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TIIVISTELMÄ 

Kinnunen, P. 2014. MATEMATIIKKA TOISEN LUOKAN OPPILAIDEN 

KERTOMANA- OPPIMISEN KOKEMUSTA ETSIMÄSSÄ. Jyväskylän 

yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. 74 sivua. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää toisen luokan oppilaiden kokemuksia 

matematiikan opetuksesta. Näkökulmana oli oppijan yksilöllisyys ja siitä 

opetukselle nousevat tarpeet. Tutkimuksessa haluttiin avata kokemuksen 

merkitystä matematiikan opiskelussa. 

Aineisto kerättiin keskikokoisen alakoulun toisella luokka-asteella keväällä 2013 

teemahaastatteluilla. Haastattelujen lisäksi tehtiin havainnointia matematiikan 

oppitunneista luokassa. Haastateltavia oppilaita oli yhteensä neljä, kaksi poikaa ja 

kaksi tyttöä. Jokaista heistä haastateltiin kuusi kertaa, aina välittömästi 

matematiikan tunnin jälkeen. Oppilaat valittiin toisistaan eroavien matematiikan 

taitojen perusteella pyrkimyksenä tavoittaa mahdollisimman erilaisia kokemuksia. 

Tutkimuksessa saavutettiin erilaisia kuvauksia matematiikan tunteihin liittyvistä 

kokemuksista. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että yksilölliset kokemukset 

ovat vahvasti läsnä matematiikan opetustilanteissa. Opetuksen järjestämisen 

näkökulmasta oppilaiden kokemat opetukselliset tarpeet ja toiveet olivat 

kiintoisia, sillä ne eivät aina kohdanneet suoraan sen kanssa, mitä oppilaan 

työskentelyn sujuvuus antoi ymmärtää.  

Suhtautuminen matematiikkaan yleisesti oli varsin myönteistä, mutta myös 

tyytymättömyyden kokemuksia nousi esiin. Matematiikan kokemusten 

mieluisuuteen vaikuttivat tehtävien haastavuuden taso, työskentelymenetelmät 

sekä opettajan tarjoama tuki. Eniten variaatioita oli siinä, kuinka oppilaat kokivat 

erilaiset työskentelymuodot. Myös syyt mieltymysten taustalla vaihtelivat, mikä 

mielenkiintoisella tavalla osoitti yksilöllisen kokemuksen huomioinnin 

merkityksen. 

Avainsanat: matematiikka, kokemus, oppimiskokemus, yksilöllisyys, 

eriyttäminen, sosioemotionaaliset tekijät
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1 JOHDANTO 

Tutkimus sai alkusysäyksensä omista ikävistä matematiikkakokemuksista. Nämä 

kokemukset ohjasivat huomion siihen, kuinka oppilaat matematiikan oppitunnit 

kokevat. Matematiikkaan liittyvät kokemukset ja niiden huomiointi ovat oppimisen 

kannalta merkityksellisiä, sillä useissa tutkimuksissa on osoitettu 

sosioemotionaalisten tekijöiden (motivaatio, minäkäsitys, henkilökohtainen 

temperamentti, asenteet, tunteet) merkitys nimenomaan matematiikan oppimisen 

kannalta; ne vaikuttavat oleellisesti matematiikan oppimisen perustan 

rakentumisessa. (Tuohilampi & Giaconi 2013, 117.) Tämä johti tahtoon nähdä, miten 

eri tavoin oppilaat kokevat koulussa matematiikan opiskelun ja mitkä opetuksessa 

läsnäolevat toimet tähän vaikuttavat.  

Oppilas tulee opetus- ja oppimistilanteeseen yksilönä, jolloin oppimiseen vaikuttavat 

myös sosioemotionaaliset tekijät. Yksilön oppimistilanteeseen mukanaan tuomat 

sosioemotionaaliset seikat vaikuttavat hyvinkin suorasti oppimiseen (Räsänen & 

Ahonen 2005, 193). Paitsi että jokainen oppilas saapuu kouluun varustettuna 

henkilökohtaisilla kokemuksillaan ja affektioillaan, myös erityisesti alkuopetuksessa 

opetusryhmät voivat olla hyvin heterogeenisiä oppilaiden taitojen tason osalta. 

Erilaiset tarpeet ja kokemukset ovat luokassa läsnä hyvin laajassa kirjossa.  

Erilaiset tarpeet vaativat erilaista vastaamista. Oppilaslähtöistä eriyttämistä 

kaivataan. Jokaisen oppilaan oikeutta opetuksen eriyttämiseen on viime vuosina 

tuotu kuuluvammin julki, kun 2011 astuivat voimaan perusopetuslain muutokset, 

joissa täsmennettiin oppilaitten oikeutta yksilöllisemmät tarpeet huomioivaan 

opetukseen kolmiportaisen tuen mallin kautta (Koivula 2011). Tässä mallissa 

näyttäytyy hyvin oppilaan oikeus erilaisiin eriyttämisen toimiin myös silloin, kun 

oppilaalla ei ole erityisiä ongelmia. Eriyttäminen ymmärretään laajasti koko 

peruskoulun opetusta kattavaksi, ei enää pelkästään erityisluokkien seinien sisällä 

tapahtuvaksi toiminnaksi. Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita selvittämään, 

minkä verran opetuksen eriyttäminen oppilaiden kokemuksissa näyttäytyy. 

Näiden asiaintilojen valossa lähdettiin tutkimaan oppilaiden henkilökohtaisia, 

yksilöllisiä kokemuksia matematiikan opiskeluun liittyen. Tutkimuksen tarkoitus oli 

siis tuoda esiin oppilaiden yksilöllisiä kokemuksia ja tuntemuksia matematiikan 
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tunneista, käytetyistä työskentelytavoista ja eriyttävistä toimista, 

oppimiskokemuksista sekä kokemuksista itsestä matematiikan oppijana. 

Henkilökohtaisena tavoitteena oli vielä ravistella omaa matematiikka-asennetta, ja 

kehittyä tutkimuksen tarjoaman tiedon ja ymmärryksen myötä matematiikan 

opettajana.  
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2 OPETUKSEN ERIYTTÄMINEN 

2.1 Eriyttämisen käsite 

Opetussuunnitelmassa (Opetushallitus 2010, 9) eriyttäminen kuvataan ensisijaiseksi 

tavaksi huomioida oppilaiden tarpeet ja yksilöllisyys. Eriyttäminen (differentiation) 

määritellään opetus - ja kasvatusalalla tyypillisesti niin, että se on opettajan 

vastaamista oppilaiden tarpeisiin opetuksessa (Tomlinson & Demirsky 2000, 5). 

Tarkemmin kuvattuna eriyttäminen on opetussuunnitelman ja opetusmenetelmien, 

resurssien ja opetuksellisen toiminnan ja harjoitusten sovittamista oppilaiden 

yksilöllisiin tarpeisiin (Laine 2010, 3). Tämä sovittaminen on opettajan tehtävä. 

Eriyttämisen tavoite on siis siinä, että oppilas voi työskennellä hyödyntämällä koko 

potentiaaliaan. 

Eriytettäessä opetusta viedään silloin opetuksen yksilöllistä kohdentuvuutta 

pidemmälle. Eriyttäminen ei ole toimintaa, joka tapahtuisi vain tietyllä tasolla, vaan 

sen intensiteettiä voidaan lisätä tarpeiden mukaan. (Ahtiainen ym. 2012, 58.) 

Eriyttämisen monitasoisuus liittyy myös siihen, että se ei merkitse vain 

opetusmenetelmien sovittamista yksilön tarpeisiin, vaan eriyttämisen kohteena on 

sisältö, prosessi ja tuotos. Näitä sovitetaan oppilaiden valmiuksien, kiinnostuksen 

kohteiden ja oppijaprofiilien toimiessa lähtökohtina. (Tomlinson & Demirsky 2000, 

3.) Näin lähtökohtana eriyttämiselle on oppilas itse.  

2.2 Eriyttämisen tarve 

Eriyttäminen kuuluu hyvään perusopetukseen. Opetuksen eriyttämisen ydin on 

tarjota kaikille oppilaille mahdollisuus kehittyä henkilökohtaisen potentiaalin 

mukaisesti. Opetussuunnitelmassa (Opetushallitus 2010, 9) eriyttäminen nähdään 

tukitoimena, jonka keinoin oppilaille voidaan tarjota heille henkilökohtaisesti sopivia 

haasteita, ja taata siten myös onnistumisen kokemuksia. Eriyttämällä kunnioitetaan 

erilaisia oppilaiden yksilöllisyydestä nousevia opetusta koskevia tarpeita, ja näin 

kunnioitetaan myös oppilaan omaa yksilöllisyyttä. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

julkaisussa (Ahtiainen ym. 2012, 58) tarkennetaan, että opetusta sovelletaan 
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yksilöllisiin tarpeisiin resurssien ja kohtuullisuuden puitteissa. Opettajaa armolla 

ajatellen julkaisussa ohjeistetaan opetusta eriytettävän niin paljon, kuin "opettaja 

kykenee vielä opettamaan kaikissa sielun ja järjen voimissa." (2012, 58), mikä on 

ohjenuorana armahtava heterogeenisten ryhmien tarpeita täyttämään pyrkiville 

opettajille. 

Oppilaat ovat yksilöitä, ja poikkeavat siten toisistaan monin tavoin. Silti opetus on 

usein yhä nykyäänkin koko luokalle yhtenäisenä ryhmänä suunnattua opetusta, jonka 

tavoite ei näe yksilöä vaan suoriutumisen keskiarvon. Saloviita (2013, 44- 45, 80) 

huomauttaa, että tästä heterogeenisyydestä huolimatta kouluissa vallitseva yleinen, 

mekaanisuudestaankin arvosteltu opetustapa suora opetus (direct instruction), 

nojautuu lähes yksinomaan koko ryhmän kaikille yhteiseen ohjaukseen. Kun koko 

ryhmää opetetaan samoin keinoin yhtäaikaisesti, jää oppilaiden heterogeenisuus 

huomioimatta. Suora opetus on tutkimuksissa todistettu kylläkin tehokkaaksi 

menetelmäksi, mutta sen ongelma on sen perusajatus oppilaiden tasatahtisesta 

etenemisestä, eikä se myöskään tarjoa oppilaalle aktiivista roolia (Saloviita 2013, 

46).  Saloviita (2013, 46) esittääkin, että suoran opetuksen rinnalle tulisi ottaa myös 

muita opetusmenetelmiä, joissa eriyttämistä voitaisiin paremmin toteuttaa.  

Heterogeenisuudesta huolimatta eriyttämistä ei kuitenkaan kaivata aina ja kaikkialla, 

vaan joskus sama voi soveltua kaikille yhteisesti ilman yksilöintiäkin (Ahtiainen ym. 

2012, 58). 

Peruskoulussa jo pitkään vallinnut käsitys oppimisesta odottaa kaikkien oppilaiden 

saapuvan lopulta samaan, yhteiseen päämäärään. Kuitenkin erityisesti tämän päivän 

koulumaailma korostaa myös oppilaan yksilöllisyyttä. Oppilaat ovat yksilöitä. Kaikki 

eivät opi samoin, eivätkä lähde liikkeelle samalta viivalta, vaan tarvitsevat opettajan 

asiantuntemusta ja eriyttäviä toimia opetuksessa saadakseen potentiaalinsa käyttöön.  

Kun oppilaiden yksilöllisyys ei saa huomiota vaan opetuksessa edetään 

pääsääntöisesti ryhmää, oppilasmassaa opettaen, puhutaan oppilaiden 

"tasapäistämisestä". Lahjakkaammat eivät saa potentiaaliansa käyttöön, eikä yhteinen 

opetus  riitä taidoiltaan keskitasoa heikommille. Osa oppilaista siis kokee opiskelun 
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jatkuvasti taisteluksi, jolloin usko omiin kykyihin laskee, mikä vaikuttaa 

negatiivisesti oppijaminäkuvaan. Keskilinjan yläpuolelle sijoittuvat eivät pääse 

käyttämään kykyjään eivätkä siten edisty oman potentiaalinsa mukaisesti. Joillekin 

heistä oppitunnit voivat olla helppoutensa vuoksi tylsistyttäviä ja sen seurauksena he 

passivoituvat. Ylipäätään eriyttämistä kaipaavissa tapauksissa tällainen yksilön 

tarpeita huomioimaton opetus voi aiheuttaa opiskelumotivaation heikkenemistä ja 

kouluviihtyvyyden laskua (Tilus 2004, 111-112). Tällöin tavoiteltavana on 

keskilinjalla pysyminen.  Jos koulussa tahdotaan aidosti tukea yksilöä, tulisi 

eriyttämisen keinoin tarjota sopivia haasteita myös heille, jotka pystyvät 

enempäänkin kuin asetettuihin yhteisiin tavoitteisiin. 

Ihanteellisimmillaan opetuksen tulisi lähteä oppilaan omista lähtökohdista. Tällä 

hetkellä noudatetaan paljon ajattelumallia, jonka mukaan oppilaat lähtevät yhteiseltä 

askelmalta, ja heidän tulee kaikkien edetä portaikossa samaan kohtaan. 

Todellisuudessa varsinkin alkuopetuksessa oppilaat ovat jo lähtökohtaisesti taitojensa 

puolesta hyvin eri kohdissa portaikossa (Laine 1999, 40). Yksi kamppailee 

päästääkseen ensimmäiselle askelmalle, kun toinen jo odottaa portaikon yläpäässä. 

Jokaisella portaalla on joku. Miten opettajan pitäisi tässä menetellä? Kiirehtiä 

portaiden alussa olevia oppilaita, odotuttaa oppilaita portaikon yläpäässä? Molemmat 

ratkaisut ovat jonkun oppimiselta pois. Tässä kohdin opetuksen eriyttäminen astuu 

esiin. Ensimmäisellä askelmalla epäröivä saa tukea ja ohjausta edetäkseen omassa 

tahdissaan, ylätasanteelle päässyt oppilas saa ohjausta joka auttaa häntä kohti jo 

seuraavaa tasannetta. Kun oppilaan kehitystaso on selvillä, voidaan lähteä tukemaan 

oppilaan omaa potentiaalia, jolloin oppilas saa edetä oman osaamisensa ja 

kehityksensä pohjalta eikä heterogeenisten ryhmien yhteisiksi räätälöityjen 

tavoitteiden suunnassa. (Saloviita 2013.)  

Jotta opettaja voisi alkaa eriyttää opetusta oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin paremmin 

sopiviksi, tulee hänen olla selvillä oppilaan lähtökohdista ja siitä, mihin 

eriyttämisellä tähdätään. Voidakseen eriyttää opetusta vastaamaan paremmin 

oppilaan edellytyksiä, tarvitsee opettaja tietoa oppilaastaan (Aho 1998, 23). 

Opettajalla tulisi olla käsitys oppilaastaan, siitä, millainen tämä on niin oppijana kuin 
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laajemminkin yksilönä. Opetusta suunnitellessa opettajalla tulee olla tiedossa se, mitä 

oppilas jo tietää tai ajattelee opeteltavasta aiheesta. (Aho 1998, 23) Oppilaan 

potentiaalille tulee antaa arvoa. 

2.3 Vygotskin lähikehityksen vyöhyke ja Brunerin scaffolding-malli 

Opetusta eriytettäessä tuetaan oppilaan yksilöllisiä oppimisvalmiuksia. Opetusta 

eriytettäessä opettajan tulisi ottaa oppimisen ohjaajan ja tukijan rooli, ja antaa 

oppilaan tuettuna löytää potentiaalinsa. Tällainen oppimisen ohjaava tukeminen 

noudattaa ajatusta Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeestä (zone of proximal 

development, ZPD). Voidaankin sanoa, että opetuksen eriyttäminen on 

lähikehityksen alueella työskentelyä.  

Lähikehityksen vyöhyke määritellään lyhyesti oppijan varsinaisen kehitystason ja 

potentiaalisen kehityksen tason välissä sijaitsevaksi alueeksi (Tanner, J. toim. 2004, 

98). Vygotski (1896- 1934) kuvailee lähikehityksen vyöhykkeen käsitteen avulla 

niitä tavoitteita, jotka oppilaan on mahdollista itsenäisesti saavuttaa, sekä niitä 

potentiaalisia päämääriä, jotka tavoittaakseen oppilas tarvitsee tukea joko aikuiselta 

tai edistyneemmältä toiselta oppilaalta (Rantala 2000, 81). Lähikehityksen 

vyöhykkeellä työskennellessään oppilas on aikuisen ohjauksen tukema, tai tekee 

yhteistyötä taitavampien oppilaiden kanssa. Vygotskin mukaan oppijan henkistä 

kehitystä kuvaa paremmin se, mihin oppija pystyy muiden tukemana, kuin se mihin 

hän pystyy yksin. Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen ajatuksen mukaan 

henkilökohtaisen kehityksen askelmat eivät pääty tietylle määrätylle tasanteelle, vaan 

potentiaalisen kehittymisen rajat ovat koko ajan muutoksen alla oppilaan itsenäisten 

taitojen kasvaessa. (Tanner, J. toim. 2004, 98)  

Eriyttämällä pyritään tarjoamaan oppilaalle oppimisen ja kehittymisen 

mahdollisuuksia oman potentiaalinsa mukaan, ja myös haastamaan itseään.  

Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen ajatukseen pohjautuu oppimisen oikea-

aikaiseen tukemiseen perustuva Brunerin (1985) scaffolding-malli (Rantala 2000, 

81), joka tukee oppilasta siten, että ensin häntä avustetaan tehtävän suorittamisessa, 

minkä jälkeen oppilas voi suoriutua tehtävästä yksin. Näin menetelmä tarjoaa 
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oppilaalle mahdollisuuden työskennellä osaamisensa äärirajoilla; tuen avulla 

saavutettu oppi mahdollistaa sellaisiin tavoitteisiin pyrkimisen, jotka olisivat olleet 

oppilaan ulottumattomissa ilman ohjauksen antamia valmiuksia. (Rantala 2000, 79) 

Scaffolding on menetelmänä erittäin käyttökelpoinen kaikessa opetuksessa, mutta 

sen mahdollisuudet kannattaa huomioida varsinkin lahjakkaampien lasten opetusta 

järjestettäessä, jota usein eriytetään vähemmän ja pienemmin toimin, kuin oppimisen 

ongelmista kärsivien oppilaiden opetusta. 

