoiseen yksilötyöskentelyyn pohjautuvaa
lähestymistä. Tämä näkemys näytti luokanopettajilla pikemminkin vahvistuvan kuin
heikkenevän opettajankoulutuksen aikana. Sen sijaan luentokurssi, jolla tuettiin
opiskelijan konseptuaalisen tiedon konstruoitumista tieto ja oppimisteoreettisten
perusteiden, ryhmädynamiikan, ongelmanratkaisukulttuurin sekä minimalismin alueella
kognitiivisiin konflikteihin perustuen, sai aikaan merkitsevän muutoksen kohti
vastakkaista paradigmaa. Toinen kontribuutiomme osoittaa kuitenkin, etteivät nämä
paradigmavalinnat ilmene välttämättä siinä vaiheessa, kun opiskelija suunnittelee ja
toteuttaa omaa opetustaan.
Johtopäätökset. Huolestuttavimpia löydöksiä on se, että opiskelu ainelaitoksella näyttää
pikemminkin degeneroivan kuin rikastuttavan opiskelijan matematiikkaprofiilia,
erityisesti itsetuntoa ja suhtautumista teknologian hyödyntämiseen. Yhtä huolestuttavaa
on se, että myös luokanopettajakoulutus näyttää vaikuttavan kontraproduktiivisesti
kauniisiin tavoitteisiin nähden. Löydöksiä kannattanee tulkita myös v. 2005 tehdyn
surveyn valossa. Siinä selvitettiin miten koulutus vastasi luokanopettajaopiskelijoiden
odotuksia mm. seuraavilla osaaleilla: ongelmanratkaisukulttuuri, NCTM:n standardit,
opiskeluseuranta (assessment), tieto ja oppimiskäsitysten selkeä analysointi sekä
akateeminen työskentelykulttuuri. Yhdelläkään osaalueella koulutus ei vastannut
alkuunkaan opiskelijoiden odotuksia, vähiten viimemainitulla. Opiskelijat katsoivat
työskentelyn olleen “opistomaista”, missä ei edesauteta ajanmukaisen kansainvälisen



tutkimuksen esittelyä opetuksen perustana, kollegojen asiantuntijavaihtoa eikä
kognitiivisten konfliktien syntymistä puhumattakaan väittelyilmapiirin suosimisesta. Tätä
taustaa vasten ei ole yllättävää, että akateemiseen työskentelykulttuuriin perustuvilla
kursseillamme oli merkitsevä positiivinen vaikutus.

Mathematics and Mathematics Education Development in Finland: the impact of
curriculum changes on IEA, IMO and PISA results
George Malaty, University of Joensuu
george.malaty@joensuu.fi

Mathematics has got roots in Finland in the last quarter of the 19th century and came to
flourish in the first quarter of the next century. In the first quarter of the 20th century,
mathematicians were involved in teaching mathematics at schools and writing school
textbooks. This involvement decreased and came to an end by the launching of the ‘New
Math’ project. Mathematics education for elite was of positive affect to higher education,
and this has changed by the spread of education, the decrease of mathematics teaching
hours at schools and the changes in school mathematical curricula. The impact of
curriculum changes is evident in Finnish students’ performance in the IEA comparative
studies, PISA and IMO.

Näkökulmia matematiikkakasvatukseen
Sirkka Kumpula, Tampereen yliopisto

Matematiikalla tieteenalana on pitkä kehityshistoria, laskutavasta riippuen 3000–5000
vuotta. Matematiikan kehitykseen ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen käytännölliset
tarpeet. Matematiikka on kehittynyt tieteenalan sisäisten sopimusten ja matematiikan
rakenteen ohjaamaa tietä (vertikaalinen) ja/tai tutkijan holistisen, hermeneuttisen,
diakroonisen ja nonformaalin sisäisen ohjauksen tietä (horisontaalinen). Merkittävän
käänteen matematiikan (ja tieteen) kehitykseen loi uusi aika 1600luvulta lähtien.
2000luvun evolutiivinen kasvatustiede antaa merkittävää lisäarvoa matematiikan
tulkintaan. Matemaattisen tiedon hankinnassa emergenssi ja tajunnan modulaarisuus ovat
tällöin tutkimuksen kohteena. Tutkimuksen tavoite on vahvistaa matematiikan
yksilöllisistä merkityksistä lähtien kehittyvää luovaa ja järjestynyttä luonnetta, esitellä
sen monimuotoisuutta ja monitieteisyyttä rakentamalla siltaa sen horisontaalisen ja
vertikaalisen ulottuvuuden välille (vrt. PDtyö 2008). Käytännöllisen tulkinnan
moottorina ovat yhteiskunnan uudet tuottamisen tarpeet.
Matematiikkaa voidaan soveltaa missä tahansa maailmassa ja kaikilla eri tieteenaloilla.
Tällöin korostuu sen esteettinen ulottuvuus. Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa polkua
tutkivalle elinikäiselle matematiikkapolulle, joka kiinnittyy essentiaaliseen elämään ja
yhteiskunnan kehityshaasteisiin. Näkökulma korostaa matematiikan luovaa ja
abduktiivista prosessiluonnetta. Tutkimus pohtii matematiikan olemusta ja on jatkoa
TIMMS, PISA ja LUMAkeskusteluille, joiden keskiössä ovat analyyttiset ja
synteettiset matematiikan taidot. Määrittelyn kohteena ovat essentiaaliset tiedon