Kaikkien oppilaiden ei siis tarvitsisikaan kiivetä samalle tasanteelle, vaan tasanteelta 

voitaisiin edetä vielä ylemmäs. Henkilökohtainen tuki luo positiivisen kehityksen 

jatkumon; se, minkä oppilas osaa tehdä nyt tuettuna, osaa hän kohta tehdä 

itsenäisestikin. Näin ollen oppilas pystyy seuraavaksi tavoittelemaan jo sellaisia 

haasteita, joihin hän ei pelkällä itsenäisellä yrittämisellä olisi päässyt. (Tanner, J. 

toim. 2004, 98.) 

2.4 Ketä eriytetään? 

Opetuksen eriyttämistä voidaan kutsua myös opetuksen yksilöllistämiseksi. 

Opetuksen yksilöllistämisestä puhutaan usein silloin, kun opetusta suunnitellaan 

nimenomaan erityisoppilaan tarpeisiin. Ohjeita opettamisen eriyttämiseksi on 

kirjallisuudessa tarjottu paljon juuri erityisopettajille ja erityisopetuksen tarpeisiin. 

Tällaisia eriyttämisen keinoja opettajalle ovat esimerkiksi oppimistilanteiden 

jäsentely, oppimateriaalin rajaaminen, yksilölle suunnatut lisäohjeet ja opettajan 

itsensä valmistamat lisämateriaalit. Oppimateriaalin suunnittelu sekä valmiin 

materiaalin soveltaminen oppilaille soveltuvaksi on keskeinen osa erityisopettajan 

työtä (Fadjukoff 2007, 254).  

Opetuksen yksilöllistäminen ja opetuksen eriyttäminen ei ole kuitenkaan vain 

erityisopettajan työtä, vaan yhtä lailla myös jokaisen luokanopettajan arkea, kuten 

seuraavassa kappaleessa tullaan tarkemmin esittelemään.  

Eriytetty opetus (differentiated instruction) kuuluu paitsi oppimisen ongelmien 

kanssa kamppaileville, myös keskilinjan yläpuolella liikkuville lahjakkaammille 

oppilaille. Laine (1999) tuo esiin tärkeän huomion lahjakkaiden eriyttämisen 
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tarpeesta. Jos perustehtävien tekeminen ei tarjoa oppilaalle haasteita, eikä hänen 

tarvitse ponnistella niitä ratkaistakseen, voi lopulta olla vaikeaa motivoida hänet 

haasteellisempien tehtävien pariin (Laine 1999, 68). Lahjakkaiden oppilaiden 

opetusta on mahdollista eriyttää esimerkiksi nopeuttamalla opetusta ja tukemalla 

lasta omatahtiseen opiskeluun. Näiden toimien tarkoitus on rikastaa opetusta, niin 

että oppilas saa mahdollisuuksia edistyä omalla tasollaan. (Uusikylä 1994, 170- 171.)  

Myös erilaiset oppimispelit sekä yhteistoiminnalliset keinot kuten ryhmätyöt 

toimivat hyvin toteutettuina opetuksen eriyttämisessä. Edistyneemmät oppilaat 

pääsevät ryhmätyöskentelyssä syventämään tietämystään perustellessaan tekemiään 

ratkaisuja ryhmänsä muille jäsenille. (Saloviita 2006, 182.) Toiset oppilaat taas 

saavat kuulla vertaisen sanoin opeteltavasta aiheesta, mikä on lapsille arvokasta. 

Oppilas sanoittaa ajatusketjujaan eri tavalla kuin opettaja, ja saattaa näin aukaista 

käsillä olevaa asiaa muille tehokkaammin. Oppilaiden välinen yhteistyö hyödyttää 

oppilaita paitsi tiedollisesti ja taidollisesti, myös sosiaalisesti, sillä se on 

vuorovaikutusprosessi, mikä auttaa kehittämään myös itseilmaisua. Ryhmässä 

työskennellessä nousee esiin myös useampia ratkaisuvaihtoehtoja. (Kauppila 2007, 

156.) Tutkimuksissa onkin todettu yhteistoiminnallisen oppimisen hyödyttävän 

edistyneempiä oppilaita yhtä paljon kuin muitakin oppilaita (Saloviita 2006, 182). 

2.5 Kolmiportaisen tuen malli eriyttämistä ohjaamassa 

Nykyisin kouluissa toteutettava kolmiportaisen tuen malli ohjaa eriyttämistä. Tämä 

malli nostaa hyvin esiin sen, että eriyttäminen ei ole erityistoimenpide, joka otetaan 

käyttöön kohdattaessa erityistapauksia, vaan eriyttäminen on myös kiinteä osa 

yleisopetusta ja kuuluu kaikille. Kolmiportainen tuki on jaettu yleiseen, tehostettuun 

ja erityiseen tukeen. Opetusneuvos Pirjo Koivulan (2011, 5) mukaan kaikki oppilaat 

ovat oikeutettuja seuraaviin yleisen tuen tukimuotoihin: 
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Kuvio 1 Yleisen tuen muodot (Koivula 2011, 5) 

 

                                            

Tämä Kuvio 1 yleisen tuen tukimuodoista tekee näkyväksi sen, että oppilas jolla ei 

ole vielä katsottu olevan tehostetun tai erityisen tuen tarvetta, on jo hänkin oikeutettu 

varsin moniin tukimuotoihin, joista yhtenä on opetuksen eriyttäminen. Eriyttämisen 

ei siis kuuluisi olla vain erityistoimenpide. Sen tulisi olla oppilaiden erilaisiin 

tarpeisiin vastaamista ja luonnollinen osa yleistä opetusta.  

Kuvio 1:ssa esitellyt tukimuodot sisältyvät myös tehostetun tuen sektoriin, mutta 

tehostettua tukea varten laaditaan lisäksi oppilaasta pedagoginen arvio ja hänelle 

tehdään yksilöllinen oppimissuunnitelma. Erityinen tuki on intensiivisin 

kolmiportaisen tuen muoto, joka pitää edeltävistä muodoista poiketen sisällään myös 

kokoaikaista erityisopetusta. Erityistä tukea varten oppilaan tilanteesta tehdään 

pedagoginen selvitys, jonka perusteella tehdään erityisen tuen päätös ja laaditaan 

oppilaalle HOJKS. (Koivula 2011, 5.) 

Jokaisella kolmiportaisen tuen tasolla eriyttäminen on tarpeen ja hyödyttävää, vaikka 

opetuksen yksilöinti usein ajatellaan kuuluvaksi kiinteästi lähinnä erityisopetukseen.  

Kolmiportaisen tuen yksi päätavoitteista on, että "jokainen oppilas oppii 

mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan" (Koivula 2011, 2). Tavoite tuo 
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esiin sen tärkeän seikan, ettei eriyttäminen ole vain oppimisen ääripäitä edustavia 

oppilaita varten, vaan sen tulisi tarjota mahdollisuuksia aivan jokaisen oppilaan 

kehitykselle. Oppilaiden tarpeet eri opetuksen osa-alueilla voivat olla paljonkin 

toisistaan poikkeavia, jolloin myös eriyttämisen tarve vaihtelee.  
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3 SOSIOEMOTIONAALISET TEKIJÄT  OPPIMISESSA 

Tutkimuksen fokuksen ollessa yksilöllisissä kokemuksissa, on huomioitava yksilön 

affektioiden merkitys opiskeluun ja oppimiseen liittyvien kokemusten 

rakentumisessa.  Käytettäessä tässä tutkimuksessa ilmausta sosioemotionaaliset 

tekijät, luetaan siihen ensisijaisesti kuuluvaksi motivaatio, minäkäsitys, 

henkilökohtainen temperamentti, asenteet ja tunteet. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

siis näihin tekijöihin.  

Oppimistilanteissa vaikuttavat niin kognitiiviset kuin sosioemotionaaliset tekijät. 

Oppimistilanne ei voi koskaan olla puhtaasti pelkästään kognitiivinen, sillä yksilö 

tulee oppimistilanteeseen aina omana persoonana, varustettuna yksilöllisillä 

kokemuksilla ja piirteillä. Useissa tutkimuksissa on tuotu ilmi sosioemotionaalisten 

tekijöiden ja kognitiivisten saavutusten välillä vallitseva huomattava yhteys (Kupari 

1993, 87). Räsänen & Ahonen (2005, 193) tuovat esiin, että yksilön 

oppimistilanteeseen mukanaan tuomat sosioemotionaaliset seikat vaikuttavat 

hyvinkin suorasti oppimiseen. 

On todettu, että sosioemotionaaliset tekijät muuttuvat yksilön kehittyessä ja iän 

karttuessa, sillä sosiaalinen palaute tarkentaa yksilön käsityksiä itsestä ja omista 

tunteista, jolloin asennoituminenkin muovautuu uudelleen (Tuohilampi & Giaconi 

2013, 117).  Tällainen muuttuva tekijä voi olla esimerkiksi motivaatio matematiikan 

opiskeluun. Tuohilampi ja Giaconi (2013) tuovatkin esiin sosioemotionaalisten 

vaikuttimien osuuden nimenomaan matematiikan oppimisen kannalta. Useissa 

tutkimuksissa on osoitettu, että myös sosioemotionaaliset tekijät muovaavat perustaa 

matematiikan oppimiselle (Tuohilampi & Giaconi 2013, 117).  

3.1 Motivaatio ja asenteet 

Oppilaan motivaatio oppia on keskeinen tekijä oppimisprosessissa (Aho 1998, 27). 

Oppimisen kannalta on merkitsevää, kuinka motivoitunut henkilö oppimistilanteessa 

on, jolloin tieto oppilasta motivoivista tekijöistä on tärkeää. Motivaatio määritellään 

yksilön toimintaa ohjaavaksi, suuntaavaksi ja ylläpitäväksi voimaksi (Tynjälä 2004, 
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98).  Yksilö voi toimia joko sisäisen tai ulkoisen motivaation ohjaamana. Sisäinen 

motivaatio merkitsee sitä, että toiminta itsessään aiheuttaa motivoitumisen. Ulkoinen 

motivaatio puolestaan merkitsee sitä, että yksilön toimintaa tehtävässä kannattelee 

odotus jonkinlaisesta ulkoapäin tulevasta palkkiosta. (Aunola 2002, 109.) 

Tutkimusten mukaan tiettyyn tehtäväalueeseen liitetty sisäinen motivaatio ennustaa 

motivoituneisuutta vielä kahdenkin vuoden päästä tähän samaan tehtäväalueeseen. 

Tämä liittyi erityisesti matematiikkaan. Toisin sanoen oppilas, joka oli motivoitunut 

matematiikkaan ensimmäisellä luokalla, oli motivoitunut matematiikkaan myös 

kolmannella luokalla todennäköisemmin kuin muut oppilaat. (Aunola 2002, 111.) 

Myös Kautto-Knape (2012, 103) nostaa esiin sisäisen motivaation suotuisan 

vaikutuksen oppimiselle kirjoittaessaan oppilaan autonomiasta koulussa. Kun oppilas 

saa osallistua oman opiskelunsa suunnitteluun ja ottaa näin vastuuta oppimisestaan, 

se lisää oppilaan sisäistä motivaatiota, jonka puolestaan on havaittu näkyvän 

kehittyneinä oppimistuloksina. Koska sisäisen motivaation vaikutus oppimiselle on 

ilmeinen, antaa tämä niin ikään aihetta oppilaan yksilöllisyyden ja kokemuksen 

huomioimiseen opetuksessa.  

Oppilaan mielikuvien, kokemusten ja käsitysten pohjalta muovautuneet asenteet ovat 

osa oppijan motivaatiota ja suoriutumista. Oppijalla on esimerkiksi oppiainekohtaisia 

ja yleisesti koulunkäyntiin liittyviä asenteita. Tuohilampi ja Hannula (2013) ovat 

tutkineet oppilaiden matematiikkaan liittyviä asenteita ja niiden kehitystä, ja toivat 

esiin huomion arvoisen seikan, että itseasiassa oppilaiden osaaminen ennustaakin 

asenteita, eivätkä asenteet suoriutumista. Tuohilampi ja Hannula (2013, 232) 

esittävätkin, että ensisijainen toimi oppilaan asenteen parantamiseksi olisi oppimisen 

mahdollisuuksien edistäminen.  

Samanlaisia tutkimustuloksia esittelee Aunola (2002) kertoessaan Eskareista epuiksi- 

pitkittäistutkimuksestaan (1999). Tutkimuksessa havaittiin selkeästi oppilaan 

mieltymyksen yhteys taitojen kehitykseen laskutehtäviä suoritettaessa. Hyvä 

laskutaito siis edisti kyseisen tehtäväalueen motivaatiota. Kyseisessä tutkimuksessa 

saatiin vahvoja viitteitä siitä, että motivaatio saattaa olla keskeinen vaikuttaja 
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nimenomaan matemaattisten taitojen kehityksessä aivan alkuopetuksesta alkaen. 

(Aunola 2002, 123.) 

3.2 Minäkäsitys 

Se, millaiseksi yksilön minäkäsitys muotoutuu, on sekin monen tekijän prosessi. 

Leppilammen & Piekkarin (1998, 14) mukaan siihen vaikuttaa suurelta osin peritty 

temperamentti, realistinen havaintokyky muiden käyttäytymisen tarkastelussa, oma 

käyttäytyminen sekä muiden antama palaute. 

Oppilaalle muovautuu koulussa käsitys itsestään oppijana, ja tämä oppija-minäkuva 

yhdessä omalle oppimiselleen asettamiensa odotusten kanssa vaikuttaa oppilaan 

opiskeluun (Aho 1998, 27). Oppilas joutuu päivittäin koulussa puntaroimaan 

kykyjään. Pystynkö tähän, osaanko? Rantala (2006, 57) huomauttaa, että tässä 

puntaroinnissa oppilaan todellisia kykyjä oleellisemmaksi nousee oppilaan kokemus 

omista kyvyistä suhteessa tehtävään. Minäpystyvyyden tunteen vaikutus on siis 

oppimisessa huomattava. Kokemus omista kyvyistä esittää prosessissa suurempaa 

roolia kuin omat todelliset taidot, mikä oli kiinnostavaa tämän tutkimuksen 

näkökulmasta. Rantala (2006, 57) korostaakin, että oppilaalla täytyy olla uskoa 

kykyihinsä suoriutua, päämäärien saavuttamiseen sitoutuminen ei yksin riitä. Oppilas 

joka uskoo omiin kykyihinsä, ponnistelee suoriutumisensa eteen kohdattuaan 

epäonnistumisiakin (Aunola 2002, 106). Koska tämä oppilas luottaa kykyihinsä, hän 

ajattelee epäonnistumisensa johtuvan yrittämisen puutteesta, ja on valmis tekemään 

lisää töitä suoriutuakseen onnistuneesti tehtävästä.  

Silloin kun oppilas ei usko kykyihinsä, hän suoriutuu heikommin kuin mihin hänen 

älyllinen kapasiteettinsa tarjoaisi mahdollisuuksia. Tällöin on kyse 

alisuoriutumisesta. (Rantala 1998, 59.) Kykyihinsä luottamaton oppilas uskoo jo 

tehtävää aloittaessaan epäonnistuvansa, ja luovuttaa helposti välttääkseen 

epäonnistumisen (Aunola 2002, 106). 
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3.3 Tunteet 

Tässä tutkimuksessa lähdettiin kartoittamaan oppilaiden kokemuksia, ja kokemus 

itsessään sisältää tunteita, joiden kautta tietty kokemus on syntynyt. Kun 

haastateltavat siis kertoivat kokemuksestaan vaikkapa itsenäisestä 

kirjatyöskentelystä, liittyi tähän kokemukseen henkilökohtaisia tunteita. Tästä syystä 

on tässä tutkimuksessa luotava katsaus myös tunteiden osuuteen oppimisessa, 

ajattelussa ja kokemusten rakentumisessa. 

Tunteet ovat kiinteä osa oppimista. Tunteet vaikuttavat oppimiskokemuksiin, ja 

oppimiskokemukset taas suuntaavat oppilaiden jatkossa tapahtuvaa työskentelyä, 

kiinnostusta ja käyttäytymistä (Rantala 2006, 9). 

Tunteiden merkitys tiedollisen edistymisen rinnalla on tunnustettu kasvatuksen alalla 

(Jalovaara 2008, 28). Järki ja tunteet eivät ole toistensa vastakohtia. Siten tunteet 

ovat myös kiinteä osa oppimista. Jokaisen oppilaan oppimiskokemus on 

henkilökohtainen ja siten uniikki. Oppimiskokemus pitää sisällään useita vaikuttimia 

ja prosesseja, eikä näistä vähimpänä esiin nouse oppimiskokemuksiin liittyvät 

tunteet. (Turner & Waugh 2007, 127.)  

Oppilaat kokevat paljon erilaisia tunteita liittyen oppimiseen, onnistumiseen ja 

epäonnistumiseen. Taina Rantala (2006, 9) kirjoittaa onnistumisen tunteiden 

johtavan parhaimmillaan positiiviseen oppimisen kierteeseen, mikä puolestaan 

tarjoaa oppilaalle suuremmat mahdollisuudet menestyä. Erittäin merkityksellisiä 

oppimisen kannalta ovat myös negatiiviset tunteet sekä epäonnistumisen 

kokemukset. Kasvatustieteellisessä keskustelussa on ollut paljon esillä 

koulumaailmassa koetut voimakkaatkin tunteet, joita muistellaan vielä vuosien 

päästä. Tästä näkyvyydestä keskusteluissa huolimatta on koulumaailmaan liittyviä 

tunteita tutkittu erikoisen vähän. (Rantala 2006, 9.) Rantala tekeekin tärkeän 

huomautuksen siitä, että tunteiden avulla opitaan. Aitoa oppimista vailla kosketusta 

oppijan emotionaaliseen tasoon ei todellisuudessa voi edes tapahtua (Rantala 2006, 

9). Tästä huolimatta perinteisesti tunteet on pidetty erillään oppimisesta, mikä on 

ristiriitaista tutkimustiedon valossa. 
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3.4 Temperamentti 

Temperamentti vaikuttaa tunnekokemukseen. Temperamenttia ja ilmaistuja tunteita 

ei tule sekoittaa toisiinsa. Ne eroavat toisistaan pysyvyydessä. Temperamentti on 

tunteita kiinteämpi osa yksilön persoonallisuutta, sillä tunteet liittyvät useammin 

tiettyyn kontekstiin ja saattavat vaihdella paljon. Sekä tunteet että temperamentti ovat 

merkittäviä oppimistilanteissa ja -prosesseissa. (Kyrö, Mylläri & Seikkula-Leino 

2008, 274.) 

Temperamenttiteorioita on useita, mutta yhteistä kaikille teorioille on se, että ne 

määrittelevät temperamentin olevan synnynnäisten valmiuksien tai taipumusten 

kirjo, joka määrittää ihmiselle henkilökohtaisen, ominaisen tyylin reagoida ja 

käyttäytyä. Temperamentti ei siis kerro ihmisen motiiveista toimia tietyllä tavalla, 

vaan se viittaa yksilölliseen tyyliin, jolla ihminen yleensä toimii. Tutkijoiden 

keskuudessa onkin kiistelty motivaation ja temperamentin yhteydestä. Osa tutkijoista 

on sitä mieltä, että temperamentti selittää motivaatiota, kun taas joidenkin tutkijoiden 

mielestä motivaatio rakentuu kasvatuksen myötä eikä se siten kuulu temperamenttiin. 

(Keltikangas-Järvinen 2006, 23- 24.) 

Koska temperamentti on taipumus reagoida asioihin ja toimia tietyllä tavalla, tuo se 

oman lisänsä myös oppimistilanteisiin. Temperamentti selittää, miksi jokin asia on 

yhdelle mielenkiintoinen haaste ja samalla aiheuttaa toiselle suurta ahdistusta. 

Temperamentti selittää siis kokemuksen asiasta tai tilanteesta. Se ei kuitenkaan 

selitä, kuinka ihminen lopulta tietyssä tilanteessa toimii. Temperamentti ei ole 

selittäjänä tietoisissa ratkaisuissa. Esimerkiksi, temperamentti määrää kuinka helposti 

ihminen tulee kärsimättömäksi, mutta ei kuitenkaan määrää sitä, kuinka henkilö 

lopulta toimii tuon kärsimättömyyden seurauksena. Kyse on valinnasta. 

(Keltikangas-Järvinen 2006, 24- 25.) 

Temperamentti on pysyvä taipumus ja se koostuu monista eri piirteistä. Puhutaan 

henkilön temperamenttiprofiilista. Kaikilla ihmisillä on kaikkia 

temperamenttipiirteitä, joitain vähemmän ja toisia enemmän. Ihmisen oma, juuri 

hänelle tyypillinen temperamenttinsa koostuukin juuri niistä piirteistä, joita 
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henkilöllä muihin ihmisiin verrattuna hyvin vähän tai hyvin paljon. Jokainen 

temperamenttiprofiili on yksilöllinen, joten se ei siis kuvaa mitään yleistä 

temperamenttityyppiä- tai luokkaa. (Keltikangas-Järvinen 2006, 27- 28.) 

Synnynnäinen temperamentti selittää myös sitä, miksi tietyistä arvostuksista ja 

samanlaisesta kasvatuksesta huolimatta ihmisten tietty erilaisuus pysyy ja ihmiset 

säilyvät yksilöinä läpi elämänsä (Keltikangas-Järvinen 2006, 28). Temperamentti 

säilyy, mutta ihmisen kokemusten ja iän karttumisen myötä sen merkitys kuitenkin 

vähenee. Ympäristö, kulttuurin asettamat odotukset ja saatu kasvatus vaikuttavat 

temperamenttiin ohjaavasti osoittamalla, kuinka temperamenttiaan saa tuoda julki. 

Toisia piirteitä arvostetaan enemmän, toisiin puututaan jo varhain. Nämä 

toimenpiteet voivat niin vahvistaa kuin kesyttääkin eri temperamenttitaipumuksia, 

mutta temperamentti itsessään ei minnekään katoa. (Keltikangas-Järvinen 2006, 32.) 

Launonen ja Pulkkinen (2004, 50) nostavatkin esiin "herättävän" vaikutuksen, eli 

yksilön perimästä nousevat tekijät, jotka herättävät ympäristössä tietynlaisia 

reaktioita. Nämä reaktiot antavat yksilölle palautetta itsestä, mikä reaktion laadusta 

riippuen vaikuttaa yksilöön piirteiden näkyvyyttä vahvistavasti tai vaimentavasti. 

Joka tapauksessa, temperamentti pysyy. 

Temperamentti vaikuttaa osaltaan myös koulumenestykseen useiden väylien kautta. 

Yksi näistä on oppilaan tapa oppia. Erilaiset oppiaineet sekä koulutehtävätyypit 

suosivat tietynlaisia oppimistyylejä. Voidaan sanoa, että joskus tiettyjä 

oppimistyylejä jopa vaaditaan. Tällöin oppilaat joutuvat toisistaan eroavien 

temperamenttiensa vuoksi myös keskenään eriarvoiseen asemaan. Oppilaat, joiden 

temperamenteille edellytettävät oppimistyylit sopivat, ovat etulyöntiasemassa. Muut 

joutuvat ponnistelemaan lujemmin. (Keltikangas-Järvinen 2006, 137.)  

Temperamentin yhteyttä menestykseen eri oppiaineissa ja temperamentin osuutta 

koulumaailmassa ylipäätään on tutkittu melko vähän. Temperamentin yhteydestä 

matematiikan opintomenestykseen on kuitenkin tutkimustuloksia. Tutkimukset 

osoittavat, että temperamentti on ilmeinen matematiikan opintomenestyksen selittäjä 

(Keltikangas-Järvinen 2006, 138). Tutkimuksissa on todettu, että oppilaat, joilla on 

matala aktiivisuus ja matala häirittävyys mutta korkea sinnikkyys, menestyvät 
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matematiikassa paremmin kuin vastakkaisilla temperamenttipiirteillä varustetut 

oppilaat. Kun nämä edellä mainitut positiivisesti matematiikan menestykseen 

vaikuttavat temperamenttipiirteet esiintyvät yhdessä, puhutaan korkeasta 

tehtäväorientaatiosta. (Keltikangas-Järvinen 2006, 138.)  

Korkea tehtäväorientaatio rakentuu siis seuraavista temperamenttipiirteistä: matala 

aktiivisuus, matala häirittävyys ja korkea sinnikkyys. Näitä temperamenttipiirteitä 

avataan tässä lyhyesti. Matala aktiivisuus näyttäytyy yleisenä hitautena kaikessa, 

mitä oppilas tekee. Tärkeää on huomioida, että matala aktiivisuus ei kuitenkaan 

tarkoita matalaa älykkyyttä, kuten virheellisesti joskus tulkitaan. Oppilas, jolla on 

matala aktiivisuus, pitää toiminnoista, jotka ovat rauhallisia. (Keltikangas-Järvinen 

2006, 78, 82.) Matala häirittävyys puolestaan merkitsee hyvää keskittymiskykyä 

(Keltikangas-Järvinen 2006, 102). Oppilas, jolla taas on korkea sinnikkyys, ei 

luovuta haasteen edessä vaan tekee mitä tarvitaan, jotta saa vietyä asian loppuun 

(Keltikangas-Järvinen 2006, 95). Korkea tehtäväorientaatio selittää menestymistä 

nimenomaan matematiikassa tyypillisille harjoitteille ja tehtäville. Tutkimusten 

mukaan tehtäväorientaatio on myös tilastollisesti huomattava selittäjä koskien 

suoriutumista yksinkertaisissa peruslaskutehtävissä, matematiikan perussovelluksissa 

ja oikoluvussa. (Keltikangas-Järvinen 2006, 137- 138.)  

Temperamentin vaikutusta opiskeluun ja oppimiseen tutkittaessa onkin merkitsevää, 

että mainitut tutkimustulokset pysyivät samoina senkin jälkeen, kun niistä oli 

poistettu oppilaiden älykkyyden ja opettajien erilaisten arviointityylien vaikutus. Se 

osoittaa, että temperamentilla todella on itsenäinen vaikutus matematiikan 

kouluarvosanoihin. Tämä yhteys on siis riippumaton henkilön matemaattisista 

kyvyistä. Näin ollen temperamentti, joka ei ole varsinaisesti kognitiivisesti 

yhteydessä matemaattisiin kykyihin, kuitenkin selittää henkilön matematiikan 

arvosanoja. (Keltikangas-Järvinen 2006, 138.) Tässä kohtaa onkin olennaista nostaa 

esiin se, että oppilas joka on varustettu täysin vastakkaisella 

temperamenttiyhdistelmällä, jonka on havaittu liittyvän matematiikan 

opintomenestykseen, voi olla hyvä matematiikassa. Hän ei kuitenkaan suoriudu 

hyvin koulussa, koska hänen tapansa oppia ja opiskella poikkeaa siitä, mitä 
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tavallisesti opetus ja oppimisympäristö koulussa edellyttää. (Keltikangas-Järvinen 

2006, 139.) Tästä voidaan päätellä, että temperamentti vaikuttaa matematiikassa 

menestymiseen. Se nostaa oppilaantuntemuksen merkityksen esille. Kun opettaja 

oppii tunnistamaan temperamentteja, pystyy hän ottamaan niiden vaikutukset 

opetustilanteissa huomioon. Tämä on avuksi eriyttämisen tarpeen arvioinnissa. 
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4 MATEMATIIKAN OPETUKSESTA 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 156) matematiikan opetuksen 

tehtäväksi on kuvattu mahdollisuuksien tarjoaminen oppilaan matemaattisen 

ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen 

ratkaisumenetelmien oppimiseen.  

Matematiikan opetukseen tulisi Räsäsen ja Ahosen (2005, 193) mukaan kiinnittää 

erityistä huomiota, sillä puutteellisen opetuksen kielteiset vaikutukset oppimiseen 

matematiikassa saattavat olla suurempia, kuin muissa oppiaineissa. Tämä perustuu 

sille, että useisiin muihin oppiaineisiin verrattuna matematiikan taidot rakentuvat 

selkeämmin hierarkkisesti (Räsänen & Ahonen 2005, 193). Näin puutteellisen 

opetuksen myötä oppilaalta voi jäädä tavoittamatta tarvittava osaamisen taso, jolloin 

seuraavaan asiaan siirtyminen vaikeutuu huomattavasti, kun tarvittava pohjatieto ei 

ole oppilaalle jäsentynyt.  

Nykyinen matematiikan opetus on saanut osakseen kritiikkiä vanhahtavista 

metodeistaan. Opetus perustuu yhä paljon oppikirjan läpikäyntiin, ja opetus on 

enimmäkseen opettajajohtoista, hiljaista yksilötyöskentelyä. Johtuuko tämä sitten 

siitä, että opettajat kokevat toteuttavansa opetussuunnitelmaa parhaiten opettaessaan 

valmiiksi räätälöidyn materiaalin kannesta kanteen? Tällaisesta tehtävädidaktiikasta 

on kirjoitettu jo vuonna 1990 (Halinen, Hänninen, Joki, Leino, Näätänen, Pehkonen, 

Pehkonen, Sahlberg, Sainio, Seppälä & Strang 1991, 14- 15), ja edelleen tänä 

päivänä matematiikan opetusta eriytetään paljolti samoin keinoin; oppilaat laskevat 

opettajan näkemyksen mukaan joko enemmän tai vähemmän tehtäviä määrällisesti, 

ja tehtävien tasoa voidaan myös vaihdella. Joka tapauksessa oppilaat laskevat paljon 

yksin. "Eriyttävät" tehtävät etsitään usein oppikirjan lisätehtäväsivuilta. 

Heterogeenisen ryhmän matematiikanopetus vaatii opettajalta enemmän, sillä kaikki 

eivät työskentele omalla taitotasollaan kun täytetään oppikirjaa samaan tahtiin 

aukeama aukeamalta. Oppikirjoissa myös painotetaan usein mekaanista laskutaitoa, 

mikä ei myöskään matematiikan opetuksen tutkimuksissa ole saanut osakseen suurta 

kiitosta (Halinen ym. 1991, 14). Opitun toistolla on toki perusteltu paikkansa, mutta 
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se ei saisi olla hallitseva tekijä opetuksessa. Mekaaninen harjoittelu ei ole erityisen 

tehokas kehittämään varsinaista matemaattista ajattelua eikä täten edistä myöskään 

luovaa ongelmanratkaisua, mikä on kuitenkin yksi opetuksen tärkeistä tavoitteista. 

McCaslin ja Good (1992, Laineen 1999, 67 mukaan) esittävätkin, että useat 

oppimistehtävät kannustavat oppilaita vain niistä suoriutumiseen, eivätkä johda 

kognitiiviseen aktiivisuuteen. Mekaaniseen suoritukseen tottuneena myös tiedon 

soveltaminen myöhemmin voi olla oppilaalle hankalaa.  

Myös Leino (2004) korostaa opetuksen merkitystä matematiikan oppimisessa. Hän 

kuvailee matematiikan opettamista oppilaan johdatteluna tiedon äärelle. Hänen 

mukaansa opettajan tulisi johdatella oppilas tiedon äärelle siten, että oppilas saa itse 

"löytää" tiedon, sillä se johtaa syvempään oppimiseen kuin tiedon valmiina 

tarjoaminen oppilaalle (Leino 2004, 24). Myös Malinen & Pehkonen (2004, 12) 

korostavat oppilaan omaa, aktiivista roolia tuloksekkaassa matematiikan 

oppimisessa. Leinon (2004, 24) käyttämä kuvaileva ilmaus tiedon löytämisestä 

esiintyy myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 156), jossa 

esitetään matematiikan opetukselle vaatimus edistää sellaista luovan ajattelun 

rakentumista, joka ohjaa oppilasta löytämään ongelmia ja hakemaan ratkaisuja niiden 

aukaisemiseksi itse. 

Portaankorva-Koiviston ja Silfverbergin tutkimuksessa (2012, Eronen & 

Portaankorva-Koiviston 2012, 268, 277 mukaan) tutkittiin yhden yläkoulun 

oppilaiden matematiikkakuvauksia. Tutkimuksen tulokset kertoivat myös siitä, 

kuinka matematiikan opetus ei aina yllä opetussuunnitelman esittämään luovan 

ajattelun kehittämiseen matematiikassa. Kyseisessä tutkimuksessa nousi esiin, että 

oppilaat kokivat opetuksen liian opettajajohtoiseksi. Tuntityöskentely koettiin 

kurinalaiseksi, ja siihen liittyi myös kiireen tuntu. Eronen ja Portaankorva- Koivisto 

(2012, 277) esittävätkin, ettei aidolle ongelmanratkaisulle ja oivaltamisen 

kokemuksille ole tarpeeksi tilaa matematiikan tunneilla. Tuota tilaa kaivattaisiin 

lisää.  

Oppilaat pitävät matematiikkaa oppiaineena hyödyllisenä niin alakoulussa kuin 

yläkoulussakin. Koska se koetaan niin hyödylliseksi, on se myös mahdollinen 
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lannistava tekijä sellaiselle oppilaalle, joka ei koe osaamistaan vahvaksi. Tästäkin 

syystä on tärkeää huolehtia siitä, että oppilas saa tarvittaessa riittävästi tukea. 

(Tuohilampi & Hannula 2013, 232.) Jotta oppilas voi saada tarvitsemaansa tukea, 

tulee opettajan olla tietoinen oppilaan olemassa olevista taidoista. Kajetski (2009, 11) 

huomauttaakin, että matematiikan opettamisen tulisi aina lähteä liikkeelle oppilaiden 

taitojen kartoittamisesta, jotta yksilölliset tarpeet voidaan huomioida.  

Matematiikan opettamisesta ja oppimisesta puhuttaessa nousee esiin 

konstruktivistinen oppimiskäsitys. Kuten aiemmin tässä luvussa tuotiin esille, 

matematiikan taidot rakentuvat hierarkkisesti, eli voidakseen toimia oppimisen 

seuraavalla tasolla vaaditaan siihen aiemman tason tietoja (Räsänen & Ahonen 2005, 

193). Tämä matematiikan hierarkkinen luonne kulkee rinnan konstruktioita koskevan 

tutkimuksen kanssa. Tutkimuksissa on luotettavasti osoitettu, että oppijan edeltävät 

konstruktiot vaikuttavat uuden tiedon oppimiseen merkittävästi (Leino 2004, 28).  

Konstruktivismi pohjaa Piaget´n psykologiseen tietoteoriaan, joka korostaa oppijan 

omaa aktiivista osuutta tiedon rakentamisessa (Leino 2004, 28). Tiedon rakentamisen 

periaate pitää opetuksen näkökulmasta sisällään ajatuksen oppijan ohjaamisesta ja 

tukemisesta siten, että oppilas tekee prosessissa itse valintoja, jotka lopputuloksensa 

mukaan muokkaavat ja rakentavat oppilaan tietorakenteita. Johtavana ajatuksena 

konstruktivismissa on siis se, ettei tieto yksinään siirry oppijalle, vaan hän muotoilee 

eli konstruoi tiedon uudelleen (Kupias 2001, 8). Oppija omaksuu uutta tietoa 

hyödyntäen aiemmin oppimaansa, ja näin oppiminen on oppijan itsensä luomaa, 

oman toimintansa tulosta (Kupias 2001, 14).  Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

tähdentää aiemman tiedon ja ympäristön merkitystä: oppija jäsentää uutta tietoa 

aiemman tietämyksensä pohjalta yhdessä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa 

(Merenluoto & Lehtinen 2004, 302). 

Leino (2004, 27) kuvailee matematiikan opetuksen yleistä tavoitetta siten, että sen 

tulisi ilmetä oppilaita kiinnostavien ongelmien etsimisessä, esittämisessä sekä 

ratkaisemisessa. Konstruktivistinen lähestymistapa myötäileekin oppilaiden 

kiinnostuksenkohteiden ja ajatusten mukaan ottamista opetuksen lähtökohdaksi 

(Leino 2004, 27).  
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5 KOKEMUSTA TUTKIMASSA 

5.1 Mikä on kokemus? 

Koska tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat yksilö ja yksilön 

kokemukset, tahdotaan tässä yhteydessä korostaa yksilön kokemuksen taustalla 

voimakkaasti vaikuttavia emotionaalisia tekijöitä. Kokemukset ja tunteet ovat 

yhteydessä toisiinsa. 