hankintakeinot: modaliteetit sekä refleksion ja reflektion erottaminen toisistaan
oppimisen yhteyksissä.
Tutkimuksen tuloksella on merkitystä matematiikan arvioitikriteerien perusteiden
tarkistamisessa ja oppilasryhmien ryhmittelyssä pedagogisin perustein. Tutkimus vastaa
myös vuorovaikutteisen keskustelun ja viestinnän kehittämistarpeisiin.
”Kasvatus toisin silmin” teema tukee esiteltyä matematiikkakasvatusta, jossa tavoitteena
on tukea yksilöksi ja itsenäiseksi ajattelijaksi kasvattamista. Ensisijaisesti haluan
keskusteluttaa teemaryhmääni aihealueella ’suhde’ matematiikan kategoriana. Mitä
matematiikan kategorisuudella tavoitellaan?

Yhteispohjoismainen MathEdmaisterikoulutus – realismia vai utopiaa?
Silfverberg Harry, Tampereen yliopisto
harry.silfverberg@uta.fi

Puheenvuorossani esittelen yhteispohjoismaista hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää
aluksi viiden tai kuuden pohjoismaisen yliopiston yhdessä organisoima
maisterikoulutusohjelma pääaineenaan Mathematics Education. Hankkeen
käynnistymistä tukee taloudellisesti Pohjoismainen Ministerineuvosto. Aloitusvaiheessa
koordinaatiovastuu on norjalaisella Agderin yliopistolla. Suomalaisista yliopistoista
hankkeen aiesopimuksen ovat allekirjoittaneet Tampereen yliopisto sekä Åbo Akademi.
Yhteispohjoismaisen maisterikoulutuksen toteuttaminen on haastavaa niin hallinnollisesti
kuin pedagogisestikin. Osallistuvien maiden koulujärjestelmissä on eroja, opettajien
kelpoisuussäännökset päätetään kansallisesti, opintojen vastaavuuksista on huolehdittava
emoyliopistoissa jne. Yhteispohjoismaisten opintojen toteuttaminen edellyttää
vieraskielisen opetustarjonnan lisäämistä, joskin vieraskielisen opetuksen tarjonnan
saatavuus myös samalla lisääntyy. Lisäksi opintoja on kyettävä entistä enemmän
suorittamaan etä ja verkkoopintoina. Praktisena kehittämishankkeena koulutusohjelman
toteutus avaa näkymiä sekä toimintatutkimukselliselle että design research tyyppiselle
tutkimus ja kehittämistoiminnalle.
Hankkeen peruslähtökohtaan sisältyy myös periaatteellista problematiikkaa. Mathematics
Education (  matematiikkakasvatus) ei Suomessa eikä nähtävästi eräissä muissakaan
pohjoismaissa voi sinällään olla tutkinnon pääaine. Mikäli tutkinnon pääaineeksi
hallinnollisesti rakentuu matematiikka, joka opettajakelpoisuuksien näkökulmasta olisi
luonnollisin valinta, ajaudumme vastaavaan problematiikkaan ja diskurssiin, mihin ns.
didaktisen matematiikan yhteydessä olemme tottuneet. Jos taas pääaineeksi Mathematics
Education (matematiikkakasvatus) suuntautuneessa koulutuksessa mielletään
kasvatustiede, rajankäyntiä joudutaan käymään kasvatustieteen sisällä ja varsinkin
koulutukseen hakeutuvat joutuvat arvioimaan koulutuksen tuottamaa kvalifikaatiota
opettajakelpoisuuksien näkökulmasta. Vaihtoehto, jossa suunniteltu tutkinto nähdään
perinteisen matematiikka tai kasvatustiede pääaineisen tutkinnon jälkeisinä täydentävinä
erikoistumisopintoina ei sekään ole poissuljettu. Hanke näyttää siis väistämättä johtavan
debattiin, jossa joudutaan pohtimaan sekä matematiikkakasvatuksen perusolemusta
tieteenalana että sen statusta kasvatustiedettä ja matematiikkaa yhdistävällä alueella.
Yhteiskunnallisista ja kulttuurisista eroista sekä erilaisista koulutuspoliittisista tavoitteista
johtuen eri pohjoismaissa saatetaan asiassa päätyä erityyppisiin ratkaisuihin.