Kokemukset ovat tiedon vastaanottamista todellisuudesta, ja ennen kaikkea 

merkityksen antoa tuolle tiedolle. Kokemukset ovat vahvasti mukana muovaamassa 

yksilön persoonallisuutta. Merkityksenannon myötä ihmisen aiempiin tietoihin tulee 

jotain lisää, ja tämän vaikutuksesta myös hänen persoonallisuutensa muuttuu. 

(Silkelä 1999, 5.) Kokemus ja tunteet linkittyvät kiinteästi toisiinsa. Kokemuksiin 

sisältyy aina tunteita, ja tunteet ovat kiinteä osa ihmisen kokemusmaailmaa ja 

persoonallisuutta, sillä koetut tunteet muovaavat kokemuksesta henkilökohtaisen. 

Tunteet voivat olla havaittavia tai huomaamattomiakin, mutta joka tapauksessa juuri 

ne tekevät elämästä henkilökohtaisesti merkittävää. (Silkelä 1999, 9.)  

5.2 Oppimiskokemus 

Oppimiskokemus ei ole kokemus, joka olisi sidottu pelkästään sellaiseen tilaisuuteen, 

jossa on tarkoitus opetella ja oppia jotain uutta. Oppimiskokemus ei ole siis vain 

institutionaaliseen kontekstiin sidottu tapahtuma. Jokaiseen kokemukseen sisältyy 

tilaisuus oppia. Oppiminen kokemuksesta edellyttää kuitenkin tiedon prosessointia. 

Jotta kokemus voisi muuntua ja asettua jäsentyneeksi tiedoksi, on kokemusta ensin 

tutkittava ja analysoitava (Pietilä 2002, 9). Oppimiskokemuksesta puhuttaessa 

oppiminen on siis ensisijaisesti kokemuksellista eli henkilökohtaisiin kokemuksiin 

pohjautuvaa, ja näistä kokemuksista syntyneiden merkityksellisten seikkojen pohjalta 

tehtävää tiedon tietoista konstruointia (Numminen 2005, 51).  

Niin kiinteästi kuin oppiminen ja kokemus toisiinsa linkittyvätkin, ei oppilaiden 

omille kokemuksille ole Laineen (2001, 118) mukaan juuri annettu painoarvoa 

koulun oppimisprosesseissa. Tunnutaan ajattelevan, että koulu on paikka jossa 
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oppimiskokemukset syntyvät ja oppiminen tapahtuu, sen sijaan että hyödynnettäisiin 

oppilaan omaa koulun ulkopuolistakin kokemusmaailmaa oppimisprosessissa.  

Kaarlon (2001, 129) tutkimuksessa nuoret kuvailivat oppimiskokemuksiaan 

onnistumisen elämyksinä, yksilön autonomiana, esteen ylittämisenä ja ongelman 

ratkaisemisena. Esiin nousi myös henkilökohtainen sisäinen työskentely sekä 

muuttuminen pelkästä opetuksen kohteesta oppilassubjektiksi. Myönteisiin 

oppimiskokemuksiin liitettiin jonkin henkilökohtaisen ennakko-odotuksen 

muuttuminen opetuksen vaikutuksesta. Erityisen merkitykselliseksi koettiin oman 

ymmärtämättömyyden tai osaamattomuuden voittaminen. 

Eriyttämisen tarve on tosiasia. Eriyttäminen tarjoaa haasteensa opetukselle, mutta 

joka tapauksessa on tunnustettava, että lopulta jokainen oppii parhaiten omalla 

tavallaan. Tässä kohtaa tahdotaan lyhyesti mainita yhdysvaltalaisten Rita ja Kenneth 

Dunnin kehittämän aivotutkimuksiin ja ja NLP:n (Neurolinguistic Programming) 

perustuva oppimistyylien analyysimenetelmä. Tämän menetelmän perusideana on 

juuri se, että jokainen oppilas oppii parhaiten omalla tavallaan. (Kauppila 2004, 59.) 

Menetelmän avulla henkilö voi saada tietoa siitä, mikä olisi hänelle sopiva 

oppimistyyli. Tämä aivotutkimuksiin nojaava oppimistyylien analyysimenetelmä 

tahdottiin tuoda tässä tutkimuksessa esiin siksi, että se tunnustaa ihmisten 

erilaisuuden oppimisen suhteen biologisellakin tasolla. Tämä puolestaan vahvistaa 

eriyttämisen tarpeen merkitystä. 

Ideaalia tietysti olisi, jos jokainen voisi opiskella koulussa aina juuri itselle parhaiten 

sopivalla, eriytetyllä tavalla. Näin voitaisiin turvata myönteiset oppimiskokemukset. 

Tässäkin kohdin on kuitenkin tarpeen huomauttaa, kuten Opetus- ja 

kulttuuriministeriön julkaisussa (Ahtiainen ym. 2012, 58) esiin tuodaan, jokaisen 

yksilön täydellinen eriyttäminen voisi kyllä tukea yksilön pätevyyden kehittymistä, 

mutta  jättäisi silloin marginaaliseen sivuosaan kaksi muuta tärkeää ihmisen 

perustarvetta: autonomian ja yhteenkuulumisen kokemuksen. 
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5.3 Opettajan vaikutus oppimiskokemukseen 

Myönteisten oppimiskokemusten syntymiseksi tarvitaan onnistumisen kokemuksia, 

jotka taas edellyttävät sitä, että oppilas pystyy suoriutumaan ja onnistumaan omalla 

taitotasollaan. Tieto oppilaan potentiaalista opettajalle on merkityksellistä, jotta 

oppimisen kokemukset voidaan mahdollistaa. 

Opettajan vastuullinen rooli koskien oppilaiden oppimiskokemuksia on ilmeinen. 

Opettajan eettisesti vastuullista roolia korostaa myös Uusikylä (2006, 11) 

huomauttaessaan, että oppilaat eivät ole opettajan mielen mukaan muovattavaa 

massaa, vaan herkkiä ihmisiä jotka tietävät, tahtovat ja tuntevat. Kuten aiemmin tässä 

tutkimuksessa on todettu, tunteet ovat olennainen ja merkittävä vaikuttaja 

kokemusten syntymisessä (Rantala 2006), ja siten opettajan tulee huomioida 

oppilaiden tunteiden kirjon vaikutukset myös oppimiseen.  

Opettajan tulee tiedostaa, että hän tuo mukanaan opetustilanteeseen omat 

käsityksensä opetettavasta aineesta. Useissa tutkimuksissa on saatu vahvaa näyttöä 

siitä, että opettajan omat, juuri matematiikkaa koskevat tiedot ja uskomukset 

vaikuttavat suoraan heidän valintoihinsa ja toimintaansa koskien matematiikan 

opetusta. Heidän ajatuksensa yleisesti matematiikasta, sen opetuksesta ja 

matematiikan oppimisesta vaikuttavat olennaisesti heidän käsityksiinsä siitä, mitä ja 

millä tavoin he opettavat. Näin ollen opettajien omaan opetukseensa liittyvät 

tavoitteet ovat rakentuneet siitä, mitä he itse ovat asettaneet tärkeäksi 

matematiikassa, sekä miten he itse uskovat oppilaiden parhaiten nämä kyseiset asiat 

oppivan. (Bransford, Brown, Cocking, Donovan & Pellegrino 2004, 184- 185.)  

Bransfordin ym. kuvaaman tutkimustiedon valossa opettajien toiminta vaikuttaa 

keskittyvän opetuksessa enemmän siihen, kuinka he itse toimivat, kuin siihen, miten 

oppilaat todella oppivat, vaikka opetuksen tulisi mielekkäästi lähteä liikkeelle 

oppilaiden lähtökohdista.  

Opettajalla on vaikutusta siihen, millainen oppijaminäkuva oppilaalle itsestään 

muodostuu, ja tämä näkemys itsestä oppijana taas liittyy kiinteästi siihen kuinka 

mielekkääksi oppilas koulunkäynnin kokee ja kuinka hän koulussa suoriutuu (Aunola 
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2002, 124). Eskareista epuiksi- pitkittäistutkimuksessa (Nurmi & Aunola 1999) 

saatiin selville, että luokissa joissa opettaja alkuopetusvuosina nimesi 

opetustavoitteiksi motivaation tai minäkuvan kehittämisen, oppilaiden mieltymys 

matematiikkaa kohtaan kasvoi. Minäkuvan ja kykyuskomusten onkin todettu 

vaikuttavan oppijan motivaatioon. (Aunola 2002, 124) 

5.4 Kokemus tutkimuskohteena 

Kokemus tutkimuskohteena tuo omat haasteensa tutkijalle. Ensimmäinen haaste on 

kokemuksen luonne. Kokemuksia tutkittaessa tutkimuksen kohteena on 

subjektiivinen kokemus. Koska kokemukset ovat hyvin henkilökohtaisia, emme 

koskaan voi ymmärtää aivan täysin toisen ihmisen kokemuksen merkitystä (Silkelä 

1999, 15). Jo tämän vuoksi toisen ihmisen puhtaan kokemuksen välittäminen on 

haastavaa, mutta lisäksi tällaista kokemustietoa tutkittaessa tulee prosessiin mukaan 

myös tutkijan tulkinta, jonka kautta kulkiessaan kokemustieto altistuu muutoksille. 

Silkelä (1999, 67) kuvaa selkeästi tätä kokemusten tutkimusten rakennetta: Alussa on 

toisen ihmisen kokemus, sekä hänen oma tapansa ilmaista tätä kokemustaan. Sitä 

seuraa tutkijan oma kokemus tästä toisen ihmisen kokemuksesta sekä sen ilmaisusta, 

ja lopulta tutkijan tapa ilmaista muille kokemuksensa tästä toisen ihmisen 

kokemuksesta (Silkelä 1999, 67).  

Kokemuksen tutkimuksella voidaan ihanteellisimmillaan päästä käsiksi sellaisiin 

kokemuksiin, joiden tulkinnoilla on merkitysarvoa yleisemmälläkin tasolla 

(Kuorelahti 2009, 54). Asialla on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Henkilökohtaiset 

kokemukset avaavat kyllä ikkunoita toisenlaiselle ajattelulle ja tarjoavat 

mahdollisuuksia oppia, mutta juuri henkilökohtaisuutensa vuoksi ne voivat olla myös 

harhaanjohtavia, mikä tulee tutkimuksessa huomioida. Esimerkiksi henkilö on 

saattanut kokea opetustilanteen niin, että hän on saanut oikein hyvää opetusta, kun 

taas ulkopuolisen havainnot todistavat tilanteen toisin. Yhtäältä henkilön kokemukset 

ovat saattaneet olla hyvästä suoriutumisesta huolimatta negatiivisia. (Kuorelahti 

2009, 54.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

6.1 Tapaustutkimus 

Tässä tutkimuksessa haluttiin kerätä yksityiskohtainen aineisto yksilöiden 

kokemuksista. Hyvin yksityiskohtaista tietoa kerättäessä on mielekkäämpää lähteä 

kuvaamaan tarkemmin pienempää joukkoa, kuin ottaa tutkittavaksi suuri ryhmä josta 

ei resurssien puitteissa pystytä yhtä tarkkaa kuvausta antamaan. Edellä mainitut 

seikat myötäilevät tyypillisiä tapaustutkimuksen piirteitä, mistä syystä  juuri se 

valikoitui tässä ohjaavaksi tutkimusmenetelmäksi.  

Tapaustutkimuksessa tuotetaan tyypillisesti tietoa joko yksittäisestä tapauksesta, tai 

pienestä joukosta toisiinsa jollain tapaa rinnastettavia tapauksia, (Saarela-Kinnunen 

& Eskola 2001, 159) kuten tässä tutkimuksessa toimittiin. Tapaustutkimuksen 

pääpyrkimyksenä on siis tuottaa mahdollisimman intensiivistä tietoa (Saarela-

Kinnunen & Eskola 2001, 159). Tarkkaa määritelmää tapaustutkimuksesta ei voida 

antaa, sillä sitä voidaan toteuttaa monin eri keinoin. Juuri tästä syystä 

tapaustutkimusta ei voida pitää varsinaisena aineistonkeruun tekniikkana, sillä siinä 

voidaan käyttää useita erilaisia niin tiedonkeruun kuin tiedonanalyysinkin tapoja. 

(Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159.)  

6.2 Teemahaastattelu 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin Keski-Suomessa sijaitsevassa, noin 400: n 

oppilaan alakoulussa 2. luokassa pääasiassa videoiduilla teemahaastattelulla. Tämän 

tutkimusaineiston tueksi haastatteluihin liittyvät oppitunnit videoitiin ja oppilailla 

teetettiin lähtötasoa ja opiskellun jakson sisältöjen oppimista kartoittavat testit.  

Ydinaineisto kerättiin siis haastatteluilla, sillä se soveltui kokemustiedon 

keräämiseen hyvin. Toisen henkilön ajatuksista tiettyjä asioita kohtaan voidaan 

tehokkaimmin saada tietoa kysymällä näistä ajatuksista häneltä itseltään. Tämä on 

myös haastattelun ydin yksinkertaisimmillaan. (Eskola & Vastamäki 2001, 24.) 

Haastattelulla on aina tavoite. Se on etukäteen suunniteltua, ja sillä pyritään 

keräämään haluttua informaatiota. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 42.) Tässä 
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tutkimuksessa tavoite oli saada tietoa oppilaiden henkilökohtaisista kokemuksista 

matematiikan oppitunteja ja työskentelymenetelmiä koskien. Laadullisen aineiston 

keräämisen menetelmänä haastattelu on paljon tarjoava.  

Tärkeää on myös vaikka vain lyhytkin tutustuminen lapseen ennen tutkimuksen ja 

varsinkin ennen haastattelun aloittamista, ja antaa näin lapsille mahdollisuus tutustua 

vieraaseen aikuiseen. Tällä luodaan edelleen lapseen turvallisempaa suhdetta, jolloin 

haastattelutilanteessa voidaan lapsesta saada enemmän irti. (Aarnos 2001, 144- 145.) 

Hyvä aloitus haastattelulle on miellyttävä ja riittävän vapautunut ilmapiiri, mikä 

luodaan keskustelemalla haastateltavan kanssa ensin joistain muista asioista. Ei ole 

haastattelun kannalta "hedelmällistä" kiirehtiä, ja mennä suoraan itse aiheeseen. 

(Eskola & Vastamäki, 2001, 30). Tässä tutkimuksessa järjestettiin niin, että 

haastateltavat haettiin omasta luokastaan haastattelutilaan, ja matkalla juteltiin muista 

asioista, esimerkiksi harrastuksista, kesälomareissuista, liikuntatunnin tapahtumista 

jne. Haastateltavat vaikuttivat tilanteeseen nähden melko vapautuneilta, eivätkä 

erityisemmin ujostelleet kertoa itsestään haastattelujen aikana. Toki 

haastattelutilanne on lapselle yleensä outo ja jännittävä, eikä tämän tutkimuksen 

haastateltavista yksikään ollut aiemmin osallistunut mihinkään haastatteluun. 

Tässä tutkimuksessa käytetty haastattelumuoto oli teemahaastattelu. 

Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit on etukäteen määritelty. Tällainen 

menetelmä poikkeaa strukturoidusta haastattelusta siten, ettei siinä ole kysymyksille 

tarkkaa muotoa tai järjestystä. Teemahaastattelu muistuttaa paljon keskustelua, jossa 

pyritään pysymään tietyllä teema-alueella. Haastattelija pitää huolen, että etukäteen 

päätetyt teema-alueet käydään läpi haastateltavan kanssa. Kysymysten laajuus ja 

järjestys voivat vaihdella haastatteluissa. (Eskola & Vastamäki 2001, 26-27.) Tähän 

haastattelumenetelmään päädyttiin, koska sen ajateltiin olevan suotuisa lapsia 

haastateltaessa, ja koska pyrittiin saamaan tietoa kokemuksista ja tunteista. Liian 

strukturoidut kysymykset olisivat voineet tukahduttaa lasten ilmaisuja kokemastaan 

ja rajoittaa saatavissa olevaa tietoa. Teemahaastattelu auttoi myös välttämään 

kyllä/ei-tyyppisiä vastauksia. Teemahaastattelu antaa tilaa ajattelulle ja vastauksille, 

mikä on lapsia haastateltaessa huomionarvoista. Teemahaastattelun tietyn vapauden 
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avulla saatettiin oppilailta hakea vastauksia tarpeen vaatimalla tavalla. Joskus lapset 

puhuivat paljonkin, välillä taas oli tarpeen esittää lisäkysymyksiä ja antaa 

vastaamiselle enemmän aikaa. 

Lasten haastatteleminen poikkeaa aikuisten haastattelemisesta. Lapset saattavat olla 

enemmän miellyttämisen haluisia ja pyrkivät vastaamaan "oikein". Haastattelijan 

pitäisi valmistautumalla tähän luoda haastattelusta sellainen tilanne, jossa lapsi voisi 

vastata mahdollisimman aidosti. Pyritään siis välttämään tilanne, jossa lapsi antaa 

vastauksia, joita hän olettaa itseltään odotettavan. On hyvin tavallista, että lapset 

vastaavat kysymyksiin myöntävästi vaikka eivät todellisuudessa olekaan varmoja 

asiasta. Haastattelija voi kysyä lapsilta myös samoja kysymyksiä eri sanoin 

varmistaakseen, että he ovat ymmärtäneet, mistä kysymyksellä on tarkoitettu 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 130). Tätä strategiaa käytettiin myös tämän tutkimuksen 

haastatteluissa, sillä tällä asetelmalla ajateltiin löydettävän lasten puheiden 

mahdolliset epäjohdonmukaisuudet. Epäjohdonmukaisuuksilla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä ristiriitaisia vastauksia, joita voi syntyä lapsia haastateltaessa kun lapsi 

pyrkii antamaan itsestään todellisuudesta poikkeavan kuvan tai antaa vastauksia 

joiden arvelee olevan "hyviä" tai haastattelijan odottamia. 

6.2.1 Mittarit haastattelun tukena 

Haastattelussa käytettiin verbaalisen vastaamisen tukena kahta erilaista mittaria. 

Tässä tutkimuksessa haluttiin käyttää ulkomuodoltaan epävirallisen näköisiä 

mittareita, jotta ne eivät hämmentäisi oppilasta eivätkä aiheuttaisi oppilaalle turhaa 

jännitystä. Toinen mittareista oli tehty tukemaan kuvausta tunteen laadusta (Liite 3) 

ja toinen kuvausta tunteen suuruudesta. Toisessa mittarissa oli kolme erilaista 

hymynaamaa (iloinen, neutraali, surullinen) A4-kokoisella paperilla, toisessa 

mittarissa kolme erikokoista kuutiota. Mittareita varten oli kaksi shakkinappulaa. 

Esimerkki mittareiden käytöstä haastattelutilanteessa: Haastattelija kysyy, miltä 

oppilaasta tuntui tehdä ryhmätyötä äskeisellä matematiikan tunnilla. Oppilas laittaa 

nappulan iloisen hymynaaman päälle kuvaamaan tunnetta, eli tehtävän tekeminen oli 

hänen mielestään mukavaa. Seuraavaksi oppilas laittaa nappulan toisellekin 

mittarille, keskikokoisen kuution päälle, kuvaamaan tunteen suuruutta. Tehtävän 
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tekeminen oli oppilaasta siis varsin mukavaa. Näitä mittareita käytettiin 

haastatteluissa johdattelevien kysymyksien välttämiseksi. Esimerkkejä 

johdattelevista kysymyksistä: "Oliko tehtävän tekeminen sinusta mukavaa?", "Oliko 

sinusta mukavaa tehdä tehtäviä ryhmässä?". Vastaavasti vähemmän kuvaava 

kysymys "Miltä sinusta tuntui tehdä sitä tehtävää?" tuottaa lapsia haastateltaessa 

helposti epämääräisiä vastauksia kuten "Ihan kivaa." Jos oppilas taas ei tiedä miten 

kuvata tunnettaan, päätyy hän varsin helposti vastaamaan "En tiedä". Tällöin 

lisäkysymysten tekemisellä on se riski, että ne tulevat helposti johdatelleeksi 

oppilasta. Mittarit osoittautuivatkin erityisen käyttökelpoisiksi juuri näistä syistä. 

Oppilaat saivat näin tuntemuksensa tarkemmin kuvatuiksi. Mittareihin, niiden 

merkitykseen ja käyttöön tutustuin jokaisen haastateltavan kanssa erikseen etukäteen, 

jotta he osasivat käyttää niitä haastattelutilanteissa oikein. 

6.3 Aineiston keruun prosessi  

Aineisto kerättiin toisella luokka-asteella mittaamista käsittelevän jakson aikana 

siten, että aineistoa hankittiin jakson eri vaiheissa; sen alkaessa, kuluessa ja 

päätyttyä. Menetelmänä oli teemahaastattelu. Haastateltavia oli neljä, kaksi tyttöä ja 

kaksi poikaa, jotka valikoituivat matematiikan osaamisensa perusteella: kaksi heitä 

menestyi testissä heikosti, yksi hyvin ja yksi todella hyvin. 

Seurattiin ja kuvattiin kuusi matematiikan oppituntia, joiden aikana tehtiin havaintoja 

ja muistiinpanoja keskittymällä haastatteluun valikoituneisiin oppilaisiin. 

Haastattelut tehtiin välittömästi oppitunnin jälkeen. Haastattelut videoitiin. Oppilaat 

olivat haastateltavina yksi kerrallaan, ja haastattelut olivat kestoltaan lyhyitä, 4- 13 

minuuttia kerrallaan. Vastaamisen tukena käytettiin yksinkertaisia mittareita, joista 

toisen avulla kuvattiin tunnetta ja toisella tunteen suuruutta. Jakson päätteeksi 

teetätettiin oppilailla jakson aikana opittua kartoittava testi.  

Tutkimuksen aineiston kerääminen suunniteltiin käytännön tasolla siten 

toteutettavaksi, ettei haastateltavien oppilaiden koulupäivän kulku ja oppiminen siitä 

häiriintyisi. Haastattelut toteutettiin aina välittömästi matematiikan oppituntien 

jälkeen, jotta kokemus olisi haastattelun aikana vielä tuore. Oppilaiden 



35 

 

 

 

haastattelujärjestystä vaihdeltiin siten, ettei kenenkään välitunti kulunut toistuvasti 

haastattelussa, eikä joku oppilas jatkuvasti saapunut seuraavalle oppitunnille 

myöhässä. Oppilaiden opettajalta varmistettiin, etteivät järjestelyt aiheuta ongelmia.  

Aineiston keruu sijoitettiin luokassa siten, että oppilailla oli alkamassa uutena asiana 

mittaamisen jakso, sillä tahdottiin päästä käsiksi koko oppimisen kaareen ja siihen 

liittyviin kokemuksiin. Näin toivottiin siis tavoitettavan erilaisia oppimiseen ja 

opiskeluun liittyviä kokemuksia.  

 Aineiston keruun aloittamisen ajoittaminen kokonaisen uuden jakson ajalle 

mahdollisti myös sen, että voitiin kerätä jo etukäteen tietoa oppilaiden taitotasosta ja 

ennakkokäsityksistä teemaan liittyen sekä mahdollisesta jo olemassa olevista tulevan 

jakson taidoista. Oppilailla teetätettiin siis alkukartoitustesti (Liite 1). 

Alkukartoitustestin avulla valikoitiin tutkimushenkilöt. Testi auttoi valitsemaan 

haastatteluihin erilaisista lähtökohdista ponnistavia oppilaita, ja siitä oli hyötyä myös 

näiden haastateltavien edistymisen seurannassa jakson aikana. Oppilaiden koetun 

osaamisen ja todellisen osaamisen vastaavuudesta sekä jakson aikana tapahtuneesta 

edistymisestä tehtiin mittaamisen jakson päätteeksi koko luokalle myös 

loppukartoitustesti (Liite 2). Testi tehtiin luokalle teetetyn varsinaisen jakson asioita 

koskevan loppukokeen jälkeen.  

Jakso oli kokonaisuudessaan kolmannen vuosikurssin luokanopettajaharjoittelijan 

suunnittelema ja toteuttama. Oppituntien aikana tarjolla oli paitsi opettavan 

harjoittelijan tuki oppilaille, myös toinen harjoittelija sekä luokan oma opettaja. 

Jakson aikana opiskeltiin perusyksiköitä: rahan yksiköt (sentti, euro), pituuden 

yksiköt (senttimetri, metri, kilometri), massan yksiköt (gramma, kilogramma) sekä 

tilavuuden yksiköt (desilitra, litra).  

Haastateltaviksi valikoitui kaksi poikaa ja kaksi tyttöä. Tutkimuksessa tahdottiin 

huomioida niin tyttöjen kuin poikienkin näkemyksiä, joten sukupuolijakauma oli 

tietoinen valinta. Toinen valintaperuste oli taitojen taso, eli tässä tapauksessa 

alkukartoitustestissä suoriutumisen taso. Valittiin testien perusteella kaksi hyvin 

tehtävissä menestynyttä ja kaksi heikosti testissä suoriutunutta.Aluksi luokan 
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oppilailla teetettiin aiemmin mainittu alkukartoitustesti, jonka perusteella valikoitiin 

oppilaista neljä yksilöhaastatteluja varten. Haastateltaviksi tavoiteltiin testin 

perusteella lähtötasoltaan mahdollisimman erilaisia oppilaita. Valinnat perustuivat 

oppilaiden osaamiseen testissä sekä oppilaan sukupuoleen. Haastateltaviksi tahdottiin 

kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Tämä siksi, jotta mahdollinen sukupuolen vaikutus tulisi 

huomioiduksi. Valitut neljä oppilasta olivat tyttö ja poika, jotka suoriutuivat testistä 

todella hyvin, sekä tyttö ja poika, joilla oli ilmeisiä vaikeuksia testin tekemisessä. 

Valinnan jälkeen luokassa seurattiin jakson aikana kuusi matematiikan tuntia, jotka 

myös videoitiin. Oppituntien aikana keskityttiin seuraamaan erityisesti haastatteluun 

valittujen oppilaiden toimintaa, sekä siihen, kuinka opettaja näitä oppilaita tuntien 

aikana huomioi. Näin pyrittiin saavuttamaan kokonaiskuva opetustilanteista ja siten 

ymmärtämään oppilaan kokemusta.   

 Jokaisen seuratun matematiikan tunnin jälkeen otettiin valitut neljä oppilasta yksi 

kerrallaan haastatteluun juuri pidetystä oppitunnista. Haastattelutilana toimi tyhjä 

luokkahuone, jossa oppilaita sai haastatella rauhassa. Tila oli melko riisuttu, jolloin 

ympärillä ei juuri ollut virikkeitä jotka olisivat vieneet kiinnostavuutensa vuoksi 

oppilaan huomion toisaalle ja vaikuttaneet merkittävästi haastatteluun. Haastattelut 

olivat kestoltaan neljästä 13:een minuuttia. Kaikki haastattelut videoitiin. 

Videomateriaali toimi ymmärtämisen ja tulkinnan tukena haastatteluja purkaessa ja 

analysoidessa.  

6.4 Aineiston analyysi 

Tätä tutkimusta määritteli kvalitatiivinen tutkimusote, sillä aineisto kerättiin 

kvalitatiivisella menetelmällä. Aineisto kerättiin siis teemahaastatteluilla. 

Haastatteluja tukemaan ja kokonaisvaltaisemman kuvan tavoittamiseksi käytettiin 

myös mittareita, havainnointia sekä oppilaiden taitotasoa kartoittavia testejä ennen 

seurantajakson alkua ja sen päätteeksi. Nämä olivat siis varsinaista menetelmää 

tukevia toimia. Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä on myös kohdejoukon 

harkittu valinta tutkimuksen tarkoitukseen sopien (Hirsjärvi ym. 2003, 155), kuten 

tässäkin tutkimuksessa tehtiin. Koska tutkimuksessa tutkittiin ja tulkittiin 

kokemuksia, oli sillä myös fenomenografisia piirteitä.  Marton ja Booth (1997, 
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Hirsjärvi & Hurmeen 2001, 168 mukaan) määrittelevät fenomenografian siten, että 

sen kohteena on selvittää miten maailma ilmiöineen koetaan. Se on suuntautunut 

koskemaan varsinkin oppimisympäristöissä tapahtuvaa oppimista ja ymmärrystä 

käsitteleviä kysymyksiä. Fenomenologisen käsityksen mukaan jokaisella yksilöllä on 

omat, yksilölliset kokemuksensa ja niille antamansa merkitykset (Turja 2007, 167).  

Aineiston analyysi noudatteli osin fenomenografista tapaa. Teemahaastatteluin 

kerätty aineisto videoitiin, ja purettiin videolta kirjalliseen muotoon. Tästä jatkettiin 

etsimällä oppilaiden kokemuksista yhdistäviä teemoja, joista pyrittiin tuomaan 

oppilaiden yksilölliset kokemukset esiin tavoitteena saavuttaa kokemuksiin 

pohjaavaa tietoa henkilökohtaisista tuntemuksista koskien matematiikan opetusta, 

erilaisia työskentelymuotoja, oppimista ja opetuksen eriyttämistä. Luokittelua 

ohjasivat tutkimusta yleisesti ohjaavat teemat, eli oppilaiden yksilölliset opetusta 

koskevat tarpeet ja henkilökohtaiset kokemukset näistä tarpeista viestimässä, sekä 

asetetut tutkimuskysymykset. Lopullinen luokittelu tarkentui aineistosta selkeimmin 

nousseisiin teemoihin, eli koskemaan erityisesti erilaisia työskentelymenetelmiä 

matematiikan oppitunneilla sekä tuen ja haasteen tarvitsemisen kokemuksia. 

Työskentelymenetelmiin liittyvistä kokemuksista koettiin tässä vielä tarpeelliseksi 

tehdä jatkoluokittelua, sillä sen avulla tahdottiin nostaa esiin opetuksenkin kannalta 

merkittäviä oppilaiden henkilökohtaisia kokemuksia tietyistä työskentelytavoista.  

Näistä kokemuksista nousivat jatkoluokittelun pohjalta seuraavat: konkreettisuus, 

oppimisympäristön vaihtelu, oppikirjatyöskentely sekä työskentely ryhmässä ja parin 

kanssa. Kokemusten variaatiot tuotiin esiin, ja niistä rakennettiin yhteenveto, jonka 

pohjalta tehtiin tutkimuksen johtopäätökset.  

6.5 Tutkimuksen etiikka ja luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa on otettava huomioon haastattelijan 

kokemattomuus. Tämän vaikutusta pyrittiin minimoimaan tekemällä ennen 

varsinaisia tutkimushaastatteluja kaksi koehaastattelua, joissa testattiin ennalta 

mietittyjen kysymysteemojen toimivuutta, oppilaiden tapaa käyttäytyä ja vastata 

haastattelutilanteessa sekä harjaannutettiin taitoja haastattelijana. Jokaiseen 

haastatteluun valmistauduttiin kertaamalla etukäteen, mitä haastatteluissa tahdottiin 
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kysyä, ja samalla arvioitiin kysymysten asettelua, jottei oppilaita ohjailtaisi 

vastauksissa.  

Oppilaiden tunneilmaisujen täsmällisemmän ymmärryksen varmistamiseksi 

käytettiin haastattelun tukena yksinkertaisia mittareita, joiden tarkoituksenmukainen, 

oikea käyttö varmistettiin läpikäymällä sen tarkoitus ja käyttäminen huolellisesti 

jokaisen haastatellun kanssa erikseen.  

Haastateltavien kertoman tueksi ja harhaanjohtavuuksien minimoimiseksi 

haastatteluja koskevilla matematiikan oppitunneilla tehtiin myös havainnointia ja 

kaikki oppitunnit myös videoitiin. Havaintoja tehtiin tunnin aikana luokassa 

kierrellen ja keskittyen seuraamaan haastateltavien työskentelyä. Havainnoista tehtiin 

tuntien aikana myös kirjallisia muistiinpanoja. 

Tutkimuksen aikana huolehdittiin haastattelutilanteeseen liittyvistä eettisistä 

lähtökohdista. Ensimmäinen asia oli se, että oppilaat osallistuivat tutkimukseen 

omasta vapaasta tahdostaan. Oppilaiden vanhemmille ilmoitettiin lasten 

osallistumisesta tutkimukseen, sekä valotettiin niin vanhemmille kuin oppilaillekin, 

mitä on tarkoitus tutkia. Piispa (2006, 146) mainitseekin vastaajan selkeän 

informoimisen tutkimuksen tarkoituksesta yhdeksi haastattelututkimuksen eettisistä 

lähtökohdista.   

Myös vastaamisen luottamuksellisuus on merkityksellinen osa 

haastattelututkimuksen etiikkaa (Piispa, 2006, 146). Haastatelluille oppilaille tehtiin 

tässä tutkimuksessa selväksi, että videoidut haastattelut eivät tule kenenkään muun 

kuin tutkijan nähtäväksi, eikä tutkija keskustele heidän vastauksistaan esimerkiksi 

heidän opettajansa tai vanhempiensa kanssa. Selvyyden vuoksi vielä kerrottiin, että 

kun videoita ei enää tutkimuksen päätökseen saamisen jälkeen tarvittaisi, ne 

hävitetään lopullisesti.  

Tutkimuksen tekijä on itse ollut osallisena koneistossa, jonka läpi haastateltavien 

kokemukset ovat tutkimuksen aikana kulkeneet. Tässä tutkimuksessa pyrittiinkin 

kokemusten välittämiseen muuttumattomina siten, kuin se on kokemuksen 

tutkimuksessa mahdollista. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tarpeen vielä 



39 

 

 

 

lyhyesti palauttaa mieliin kokemuksen tutkimuksen luonne. Perttula (1995, 100) 

toteaakin, että tutkijan osallisuus on tässä väistämätöntä, sillä tutkija joutuu tekemään 

tulkintoja toisen kokemuksesta. Esimerkiksi, kun kartoitetaan toisen ihmisen 

kokemustietoa haastattelun avulla, kuten tässä tutkimuksessa tehtiin, Silkelän (1999, 

15) mukaan haastattelija erottelee haastateltavan kokemuskertomuksen ajatus- ja 

tunnemerkityksiksi. Tämä jaottelu tuo mukaan tutkijan oman ajattelun ja 

kokemusmaailman, jolloin on siis olennaista tiedostaa, ettei tämä erottelu ole mikään 

mekaaninen prosessi, vaan haastateltavan alkuperäinen viesti voi muuttua 

kokemuksen sanallisen siirtämisen ja sen tulkinnan kautta. (Silkelä 1999, 15.) Turja 

(2007, 167- 168) nostaa esiin erityisesti lapsen näkökulman tavoittamisen haasteen: 

kun tutkija aikuisena henkilöä lähtee tavoittelemaan lapsen ainutkertaista kokemusta, 

voidaan vain päästä lähemmäksi lapsen näkökulmaa. Aikuisen ei ole mahdollista 

ottaa lapsen näkökulmaa sellaisena kuin se on. 

Tämän tutkimuksen teossa ymmärrettiin toisen henkilön kokemuksen välittämisen 

haasteet, tavoiteltiin hyvää tietoisuutta omasta ajattelusta sekä varottiin tekemästä 

ylitulkintoja.  
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7 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Oppilaan yksilönä huomioiva opetus vaikuttaisi tutkimusten perusteella olevan 

edelleen kouluissa melko vähäistä, kun samaan aikaan on tuotu julki tutkimustietoa 

opetuksen eriyttämisen hyödyistä, ja perusopetuslakikin on antanut kouluille vaateen 

huomioida oppilas yksilönä. Tästä syystä tällä tutkimuksella tahdottiin tehdä 

oppilaan henkilökohtainen kokemus opetuksesta näkyväksi, ja siten tuoda esiin 

yksilöllisten tarpeiden keskeinen läsnäolo opetustilanteissa. Tutkimuksella tahdottiin 

selvittää oppilaan yksilöllisiä kokemuksia matematiikan oppitunneista. Ohjaavana 

näkökulmana oli oppilaan yksilöllisyys ja siitä nousevat tarpeet opetuksen 

järjestämiselle. Lopulta tutkimusta ohjaamaan muotoutuivat seuraavat kysymykset: 

1. Miten oppilaan henkilökohtaisesti kokemansa tarpeet vaikuttavat 

oppituntikokemukseen? 