Sanalliset tehtävät koulumatematiikassa: tarinaa matematiikan vai matematiikkaa
tarinan ehdoilla?
Jorma Joutsenlahti, Tampereen yliopisto; Glenn Gordon, Smith University of South
Florida; Helen Gerretson, University of South Florida; Sinan Olkun, Ankara
University
jorma.joutsenlahti@uta.fi

Koulumatematiikan sanalliset tehtävät niin Suomessa kuin muissakin maissa kulttuurista
riippumatta ovat perinteisesti niukkaan ja täsmälliseen ilmaisuun perustuvia
matemaattisen tehtävän kuvauksia, joissa annettaan vain ratkaisuun tarvittavat faktat.
Tällaiset kontekstikuvailut tapahtuvat matematiikan ihanteiden ehdoilla.
Esityksessäni kuvailen matematiikan sanallisten tehtävien kansainvälistä tutkimusta,
jossa opettajaopiskelijat Suomessa (n=60), USA:ssa (n=72–108) ja Turkissa (n=68–70)
ratkovat samoja tehtäviä omalla äidinkielellään. Tehtävistä on kolme muotoa, joissa
niukin ilmaisuiltaan on nimetty standarditehtäväksi, joka vastaa nykyisiä
oppimateriaalien tehtäviä. Toinen muoto saadaan, kun standarditehtävään lisätään syy–
seuraussuhteita ja saadaan siis potentiaalisen kausaliteetin sisältävä tehtävä. Kolmas
tehtävämuoto saadaan, kun lisätään edellä kuvattuun potentiaalisen kausaliteetin
sisältävään tehtävään loppuhuipentuma, jos jokin ehto toteutuu tai jää toteutumatta.
Standarditehtäviä oli neljä erilaista ja niistä kustakin kolme muotoa.
Sanalliset tehtävät, joissa oli ilmaistu vähintään syy–seuraussuhteet, ratkaistiin
paremmin kuin standarditehtävät Suomessa ja USA:ssa, mutta ei Turkissa.
Oppimateriaaleissa olisi syytä monipuolistaa sanallisia tehtäviä siten, että niissä olisi
esitetty tehtävän tarinassa runsaammin tapahtumien syy–seuraussuhteita, jolloin
ratkaisijan saattaa olla helpompi muodostaa ratkaisusta valideja mentaalimalleja.

Lasten matemaattisten taitojen arviointivälineiden kyky löytää ne lapset, joilla on
matematiikan oppimisen vaikeuksia
Pirjo Aunio, Tuire Koponen, Riikka Mononen & Jonna Salminen, Niilo Mäki
Instituutti, Jyväskylän yliopisto
pirjo.aunio@nmi.fi

LukiMatverkkopalvelu tarjoaa tietoa esi ja alkuopetusikäisten lasten lukemisen ja
matematiikan oppimisvalmiuksista. LukiMatverkkopalvelun toteuttajia ovat Niilo Mäki
Instituutti ja Jyväskylän yliopisto, ja opetusministeriö on tukenut sitä taloudellisesti.
Tässä esityksessä raportoidaan LukiMatmatematiikka tiimin tutkimuksellista
kehitystyötä. Esityksessä kerrotaan osahankkeesta (poikittais ja pitkittäistutkimus), jossa
tutkittaan kuinka hyvin eri arviointivälineillä voidaan löytää ne lapset, joilla
matemaattisia oppimisenvaikeuksia. Esimerkiksi Desoete et al. (2004) totesivat, että
yksikään heidän käyttämistään hollanninkielisistä mittareista ei kyennyt löytämään
samoja 37 lasta, jolla oli matematiikan oppimisvaikeus 85 kolmas luokkalaisen lapsen
joukosta. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin sitä, kuinka hyvin Makeko
koulukoe sekä LukiMatmatematiikkatiimin kehittämä Esikoululaisten Matemaattisten



Taitojen (EMT) mittari pystyy löytämään ne lapset, joilla on heikkoutta matemaattisten
taitojen oppimisessa. Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui keväällä 2009 120
esikoululaista (61 poikaa, 59 tyttöä). Lasten ikä oli mittaushetkellä keskimäärin 6 vuotta
11 kuukautta. Esityksessä esitettään alustavia tuloksia siitä, löytääkö Makeko ja EMT
samat heikot lapset vai onko heikoksi leimautuminen mittarista riippuvainen tekijä.
Tuloksia pohdittaessa on mittareiden sisältö sekä psykometriset taidot tarkastelun
kohteena. Tämän lisäksi pohditaan eri mittareiden hyötyä opettajan työn kannalta.
Lähteet: Desoete, A., Roeyers, H. & De Clerq, A. (2004). Children with mathematics
learning disabilities in Belgium. Journal of Learning Disabilities, 37(1), 50–61.