2. Miten oppilaat kokevat erilaiset oppituntien työskentelytavat? 

3. Millaisia kokemuksia oppilailla on henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaamisesta, eli 

opetuksen eriyttämisestä? 
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8 TULOKSET 

8.1 Haastateltujen esittely ja oman osaamisen arviointi 

Haastatelluista toisen luokka-asteen oppilaista kaksi oli tyttöjä ja kaksi poikia. Tässä 

tutkimuksen luvussa heistä käytetään nimityksiä T1 (tyttö 1), T2 (tyttö 2), P1 (poika 

1) ja P2 (poika 2). Ensin esitellään lyhyesti haastateltujen oppilaiden matematiikkaan 

liittyvät taustat, jotka on hyvä huomioida tuloksia luettaessa. 

Haastateltava T1 suoriutui alkukartoitustestistä hyvin saaden testissä pisteitä 20 kun 

maksimipistemäärä oli 25. Oppilas kertoi pitävänsä matematiikkaa 

lempioppiaineenaan. Tunneilla hän suoriutui tehtävistä melko nopeasti, eikä juuri 

kaivannut apua. Jakson lopuksi teetetyssä jakson asioiden oppimista kartoittavassa 

testissä oppilas menestyi keskinkertaisesti saaden 15 pistettä, kun maksimipistemäärä 

oli 23 pistettä. 

Haastateltava T2:lla oli suuria vaikeuksia alkukartoitustestissä, ja hän jätti useisiin 

tehtäviin kokonaan vastaamatta. Pisteitä hän sai testissä 9/25. Osan matematiikan 

oppitunneista T2 opiskelee erityisopetuksessa. Hän käy myös suomi toisena kielenä- 

opetuksessa. Oppilaan puheesta kaksikielisyyttä ei huomaa, mutta oppilaalla oli 

matematiikassakin usein vaikeuksia nimenomaan kirjallisten tehtävänantojen kanssa. 

Jakson lopuksi teetetyssä testissä T2 menestyi heikosti saaden kahdeksan pistettä 

maksimin ollessa 23. 

P1 suoriutui alkukartoitustestistä hyvin saaden pisteitä 20/25. Hän kertoi yhdessä 

haastattelussa, että hän ei juuri pidä matematiikasta, se vain on helppoa hänelle. 

Oppilas sai tehtävät tunneilla nopeasti valmiiksi, eikä kaivannut tukea. P1 suoriutui 

lopputestistä virheettömästi pistein 23/23. 

P2 suoriutui alkukartoitustestistä hieman heikosti saaden pisteitä 13/25, muttei 

seurattavan matematiikan jakson aikana kohdannut juuri vaikeuksia. Tunneilla hän 

suoriutui hyvin ja ennätti aina tehdä myös lisätehtävät. Haastatteluissa oppilas toi 

usein esiin toiveen tehdä vaikeampia tehtäviä. Jakson asioiden oppimista 
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kartoittavassa testissä P2 menestyi keskinkertaisesti. Pisteitä hän sai testissä 13 

maksimin ollessa 23 pistettä. 

Oppilaiden matematiikkaa koskevien kokemusten ymmärtämiseksi koettiin tässä 

tarpeelliseksi selvittää, kuinka haastatellut oman osaamisensa tiedostivat. Näin 

tahdottiin ottaa huomioon mahdolliset ristiriitaisuudet kokemusten ja suoritusten 

välillä: Mikäli oppilas arvioi onnistumistaan ja osaamistaan epärealistisesti, kuinka 

se vaikutti hänen kokemuksiinsa yleisesti? 

Pääsääntöisesti kaikki haastatellut tiedostivat omaa osaamistaan hyvin. Oppilas P2:n 

kokemus omasta pätevyydestä ja keskinkertainen suoriutuminen testitilanteissa oli 

kuitenkin huomioon otettava seikka, mitä palataan tarkastelemaan vielä myöhemmin 

tuloksissa. 

Oppilaiden omiin kokemuksiin pohjaavat arviot omista suorituksista vastasivat siis 

varsin hyvin todellista suoriutumista. Todellisen suoriutumisen taso määriteltiin 

tehtyjen alku- ja loppukartoitustestien sekä opiskelutilanteissa tehtyjen havaintojen 

pohjalta. Tunneilla tehdyt havainnot tukivat oppilaiden kertomaa liittyen heidän 

työskentelynsä sujumiseen oppituntien aikana, ja loppukartoitustestin yhteydessä 

tehty karkea itsearviointi osoitti oppilaiden tiedostavan osaamistaan kyseisten 

taitojen osalta. 

Loppukartoitustestin päätteeksi testin alaosassa oli viisi hehkulampun kuvaa, joita 

ohjeistettiin värittämään sen mukaan, miten hyvin oppilas mielestään tehtävissä 

onnistui. Mitä useamman lampun oppilas väritti, sitä paremmin hän siis mielestään 

oli tehtävissä onnistunut. Nämä arviot olivat realistisia ja oikeaan osuvia jokaisen 

haastateltavan kohdalla. He olivat arvioineet oman suoriutumisensa tarkasti todellista 

lopullista suoriutumista vastaavasti. Esimerkiksi oppilas P1, joka suoritui testistä 

virheittä ja täysin pistein, arvioi onnistumistaan värittämällä kaikki lamput, eli 

itsearviointi vastasi täysin todellista suoritusta.  

Tarkasteltaessa oppilaiden suoriutumista loppukartoitustestissä on otettava huomioon 

testin koettu ilmeinen vaikeus koko luokkatasolla. Testissä käytettiin joitain sellaisia 

tehtävätyyppejä, jollaisia oppikirjassa ei ollut. Näytti siis siltä, että opitun 
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käyttäminen totutusta poikkeavassa tehtävässä aiheutti eniten ongelmia. Oppilas P1 

erottui suorituksellaan koko luokkatasolla. Hän oli ainoa, joka menestyi testissä 

virheettömästi. 

Testin totutusta poikkeavat tehtävät aiheuttivat eniten ongelmia koko luokkatasolla 

haastateltava T2:lle, joka jätti puolet testistä tyhjäksi. Oppilaan haasteet huomioiden 

tämä oli odotettavissa, ja myös linjassa oppilaan omien kokemusten kanssa. 

Kaiken kaikkiaan tuloksista voi päätellä, että oppilaat tiedostivat hyvin kyseisen 

alueen matematiikan osaamistaan, ja siten heidän kokemansa osaaminen vastasi 

oppilaiden todellista osaamista. Tämän pohjalta oli perusteltua olettaa, että 

oppilaiden henkilökohtaiset kokemukset opetukseen liittyvistä tarpeista  nousivat 

oppilaiden todellisista tarpeista.  

8.2 Miten matematiikan oppitunnit yleisesti koettiin?  

Kaikki neljä haastateltavaa suhtautuivat matematiikkaan pääasiassa varsin 

myönteisesti. T1 kuvasi matematiikkaa lempioppiaineekseen, ja oli näin 

haastatelluista kaikkein matematiikkamyönteisin. Matematiikka oli oppilaalle 

mieluisin oppiaine siitä syystä, että siinä sai hänen mukaansa tehdä välillä vähän 

haastavampiakin asioita. Haastatteluissa oppilas toi esiin, että kovin vaikeiden 

tehtävien tekeminen ei silti ollut hänestä kovin mukavaa. 

P1 puolestaan sanoi yhdellä haastattelukerralla, ettei hän erityisesti pidä 

matematiikasta, vaan koki sen vain helpoksi itselleen. Kuitenkin hän käytettyjen 

mittareiden avulla kuvaili matematiikan olevan yleisesti melko mukavaa, ja jokaisen 

oppitunnin jälkeen hänen kokemuksensa olivat myönteisiä.  

T2 olisi tahtonut yhdellä matematiikan oppitunnilla tehdä käsitöitä matematiikan 

sijaan, mikä kieli siitä, että matematiikka ei ollut kovin mieluisaa. Kuitenkin hän 

kertoi mittareiden tuella matematiikan tunneille menon olevan todella mukavaa, ja 

oppituntikokemukset olivat enimmäkseen myönteisiä, silloin kun oppilas sai tunnin 

aikana tukea opettajalta. Oppilas T2 koki tämän perusteella matematiikan tunnit 
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useammin myönteisesti kuin negatiivisesti, joskus jopa erittäin myönteisesti. T2:n 

kokemuksissa oli siis jonkin verran vaihtelua.  

P2 pitää matematiikasta, ja on omien sanojensa mukaan hyvä laskemaan. Hänen 

kokemuksensa matematiikan tuntien jälkeen olivat kuitenkin vaihtelevia. 

Kokemukset vaihtelivat myönteisistä kielteisiin lähinnä sen mukaan, millaista 

työskentelytapaa tunneilla oli käytetty. Mieluisinta ehdottomasti P2:lle oli itsenäinen 

kirjatyöskentely. Joskus P2 kuvasi kokemuksiaan siten, etteivät ne herättäneet 

hänessä ajatuksia suuntaan tai toiseen, eli tunnilla ei varsinaisesti ollut mukavaa 

muttei epämieluisaakaan. P2:n kokemuksissa oli haastatelluista eniten vaihtelua. 

Näiden kokemusten valossa matematiikan kokemusten mieluisuuteen vaikutti 

tehtävien haastavuuden taso, työskentelymenetelmät sekä opettajan tarjoama tuki. 

Niin haasteista kuin tehtävien helppoudestakin pidettiin. Seuraavassa luodaan 

tarkempi katsaus oppilaiden kokemuksiin koskien nimenomaan erilaisten 

matematiikan tunneilla käytettyjen työtapojen mielekkyyttä. 

8.3 Kokemukset erilaisten työtapojen mielekkyydestä 

8.3.1 Konkreettisuus 

 " Ku siinä sai laittaa... niillä semmosilla...millä laitetaan rokotteet, nii 

 semmosilla sai laittaa vettä." (P1) 

Oppilaiden kertoessa heille mieluisista matematiikan tunneilla tehdyistä 

harjoituksista, tulivat erilaisia välineitä hyödyntävät harjoitukset useimmin esiin. 

Näistä esimerkkeinä mainittakoon vaa'alla tavaroiden punnitseminen, leikkirahoilla 

laskeminen ja tilavuutta tutkivat tehtävät vettä ja ruiskuja käyttäen. Erittäin 

mieluinen harjoitus oli myös pinta-alaa tutkiva tehtävä, jossa oppilaat testasivat, 

kuinka monta heistä mahtuu lattiaan teipatulle 1m x 1m -kokoiselle alueelle. 

Mieluisaa vaikuttikin olevan se, että oppilas pääsi itse kokeilemaan ja käsittelemään 

jotain konkreettista perinteisen laskujen päässä pyörittelyn sijaan. 

 "No oltais käyty oikeessa kaupassa!" (T1) 
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Haastatellut kertoivat myös omia ehdotuksiaan haastatteluissa matematiikan tuntien 

tehtäviksi, ja useissa näissä ehdotuksissa näyttäytyi juuri tehtävien konkreettisuus. 

Esimerkiksi, kun oppilaat tutustuivat rahan yksiköihin, oppilas T1 olisi tahtonut 

asioida oikeasti kaupassa. Oppilas T2 olisi tahtonut pituuden yksiköitä harjoiteltaessa 

mittailla tietyn pituisella paperipalalla, löytyisikö luokkahuoneesta keskenään 

samanpituisia asioita.  

 "Koska se oli nii hauskaa!" (P1) 

Toiminta ja kokeileminen olivat haastateltujen mielestä siis todella mieluisia. 

Oppilailta kysyttiin jokaisessa haastattelussa, mitä heille jäi edeltävästä matematiikan 

tunnista mieleen, ja merkittävän usein nämä parhaiten mieleen jääneet asiat koskivat 

joitain konkreettisia välineitä hyödyntäviä harjoituksia. Näin oli myös oppilas P2:n 

kohdalla, joka toi haastattelujen aikana voimakkaasti esiin oppikirjatyöskentelyn 

mieluisuuden itselleen. Tämä antaa ajattelun aihetta siitä, onko mieluisin tunnilla 

koettu asia aina se, joka jää parhaiten mieleen. Usein oppilaat kertoivat toivovansa 

tällaisia harjoituksia lisää, koska ne olivat heistä "kivoja" ja "hauskoja."  

8.3.2 Oppimisympäristön vaihtelu 

 "Sit sais mennä kolmoskerrokseen." (T2) 

Omissa ehdotuksissa nousi esiin myös toive oppimisympäristön vaihtelusta. 

Mukavaa olisi ollut esimerkiksi valita koulurakennuksesta oma paikka, jossa olisi 

saanut tehdä omassa rauhassa tehtäviä. Ehdotettiin myös tehtävää, jossa laskuja olisi 

piilotettu koulurakennukseen, ja kartan avulla oppilaat olisivat näitä tehtäviä sitten 

etsineet. Jo sekin koettiin mieluisaksi, että sai siirtää pulpettinsa paikkaa luokan 

sisällä. 

Oppilaiden oppimisympäristöä koskevat ajatukset tuovat esiin erilaisia motiiveja. 

Toisaalta koulurakennuksen sisällä kiertely piilotettuja laskuja etsien olisi jännittävää 

ja hauskaa, mutta toive etsiä paikka jossa saisi tehdä tehtäviä aivan omassa rauhassa, 

kertoo myös ehkä siitä, kuinka oppilas vallitsevan työrauhan kokee, ja millainen 
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ympäristö sopisi hänen opiskelulleen paremmin. Jotkut oppilaat häiriintyvät 

ympäristön tapahtumista helpommin kuin toiset.  

8.3.3 Oppikirjatyöskentely 

 "Kun pystyy laskee ja tekeen niitä." (T2) 

Perinteistä oppikirjatyöskentelyä pidettiin melko mieluisana. Haastateltavalle P2 

kirjatyöskentely yksin oli jopa kaikkein mieluisin opiskelumuoto matematiikan 

oppitunneilla. Oppikirjatyöskentelyn mieluisuuteen oppilailla oli toisistaan eroavat 

perustelut.  

Oppilas T2, jolla oli matematiikassa tehostetun tuen tarve, koki että häntä autettiin ja 

tuettiin eniten silloin, kun työskenneltiin kirjan parissa. Tästä syystä oppikirjan 

tehtävien laskeminen oli hänestä mieluisaa. Haastateltava P1 puolestaan koki 

itsenäisen kirjatyöskentelyn mielekkäänä sen vuoksi, että silloin hän pystyi 

etenemään nopeammin koska hänen ei tarvinnut odottaa muita. Omaan tahtiin 

työskentely oli siis P1:n peruste kirjatyöskentelyn mieluisuudelle. Oppilas T1 piti 

oppikirjan tehtäviä melko helppoina, ja piti kirjatyöskentelyä osittain mukavana juuri 

helppouden vuoksi. Haastateltava P2 taas kertoi pitävänsä siitä, että kirjan tehtäviä 

saa miettiä. Erityisesti hän piti kirjan lisätehtävistä, koska ne olivat hänen mukaansa 

hieman vaikeampia. Ylipäätään P2 piti siitä, että sai tehdä tehtäviä yksin. Itsenäinen 

omassa rauhassa työskentely ja tehtävien pohtimista vaativa luonne olivat siis P2:n 

motiivit oppikirjatyöskentelyn mieluisuudelle.  

8.3.4 Työskentely ryhmässä tai parin kanssa 

 " No siks kun siinä lyyään viisaat päät yhteen! --  Ei tarvi ite miettiä, 

 jos on hankalia."(T1) 

Haastateltujen kokemukset liittyen ryhmä- ja parityöskentelyyn vaihtelivat eri 

oppilaiden välillä. Kokemuksissa nousi esiin niin ilo työmäärän jakamisesta ja toisen 

oppilaan tarjoamasta avusta kuin myös muiden kokeminen ylimääräisenä 

painolastina, joka hidasti omaa etenemistä.  
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Oppilas T2 oli yhden oppitunnin jälkeen harmissaan siitä, että ei ryhmä eikä opettaja 

ollut auttanut häntä, eikä hän siitä syystä kokenut oppineensa tunnilla mitään. 

Kuitenkin hän koki ryhmä- ja parityöskentelyn yleensä mieluisana juuri sen vuoksi, 

että ryhmässä voidaan auttaa, jos itse ei osaa. Ilmeisesti hänellä on siis muiden 

kanssa työskentelystä enemmän hyödyttäviä ja myönteisiä kokemuksia kuin 

kielteisesti värittyneitä kokemuksia. 

Oppilas P1 kuvaili ryhmätyöskentelyä lähes yhtä mukavaksi kuin itsenäistä 

työskentelyä. Vähän mieluummin hän harjoittelisi yksin siitä syystä, että silloin hän 

voisi suorittaa tehtävät nopeammin. Ryhmässä tehdessä hänen kokemuksensa 

mukaan muita ryhmän jäseniä täytyy odotella. 

 "No oli niitä aika tyhmää tehä." (P2) 

Oppilas P2 ei oman valintansa mukaan työskentelisi mieluiten ryhmässä lainkaan, 

parin kanssa joskus. Hänelle kaikkein mieluisinta oli oppikirjatyöskentely yksin. 

Kysyttäessä syytä siihen, miksei hän mielellään tee harjoituksia ryhmässä, hän ei 

osannut antaa vastausta. Tässä voivat vaikuttaa voimakkaasti taustalla oppilaan 

henkilökohtaiset affektit, joista ei tässä tutkimuksessa saavutettu kylliksi tietoa, jotta 

niistä olisi luotettavaa tehdä johtopäätöksiä. Kuten tutkimuksessa on esiin tuotu, 

aiemmat kokemukset rakentavat pohjaa seuraaville, jolloin saattaa olla, että 

oppilaalla on taustalla yksi tai useampi jollain henkilökohtaisella tavalla negatiivinen 

kokemus ryhmätyöskentelystä, tai ehkä ryhmän kokoonpano ei oppilasta 

miellyttänyt, ja se vaikutti kokemukseen. Tämä perustuu kuitenkin arvailuun.  

Oppilas T1 taas koki, että ryhmä- ja parityöskentely on "kivaa". Tätä hän perusteli 

sillä, että silloin toinen oppilas voi auttaa miettimisessä ja hankalissa tehtävissä. 

Innostuneesti hän luonnehti tällaista työskentelyä mieluisaksi, koska silloin hänen 

mukaansa lyödään viisaat päät yhteen. Oppilas T1 toivoi myös, että joskus 

työskenneltäisiin pareittain siten, että tytöt saisivat olla tyttöjen pareja ja pojat 

poikien pareja, koska se olisi hänestä mukavampaa kuin tyttö-poika-pareina 

työskentely. 
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Kokemukset ryhmä- ja parityöskentelystä opiskelun muotona koettiin siis toisaalta 

oppimista hyödyttävänä ja helpottavana, mieluisana työskentelyn muotona, mutta 

joskus myös omaa työskentelyä hidastavana. Tässä juuri näkyy heterogeenisen 

luokan opettamisen haaste ja monipuolisten työskentelytapojen vaihtelujen tarve.  

Myös ryhmäjakojen tekemisen kannalta nämä oppilaiden kokemukset ovat 

huomionarvoisia. Esimerkiksi taidoiltaan parempia oppilaita ei pitäisi aina ripotella 

ryhmiin heikompien tueksi. Tälläkin on paikkansa, ja kuten tässä tutkimuksessa 

aiemmin mainittua, lahjakkaampi hyötyy myös siitä, että voi opettaa muita. Näin ei 

kuitenkaan aina toimita, kuten oppilas P1:n kokemukset osoittivat. Tehtävät olivat 

hänelle helppoja, ja hän olisi tahtonut edetä nopeammin, mutta omaa ryhmää piti 

hänen kuvauksensa mukaan "odottaa". Oppilas P1:llä ei siis ollut aktiivista roolia 

ryhmänsä oppimisen edistämisessä. Tämä vahvistettiin tilanteessa tehdyillä 

havainnoilla. 

Ylipäätään haastateltujen kokemukset ryhmä- ja parityöskentelystä osoittivat 

tällaisten työskentelymuotojen etuja ja haasteita, sekä loivat ääriviivoja sille, kuinka 

yksilöllisiä oppilaiden opetukselliset tarpeet ovat. 

8.4 Tuen ja haasteiden kaipaamisen kokemuksia 

8.4.1 Opettajan antama henkilökohtainen tuki 

 "No koska ope taas autto mua." (T2) 

 "Se kävi vaan kattoo, et, ne on oikei." (P1) 

Opettajan tarjoama tuki ymmärrettiin siten, että sitä tarvitaan ja pyydetään silloin kun 

ei ymmärrä tai osaa jotain. Varsin yleistä oli, että haastatellut eivät kaivanneet 

oppituntien aikana opettajan ylimääräistä huomiota ja lisätukea, koska oppilaat 

kokivat pärjäävänsä itsenäisesti tehtävien helppouden vuoksi. Poikkeuksena oli 

oppilas T2, jolle opettajan tuen tarve oli suuri. Vaikka muut kolme oppilasta eivät 

erityisesti lisäohjausta kaivanneet, koettiin yleisesti kuitenkin, että tarvittaessa 

opettajan tuki olisi ollut hyvin saatavilla. Opettaja myös kävi tarkkailemassa 
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työskentelyn sujumista silloinkin, kun oppilas ei ollut itse pyytänyt apua. Silloin kun 

opettaja antoi neuvoja, ne koettiin hyödyllisiksi. 

Siinä missä muut haastatellut vaikuttivat kokemustensa perusteella kaipaavan 

opettajan henkilökohtaista lisäohjausta todella harvoin, haastateltava T2 puolestaan 

koki opettajan tuen ja läsnäolon todella tärkeäksi. Hän koki tarvitsevansa opettajan 

apua omien sanojensa mukaan "paljon". Silloin kun hänellä oli mielestään sujunut 

matematiikan tunnilla hyvin, hän mainitsi sen johtuvan siitä että opettaja oli auttanut 

häntä. Tämä koski kaikkia oppitunteja, joilla oppilas oli mielestään onnistunut. 

Kuitenkin erityisopetuksen matematiikan tunneilla T2 tunsi pärjäävänsä paremmin 

itsenäisesti kuin kotiluokassaan johtuen hänen mukaansa helpommista tehtävistä. 

Suurin osa haastattelluista siis koki selviytyvänsä hyvin ilman opettajan antamaa 

henkilökohtaista tukea. Heille riittivät yhteiset tehtävänannot. Oppilailla oli kuitenkin 

turvallinen tunne siitä, että tarvittaessa opettajan tuki on saatavilla. Huomionarvoista 

oli, ettei oppilaista kukaan tuonut esiin sitä, että opettajan tuki olisi voinut merkitä 

myös haastavampien tehtävien tarjoamista, eivätkä oppilaat niitä myöskään 

pyytäneet. Tähän palataan vielä seuraavassa tulosten osassa koskien kokemuksia 

tehtävien vaikeustasosta. 

Aihetta ajatteluun antaa myös oppilas T2:n tilanne. Hän oli kotiluokkansa 

opetuksessa lähes riippuvainen opettajan henkilökohtaisesti antamasta ohjauksesta, ja 

koki onnistumisensa riippuvan opettajan tuesta. Oppilaan autonomia oli heikko. 

Onkin mahdollista, että oppilas oli niin tottunut opettajan henkilökohtaiseen 

ohjaukseen, ettei enää yrittänyt haastaa itseään hankaluuden edessä, vaan odotti 

opettajan tulevan ratkomaan solmun hänen kanssaan.  

Edellä mainitut tulokset kertovat, että oppilaat näkevät opettajan avun olevan 

tarkoitettu heille, joilla on hankaluuksia suoriutua. Muunlaista ohjausta ei ehkä osata 

pyytää. T2:n kokemukset antoivat viitteitä paitsi opettajan henkilökohtaisen 

ohjauksen ilmeisestä hyödystä, myös tukeen tottumisen aiheuttamasta oppilaan 

autonomian mahdollisesta heikentävästä vaikutuksesta. 
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8.4.2 Kokemukset tehtävien vaikeustasosta 

 ”-- Ne helpot vaan pitää merkata, ja... sitte, ei tarvi yhtään miettii." 

 (P2) 

Helppojen tehtävien tekeminen oli kaikkien haastateltujen mielestä pääsääntöisesti 

mukavaa tai erittäin mukavaa. Ainoastaan oppilas P2 ilmaisi joskus kyllästymisen 

tunteita helppoja tehtäviä kohtaan, ja olisi toivonut hieman vaikeampia harjoituksia. 

Vastaavasti oppilaat toivat haastatteluissa esiin, että vaikeiden tehtävien tekeminen 

yleensäkin on vähän epämieluisaa, kun oppilas P2 taas suhtautui vaikeisiin tehtäviin 

myönteisemmin. 

Oppikirjatyöskentelyssä haastateltavat T1, P1 ja P2 saivat tehtävät yleensä varsin 

nopeasti valmiiksi, jonka jälkeen opettajan antama yhteinen ohje kaikille luokan 

oppilaille oli jatkaa oppikirjan lisätehtäväsivuille. Haastateltavat kokivat ne 

mieluisiksi, ja pitivät niitä vaihdellen joskus hieman vaikeampina ja joskus hieman 

helpompina kuin ensin tehdyt tehtävät.  

Haastateltu P1 oli erityisen tyytyväinen tilanteeseen, jossa tehtävät olivat todella 

helppoja, ja toivoi tällaisten oppituntien jälkeen, että kyseisiä helppoja tehtäviä olisi 

tehty enemmänkin. Haastatteluissa oppilas puhui helppojen tehtävien tekemisestä 

hyvin innostuneesti.  Sen sijaan oppilas P2, joka teki mielellään hieman vaikeampia 

tehtäviä, ilmaisi välillä turhautumistaan liian helppoihin tehtäviin. Hän itse kuvasi 

tilannetta niin, että helppoja tehtäviä ei lasketa, vaan ne vain merkitään, mikä oli 

hänestä väsyttävää.  

Haastattelujen ja jakson aikana tehtyjen havaintojen perusteella opetuksen tarpeen 

mukaista eriyttämistä oli tarjolla enemmän silloin, kun oppimisessa kohdattiin 

ongelmia, ja oppilaat kokivatkin pääsääntöisesti saavansa apua riittävästi 

ongelmatilanteissa. Sen sijaan haasteita kaikilla oppilailla ei joidenkin oppituntien 

aikana ollut riittävästi.  

Kuten aiemmin tuloksissa esiintyi opettajan tarjoaman tuen osalta, oppilaat ilmaisivat 

tehtävien koetusta vaikeusasteesta johtuvia tarpeitaan vain ongelmatilanteissa, eli 
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niissä tapauksissa kun oppilas ei itse ymmärtänyt harjoituksen tehtävänantoa tai ei 

osannut edetä tehtävässä. Haastavampia tehtäviä ei pyydetty. Helppojen tehtävien 

helppoutta ei tuntien aikana tuotu opettajalle erikseen esiin, ja niitä tehtiinkin 

enimmäkseen hyvin mielellään. Ainoastaan oppilas P2 kertoi haastatteluissa 

helppojen tehtävien pitkästyttäneen häntä, ja että hän tekisi mieluummin vaikeampia 

tehtäviä.  

Näistä kokemuksista voidaan päätellä, oppilaan matematiikan taidot vaikuttivat 

vaikuttivat oppituntikokemukseen voimakkaammin silloin, kun oppilas joutui 

vastentahtoisesti työskentelemään potentiaalinsa ulkopuolella. Näin oli siis oppilas 

P2:n kohdalla, kun hän koki tehtävät liian helpoiksi ja siten tylsiksi. 

Kiinnostavaa tietoa tehtävien vaikeustason kokemisesta tarjosi se, kuinka oppilaat P1 

ja P2 kokivat tiettyjen tekijöiden puitteissa saman tilanteen aivan toisin. P1 ja P2 

kokivat molemmat tehtävien olevan heille todella helppoja, mutta siinä missä P1 

nautti tilanteesta, P2 turhautui. Mitä tästä voidaan päätellä? Tilanteen taustoja 

kartoitaankin seuraavassa kappaleessa.  

8.4.3 Oppilaan kokemus omasta osaamisesta 

Oppilaat P1 ja P2 kokivat molemmat olevansa hyviä matematiikassa, mutta oppilaan 

P2 keskinkertainen suoriutuminen testeissä ei antanut tutkijan näkökulmasta tukea 

vahvan osaamisen kokemukselle. Lisäksi juuri tämä oppilas kaipasi tunneilla 

haastavampia tehtäviä. Tämä asetti tarpeen tarkastella oppilaiden P1 ja P2 

henkilökohtaisesti koettua osaamista lähemmin.  

  

Haastateltavat P1 ja P2 kokivat siis molemmat olevansa hyviä matematiikassa. 

Molemmat suoriutuivatkin tunnilla hyvin, mutta testeissä menestymisen suhteen 

heidän välisensä ero oli suuri. Oppilas P1 suoriutui erinomaisesti ja P2:n suoritukset 

olivat keskinkertaisia.  

Oppilaiden oppituntisuoriutumisesta tehtyjen havaintojen perusteella P1 ja P2 siis 

menestyivät tuntien aikana tehdyissä harjoituksissa hyvin. Oppilas P1 oli tunneilla 

aktiivinen, viittasi paljon, ei tarvinnut toimilleen tukea ja suoriutui tehtävistä 
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nopeasti. Oppilas toi haastatteluissa esiin tahtonsa saada nopeasti valmista, ja joskus 

tämä kiire näkyikin oppilaan tuntityöskentelyssä huolimattomuusvirheinä. 

Esimerkiksi, hän jatkoi seuraavaa tehtävää edellisen tehtävän ohjeistuksella, vaikka 

tehtävätyyppi oli vaihtunut. Kaiken kaikkiaan oppilas P1 suoriutui tunneilla hyvin ja 

itsenäisesti. P2 suoriutui myös hyvin, mutta verratessa oppilas P1:aan nousivat tässä 

esiin juuri oppilaiden sosioemotionaaliset erot. P2 oli hiljainen, eikä juurikaan 

viitannut. Tämä sopii yhteen sen kanssa, että oppilas toi haastatteluissa voimakkaasti 

esiin mieltymyksensä itsenäiseen työskentelyyn. Tunneilla oppilaan työskentelyä 

tarkkailtaessa havaittiin oppilaan suoriutuvan tehtävistä hyvin ja varsin nopeasti. 

Havainnointi toi myös esiin sen, että kun oppilas kohtasi tehtävässä haasteen, hän ei 

heti pyytänyt apua, vaan yritti itse löytää ratkaisun. Yhdellä oppitunnilla oppilas 

myös torjui tarjotun avun huomauttaen, että hän miettii vielä. Yrittämisen 

seurauksena vastaus yleensä löytyikin. Koska luokassa oli useampi aikuinen, jotka 

kiersivät tarjoamassa apua itsenäisen työskentelyn aikana, saattoi olla että apua 

tarjottiin ehkä liiankin usein. Näin voitaisiin päätellä oppilas P2:n reaktiosta: hän 

koki, ettei hänelle ollut annettu vielä tarpeeksi aikaa miettiä. Kaiken kaikkiaan siis 

myös P2 menestyi tuntityöskentelyssä hyvin. 

Haastatteluissa oppilas P2 toi esiin toiveensa tehdä vaikeampia tehtäviä, koska 

helppojen tehtävien tekeminen oli välillä pitkästyttävää.  Hän kuvasi helppojen 

tehtävien pitkästyttävyyden johtuvan siitä, ettei niitä tarvitse edes laskea vaan ne vain 

merkitään kirjaan. Tämä oppilaan kertomus luo kuvauksen mekaanisesta 

harjoittelusta silloin, kun opittava asia on jo tullut selväksi. Vaikuttaisikin siltä, että 

oppilas P2 hallitsee hyvin mekaanisen laskutaidon, ja vahva suoriutuminen kyseisellä 

alueella on tuottanut oppilaalle kokemuksen itsestään hyvänä laskijana. Koska 

oppikirjat painottuvat paljolti mekaanisen laskutaidon harjoittamiseen, aiheutti se 

oppilaalle välillä kyllästymistä. Oppilas P2 toikin haastatteluissa esiin lisätehtävien 

mieluisuuden. Niissä piti hänen mielestään miettiä enemmän. Lisätehtävät toivat siis 

kaivattua vaihtelua mekaaniseen suorittamiseen. 

Siinä missä oppilas P2 vaikutti nimenomaan mekaanisen laskutaidon taitajalta, 

oppilas P1:stä muodostui kuva tiedon soveltamisen osaajana. P1 toi lähes jokaisessa 
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haastattelussa esiin kykynsä yhdistää tietojaan eri asiayhteyksiin. Kun oppilaalta 

haastatteluissa kysyttiin, mistä tunnilla tehdyt asiat olivat hänelle entuudestaan 

tuttuja, hän antoi esimerkkejä arkielämän tilanteista. Esimerkiksi hän kuvaili massan 

ja tilavuuden yksiköt olevan hänelle tuttuja, koska hän on leiponut äitinsä kanssa ja 

mitannut aineksia. Oppilas P2:lta samaa kysyttäessä hän joko kertoi asioiden olevan 

tuttuja jollain tapaa aiemmilta matematiikan tunneilta, tai sitten ne eivät olleet 

hänelle tuttuja. Oppilas P1 toi myös esiin ymmärrystään siitä, mitä matematiikan 

taitoja tunneilla tehdyissä toiminnallisemmissa tehtävissä harjoiteltiin, kun oppilas 

P2 ei osannut perustella tehtävien liittymistä harjoiteltuihin käsitteisiin. 

Näistä seikoista voidaan päätellä, että henkilökohtaiseen kokemukseen pohjaava 

käsitys itsestä oppijana voi rakentua hyvin eri tavoin, koska oppilaat tekevät 

subjektiivista valintaa siitä, mitkä kokemukset heidän käsitystään itsestään 

määrittävät. Kokemuksen merkitys on ilmeinen. Se, minkä oppilas itse kokee 

pätevyyden osoituksena, on keskeistä kokemuksessa hänestä itsestään oppijana. Näin 

siis itsensä hyviksi matematiikassa kuvaavat oppilaat, kuten tässä oppilaat P1 ja P2, 

saattavat poiketa taidoiltaan paljonkin toisistaan. 

8.4.4 Kokemuksia erityisopetuksesta 

 "Mää osasin sitä aika hyvin." (T2) 

 "Mää haluisin olla niitten muitten kaa myös. -- mun ystävien." 

 (T2) 

Oppilas T2 opiskeli osan matematiikan tunneistaan erityisopetuksessa, jossa 

opiskeltiin pienessä ryhmässä. Oppilaan käyttäytymistä ja työskentelyä seurattiin 

myös siellä.  

Oppilas T2:n kertomassa nousi esiin, että T2 koki pärjäävänsä erityisopetuksessa 

useammin itsenäisesti kuin oman kotiluokkansa matematiikan tunneilla. Hän koki 

pienryhmässä tehdyt tehtävät helpommiksi, ja usein myös mielekkäämmiksi. 

Haastatteluissa tuli oppilaan kokemusten kautta ilmi, että erityisopetuksessa 

matematiikka opiskeltiin enemmän erilaisten leikkien kautta, joita T2 usein toivoi, 
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että muillakin matematiikan oppitunneilla olisi tehty. Erityisen mielekäs harjoitus 

oppilaalle oli erityisopetuksessa tehty väritystehtävä, jossa monisteella ollut 

papukaija piti värittää alueittain eri väreillä sen mukaan, mitä sai laskuista tulokseksi. 

Oppilaalle oli hyvin tärkeää se, että monisteen sai viedä kotiin.  

Keskustellessamme siitä, miltä oppilaasta tuntui käydä välillä pienryhmässä 

matematiikan tunneilla, nousi oppilaan kertomasta esiin pääasiassa mieluisuuden 

kokemuksia, mutta myös oppilasta erityisopetuksessa harmittava asia: Hän tahtoisi 

olla myös ystäviensä kanssa, jotka ovat hänen kotiluokallaan. Muutoin hänen 

mielestään erityisopetukseen meno oli oikeinkin mieluista. Oppilas kertoi, että 

oppiminen on hänen mielestään "helpompaa" erityisopetuksessa, koska opettaja 

auttaa ja tehtävät ovat helpompia. Kaiken kaikkiaan T2 koki matematiikan 

oppitunneille menon niin pienryhmään kuin kotiluokkaankin yhtä mukavaksi. 

Eriyttämismuotona pienryhmäopetus erityisopetuksessa oli T2:n kokemana siis 

varsin mieluisaa ja hyödyttävää. Erityisopetuksessa T2 selvisi taitotason paremmin 

huomioon ottavien erilaisten tehtävien ansiosta enemmän itsenäisemmin kuin 

kotiluokassaan, ja tunsi tästä syystä osaavansa. Pienessä ryhmässä kaivattu apu oli 

kuitenkin myös koko ajan lähellä. 

Näiden kokemusten pohjalta voidaan tehdä johtopäätös, että opetuksen tason 

eriyttäminen omia henkilökohtaisia tarpeita paremmin vastaaviksi edisti oppilaan 

luottamusta omiin taitoihinsa, mahdollisti oppimisenkokemuksia ja rakensi 

myönteistä suhdetta matematiikan oppitunteihin. Voidaan siis ajatella, että nämä 

puolestaan vaikuttavat myönteisempää kuvaan itsestä matematiikan oppijana. 

8.5 Uuden oppimisen kokemukset 

 "No oishan se ollu ihan kivaa oppia... jotain." T1 

Uuden oppimisen oppilaat käsittivät kertomansa perusteella pääasiassa siten, että se 

tarkoittaa sellaisten tunnilla opetettujen asioiden oppimista, jotka eivät olleet 

entuudestaan oppilaalle tuttuja. Uuden oppiminen koettiin aina mukavaksi tai hyvin 
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mukavaksi. Silloin kun haastatellut eivät kokeneet oppineensa uutta, oli 

henkilökohtaisissa kokemuksissa enemmän vaihtelua kuin silloin kun oli opittu uutta. 

Kolme neljästä haastatellusta koki lähes läpi jakson, etteivät he oppineet uutta niiden 

oppituntien aikana, joita haastatteluissa käsiteltiin. Näistä kolmesta oppilas P2 ja T1 

kokivat oppineensa yhdellä näistä oppitunneista uutta, muutoin nämä kolme tunsivat 

oppimiskokemusten jääneen puuttumaan. Näiden kolmen ulkopuolelle jäi oppilas T2, 

joka koki oppineensa uutta kaikilla muilla oppitunneilla paitsi 

ryhmätyöskentelytunnilla, jolloin hän ei mielestään saanut ryhmältään eikä 

opettajalta apua. 

Siitä huolimatta, oppiko oppilas jakson aikana uutta, kaikilta kuitenkin kysyttiin, 

miltä uuden oppiminen heistä tuntui. Jos oppilas ei ollut oppinut uutta, kysyttiin 

miltä se olisi voinut tuntua, ja miltä oppilaasta oli tuntunut silloin kun hän oli 

viimeksi ylipäätään oppinut uutta. Tavallisin perustelu uuden oppimisen myönteiselle 

kokemiselle oli se, että oli mukavaa osata ja tietää taas enemmän. Oppimisen 

hyötyarvo nousi kokemuksissa esiin. Ylipäätään uuden oppiminen itsessään tuotti 

iloa luodessaan tunteen onnistumisesta.  

 " Ku mää haluun oppii.-- Sitte isona mää tiedän." (T2) 

Kun uuden oppimista koskevat tuntemukset olivat haastatelluilla keskenään hyvin 

samanlaisia, olivat oppilaiden kokemukset vaihtelevia silloin kun oppimiskokemus 

jäi syntymättä.  

Silloin kun oppilas T1 ei ollut oppinut tunnilla uutta, hän ei kokenut siitä 

erityisemmin harmistusta, mutta kaiken kaikkiaan oppimattomuuteen liittyvät 

tuntemukset olivat vähemmän miellyttäviä. Useampaan kertaan oppilas toi esille, että 

hän olisi halunnut oppia uutta, jotta "tietäisi enemmän". Hyvin samankaltaisia 

tuntemuksia oli oppilaalla P2. Se, ettei uuden oppimista tapahtunut, ei kuitenkaan 

häirinnyt häntä aivan yhtä paljon kuin oppilas T1:tä, eikä hän myöskään tuonut yhtä 

usein esiin haluaan oppia uutta. 
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Oppilas P1 sen sijaan oli oikein tyytyväinen siihen, ettei oppinut tunneilla uutta. Hän 

kuvaili sitä toistuvasti yhtä mukavaksi kuin uuden oppimisen kokemustakin. Hän 

kertoi entuudestaan tuntemattomien tehtävien olevan todella ikäviä, koska ne ovat 

vaikeita. Silloin kun asia on tuttua, se on helppoa ja todella mukavaa. Tästä voidaan 

siis päätellä, että P1 ajatteli uuden oppimisen edellyttävän entuudestaan 

tuntemattomien, ja siten vaikeiden tehtävien ratkaisemista, jolloin työskentely olisi 

ollut vaikeampaa. Tästä syystä oli mukavaa, ettei "tarvinnut" oppia uutta, vaan sai 

tehdä tuttuja ja helppoja tehtäviä. 

Näistä tuloksista voidaan päätellä, että oppilaat kokevat uuden oppimisen 

hyödyllisenä ja mukavana asiana. Samaan aikaan uuden oppiminen kuitenkin 

ymmärretään ponnisteluja vaativaksi prosessiksi. Ilmeisesti tästä syystä oppilaiden 

tuntemukset uuden oppimattomuudesta eivät useimmiten olleet huomattavan 

kielteisiä, sillä silloin kun ei opittu uutta, olivat tehtävät ja työskentely olleet 

helppoja, ja aiempien tulosten mukaan helppoja tehtäviä pidettiin mukavina. 
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9 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esiin oppilaiden yksilöllisiä kokemuksia 

ja tuntemuksia matematiikan tunneista, ja siten tarkastella oppilaiden 

yksilöllisyydestä nousevia tarpeita huomioitavaksi matematiikan opetuksessa myös 

eriyttämisen näkökulmasta. Siksi kiinnostuksen kohteena oli myös se, minkä verran 

oppilailla oli eriyttämisen kokemuksia. 

Tutkimuksessa saavutettiin kuvauksia erilaisista matematiikan tunteihin liittyvistä 

kokemuksista, mihin tutkimuksessa pyrittiinkin valitsemalla haastateltavat siten, että 

heidän matematiikan taidoissaan oli havaittavia eroja. Tässä tehtiin siis olettamus, 

että taidoilla on yhteys kokemuksiin. 

Kaikkien haastateltujen suhtautuminen matematiikkaan yleisesti oli varsin 

myönteistä. Tästä huolimatta oppilaiden kokemuksista nousi esiin myös 

tyytymättömyyden tuntemuksia. Matematiikan kokemusten mieluisuuteen vaikuttivat 

tehtävien haastavuuden taso, työskentelymenetelmät sekä opettajan tarjoama tuki. 

Helppojen tehtävien mieluisuus mainittiin huomattavan usein, kun taas 

haastavampiin tehtäviin suhtauduttiin pääasiassa vähemmän myönteisesti. Yksi 

oppilaista kuitenkin toi usein esiin toiveensa haasteista ja ilmaisi pitkästymistä 

mekaanisesti laskettavia tehtäviä kohtaan. Myös muiden oppilaiden osalta ilmaistiin 

varovaista myönteisyyttä haastavampia tehtäviä kohtaan siten, että joskus tehtävät 

koettiin mukaviksi sen vuoksi, että niitä oli saanut miettiä. 

Oppilaiden kokemuksissa oli paljon variaatiota erityisesti siinä, miten he kokivat 

erilaiset työskentelumuodot. Työskentelymuodoista erityisesti toiminta ja 

kokeileminen olivat haastateltujen mielestä todella mieluisia. Ne olivat myös 

merkittävän usein oppilaille tunneista parhaiten mieleen jääneitä asioita. Näin oli 

myös oppilaan kohdalla, joka piti oppikirjatyöskentelyä itselleen mieluisimpana. Oli 

mielenkiintoista havaita, että parhaiten mieleen jäänyt asia ei ollut aina sama, kuin 

oppitunnin mieluisimmaksi koettu asia. Tässä on syytä vielä huomauttaa, ettei 

kyseisellä oppilaalla ollut toiminnallisia harjoituksia kohtaan kuitenkaan erityisen 

negatiivisia tunteita. 



58 

 

 

 

Hieman yllättäen kokeiluun perustuvien harjoitusten rinnalla siis myös 

oppikirjatyöskentely koettiin varsin mukavaksi, mutta syyt tähän olivat oppilailla 

keskenään erilaisia, mikä mielenkiintoisella tavalla osoitti yksilöllisen kokemuksen 

huomioinnin merkityksen. Se, että oppilas tahtoo tehdä oppikirjan tehtäviä, voi 

merkitä eri oppilaiden välillä useita eri motiiveja. Tässä tutkimuksessa oppilaiden 

motiiveina kirjatyöskentelylle näyttäytyi opettajalta todennäköisimmin saatava tuki 

tätä työskentelymuotoa toteutettaessa, tehtävien helppous mutta myös haastavuus, 

yksin työskentely ja omaan tahtiin eteneminen. 

Vaikka oppilailla oli melko vähän varsinaisia opetuksen eriyttämisen kokemuksia, 

osoittivat oppilaiden kokemukset osaamisestaan, oppimisestaan ja eri 

työskentelymuotojen henkilökohtaisesta mielekkyydestä monien eriyttämisen 

elementtien olleen läsnä, vaikka se olikin yleensä tahatonta. Näin oli esimerkiksi 

juuri kirjatyöskentelyssä, joka samanaikaisesti tarjosi toisille haasteita ja toisille 

tukea. Toisaalta kirjatyöskentely tarjosi yhdelle tilaisuuden työskennellä itselleen 

mieluisimmalla tavalla ja toiselle takasi kaivatun opettajan tuen. Opetuksen 

eriyttämisen näkökulmasta oppikirjatyöskentelyn koettu mieluisuus onkin kiintoisa 

tutkimuksen tulos.  

Sen sijaan selkeitä eriyttämisen kokemuksia oli vain oppilas T2:lla, joka opiskeli 

matematiikkaa osittain erityisopetuksessa. Hänen kokemuksensa tukivat tutkimuksen 

lähtökohtana toiminutta teoriatietoa siitä, että opetuksen sovittaminen yksilön taitoja 

vastaaviksi edistää myönteistä asennetta oppiainetta kohtaan ja luottamusta omiin 

taitoihin. Itseluottamus tuntui kuitenkin olevan kiinni fyysisessä ympäristössä, sillä 

erityisopetuksessa koettu luottamus omiin taitoihin katosi kotiluokan matematiikan 

tunnille siirryttäessä. Toki oppilas kohtasi myös vähemmän haasteita pienryhmässä 

opetuksen suhteen, mutta haastatteluja tukevien havaintojen perusteella oppilas oli 

myös yritteliäämpi erityisopetuksen matematiikassa. 

Näiden eriyttämisen kokemusten vähäisyydestä nousi kuitenkin tietoa siitä, mitä 

oppilaat kokevat silloin, kun opiskellaan ilman eriyttämistä erityisesti keskilinjan 

yläpuolella. Kaksi edistyneempää oppilasta olivat varsin tyytyväisiä siihen, että 
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työskentely sujui tehtävien helppouden vuoksi melko vaivattomasti. He olisivat 

mahdollisesti hyötyneet eriyttämisestä, mutta eivät kokeneet itse sitä tarvitsevansa. 

Tulokset antavat vahvistusta tutkimuksen lähtökohtaiselle olettamukselle siitä, että 

oppilaiden yksilölliset matematiikan opetukseen liittyvät tarpeet ovat 

opetustilanteessa laajassa kirjossa läsnä, ja että ne vaativat tulla huomioiduiksi 

opetusta toteuttaessa, toiset äänekkäämmin kuin toiset. Tämä tutkimus antaa 

ymmärtää, että nimenomaan oppimisessaan hyvin menestyvät oppilaat voivat 

kokemuksineen jäädä helpommin syrjään ja vaille yksilöllisten tarpeidensa 

huomiointia.
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10 POHDINTA 

Tutkimus antaa aihetta pohtia henkilökohtaisen kokemuksen arvoa tämän päivän 

matematiikan opetuksessa. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että opettaja 

perustaa opetuksensa sille, miten hän itse ajattelee oppilaiden parhaiten oppivan 

(Bransford ym. 2004, 184- 185). Tämä tutkimus kuitenkin toi oppilaiden 

kokemuksien kautta ilmi sen, että kokemusten yksilöllisyys ei aina näyttäydy 

ulkoisesti, jolloin opettaja ei voi olla tietoinen oppilaan kaikista tarpeista. Oppilaan 

kokemukselle tulisikin antaa sille kuuluva arvo, ja huomioida yksilöllisyyttä 

useammin opetuksessa. Opettajan tulisi hankkia tietoa oppilaidensa kokemuksista ja 

ajattelusta osatakseen suunnata opetusta sopivampiin tavoitteisiin. Laine (1999, 48) 

ehdottaakin opettajalle yhdeksi tavaksi selvittää oppilaidensa käsityksiä ja 

kokemuksia toteuttamalla se esimerkiksi keskustelun tai piirtämisen keinoin. 

Opettajalle oppilaan henkilökohtaiset käsitykset ja kokemukset ovat tärkeä opetuksen 

suunnittelun lähtökohta, jota myös tämä tutkimus tuki. 

Tässä tutkimuksessa nousi esiin myös oppilaan pitkästyminen oppitunnilla silloin, 

kun tehtävät eivät vastanneet hänen taitotasoaan. Kautto-Knapen (2012, 103) mukaan 

tällainen opetuksen sisällön tai kognitiivisten haasteiden puuttuminen heikentää 

suoriutumista ja oppimista. Pitkästyminen aiheuttaa sen, ettei oppilas työskentele 

kaikella olemassa olevalla kognitiivisella kapasiteetillaan, mikä myös vähentää 

motivaatiota sekä erilaisten oppimisstrategioiden luovaa käyttöä (Kautto-Knape 

2012, 103). Huomionarvoista onkin se, kuinka tehtävien haastavuuden taso voi 

vaikuttaa siihen, millaisiksi oppilaan tavoitteet muovautuvat. Kuten aiemmin tässä 

tutkimuksessa mainittiin, Laine (1999, 68) toi esiin passivoivien tehtävien oppilasta 

turruttavan vaikutuksen. Jos tehtävät ovat jatkuvasti sellaisia, että oppilas suoriutuu 

niistä vähällä panostuksella, voi olla hankalaa motivoida oppilasta enää 

haasteellisempien tehtävien pariin (Laine 1999, 68). Opettajan tulisi siis tunnistaa 

oppilaiden erilaiset tarpeet mahdollisimman varhain ja eriyttää opetusta vastaamaan 

näihin yksilöllisiin tarpeisiin. Laineen (1999) ja Kautto-Knapen (2012) huomioiden 

pohjalta voidaan päätellä, että mikäli oppilas joutuu jatkuvasti työskentelelmään 
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oman potentiaalinsa ulkopuolella, vaikuttaa se paitsi hänen oppimisensa 

edistymiseen, myös siihen, kuinka oppilas jatkossa potentiaaliaan käyttää. 

Edistyneempien oppilaiden opetuksen eriyttäminen herättää tämän tutkimuksen 

valossa monenlaisia ajatuksia. Kun lahjakas oppilas ei itse koe tarvitsevansa taitojaan 

paremmin vastaavaa opetusta, mikä on silloin eriyttämisen tarve, ja kenen tarve se 

lopulta on? Opettajan tulisi kyllä tarjota edistyneemmälle oppilaalle lisähaasteita, 

mutta oppilaan ollessa tilanteeseensa tyytyväinen luokan oppimisongelmaisten 

joukon huutaessa yksilöllisiä tukitoimia, kenen tarpeisiin vastataan ensin? Tässä 

voikin olla yksi syy siihen, miksei tässäkään tutkimuksessa edistyneemmillä 

oppilailla juuri ollut eriyttämisen kokemuksia. Perusopetuslaki ja opetussuunnitelmat 

velvoittavat opettajaa huomioimaan opetuksessa yksilöllisyyttä (Koivula 2011), 

mutta miten se käytännön tasolla heterogeenisissä suurissa ryhmissä toteutetaan? 

Jonkun tarpeet ajavat toisen yli.  

Tutkimuksen tulokset viestittivät työskentelytapojen vaihtelun tarpeellisuudesta. 

Monipuolisten työskentelymenetelmien vaihtelu tulee käsittää tärkeäksi. Oppilaiden 

yksilöllisyys haastaa kiistatta kaikkien oppilaiden henkilökohtaisiin tarpeisiin 

vastaamisen, mutta jo yksilöllisten tarpeiden läsnäolon tunnustaminen auttaa 

eriyttämään opetusta, kun ymmärretään oppilaiden oppivan ja kokevan 

opetustilanteita eri tavoin. Yksilön huomioiminen ja siihen pohjautuva 

opetuksellisiin henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaaminen tulisi nähdä 

merkityksellisenä paitsi oppilaan oppimisen näkökulmasta, myös siitä näkökulmasta, 

miten oppilas oppitunnit kokee. Kun oppilaan tarpeet huomioidaan ja hän saa 

työskennellä potentiaalinsa mukaisesti, jää oppitunnista todennäköisimmin 

myönteinen kokemus. Ja kuten todettu, myönteinen kokemus voi kantaa hyvin 

pitkälle. 
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Liite 1. Alkukartoitustesti (1/2) 
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Liite 2. Loppukartoitustesti (1/2) 
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Liite 2. Loppukartoitustesti (2/2) 

  



72 

 

 

 

Liite 3. Haastattelurunko 

- Miltä matematiikan tunnit sinusta yleensä tuntuvat? Miksi? 

- Mitä oppitunnilla tehtiin? 

- Olivatko tunnin asiat entuudestaan tuttuja? Mistä? 

- Miltä sinusta tuntui tehdä tunnin tehtäviä? Miksi? 

- Miten tekeminen sinulta sujui tunnin aikana? Miksi? 

- Saitko apua tunnin aikana? 

- Opitko jotain uutta äskeisellä tunnilla? Miltä se tuntui? 

- Jos saisit itse päättää, mitä tekisit äskeisellä tunnilla eri tavalla? Miksi? 

- Miltä sinusta tuntuu tehdä helppoja tehtäviä? Entä vaikeita tehtäviä? Miksi? 

- Mitä jäi parhaiten mieleen oppitunnista? Miksi? 
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Liite 4. Tunteen laatua kuvaava mittari 
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Liite 5. Tunteen suuruutta kuvaava mittari 


