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ABSTRAKTIT

I Matematiikka (pj. Markku Hannula)
Tila: Aurora, sali 226

Murtoluvun monet merkitykset
Päivi Perkkilä1 ja Jorma Joutsenlahti2, Jyväskylän yliopisto1, Tampereen yliopisto2

Murtoluvun käsite on yksi vaikeimmin opittavista koulumatematiikan käsitteistä, vaikka oppilaat tu-
tustuvat murtolukuihin jo ensimmäisten kouluvuosiensa aikana. Matematiikan oppikirjoissa on käy-
tetty niiden historian ajan matemaattisten merkintöjen rinnalla oppilaiden äidinkieltä ja kuvia. Näi-
den tarkoituksena on rakentaa opiskeltavasta matemaattisesta käsitteestä monipuolisia merkityk-
siä, joiden avulla oppilas voi ymmärtää käsitteen sisältöä ja alaa. Toisaalta kuvien ja tekstin avulla
luodaan matemaattisille merkinnöille konteksti ja rajataan näin merkintöjen tulkintoja. Käsitte-
lemme artikkelissamme kolmen kielen näkökulmasta kokonaisen käsitettä ja luonnollisen kielen nä-
kökulmasta osiin jakamisen problematiikkaa.   Yhteenvetona murtoluvun käsitteestä koulumatema-
tiikassa voimme todeta, että murtolukuihin on tutustuttava useiden eri matemaattisen ajattelun
ilmaisuun sopivien kielten kautta, jotta voitaisiin luoda mahdollisimman vankka perusta mainitun
käsitteen ymmärtävälle oppimiselle. Toisaalta on otettava huomioon, että eri kielten käyttö vaatii
tarkkuutta (esimerkiksi luonnollisessa kielessä ero jakaa osiin tai jakaa yhtä suuriin osiin) ja toisaalta
on vältettävä ainoastaan prototyyppimäisiä lähestymistapoja (esimerkiksi kuviokielessä kokonaisen
kuvaaminen ainoastaan kokonaisena ympyränä).  Parhaimmillaan kielten rinnakkainen käyttö lisää
käsitteiden käyttöä ja niiden merkitysten ymmärtämistä.

Murtolukujen jakolasku - suosivatko opiskelijat ja opettajat laskualgoritmeja vaiko käsitteellistä
perustelua?
Anu Tuominen, Turun yliopisto

Tutkimuksessa tarkastellaan 1. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden (n = 82), 1. vuoden matematii-
kan pääaineopiskelijoiden (n = 53) ja matematiikan opettajien (n = 15) vastauksia ja perusteluja kah-
teen jakolaskutehtävään 3:1/4 ja ½ : 1/6, joissa kummassakin jakajana on murtoluku. Tehtävissä oli
annettu vastausvaihtoehdot, joista vastaajan tuli ympyröidä oikea, ja lisäksi vastaajan tuli perustella
ratkaisunsa joko laskulla, sanallisesti tai piirroksella. Luokanopettajaopiskelijoista ja matematiikan
pääaineopiskelijoista lähes kaikki ratkaisivat tehtävän hyödyntämällä oikeaksi kokemaansa laskual-
goritmia, yksi luokanopettajaopiskelija perusteli vastaustaan piirroksella ja yksi matematiikan pää-
aineopiskelija perusteli sanallisesti kuvaten sisältöjakoajattelua. Matematiikan opettajista suurin
osa kirjoitti laskualgoritmin, ja noin kolmasosa perusteli vastaustaan joko piirroksella tai sanallisesti,
tai hyödynsi sekä piirrosta että sanallista selitystä. Sekä opiskelijoiden että opettajien perusteluissa
ylikorostui proseduraalinen lähestymistapa.

Avainsanat: murtoluku, jakolasku, proseduuri, luokanopettajaopiskelija



Mobiiliteknologialla mielekkyyttä matematiikkaan
Tomi Kärki ja Anu Tuominen, Turun yliopisto

Matematiikan ja matematiikan opiskelun mielekkyys on nostettu esiin niin viimeaikaisessa tutki-
muksessa, matematiikan kehittämishankkeissa kuin oppimisarviointien tuloksien pohjalta nous-
seessa julkisessa keskustelussa. Mielekkyyden lisäämiseksi on ehdotettu opetuksen uudistamista
käyttämällä monipuolisempia lähestymistapoja, opitun liittämistä arkielämään ja teknologian hyö-
dyntämistä. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella tähän haasteeseen on pyritty vastaa-
maan mm. viemällä matematiikan opetusta luokkahuoneen ulkopuolelle nykyteknologiaa tehok-
kaasti hyödyntäen.   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Jonassenin (1995) mielekkään oppimisen
mallien pohjalta luokanopettajaksi opiskelevien matematiikan ja matematiikan didaktiikan opiske-
lua mobiilioppimisympäristössä. Monialaisten opintojen matematiikan kurssilla on ollut opetuskäy-
tössä Team Action Zonen kehittämä ActionTrack-oppimisympäristö. Opettajan ulos suunnittele-
massa ActionTrack-aktiviteetissa mobiililaitteen sovellus ohjaa käyttäjää paikkatietoja hyödyntäen
tehtävärastilta toiselle ja tuo virtuaalisen rastin löydyttyä laitteen näytölle käyttäjän ratkaistavaksi
erilaisia tehtäviä. Autenttiseen ympäristöön sijoitettujen rastien tehtävänannot ja vastaukset voivat
sisältää tekstiä, kuvaa, ääntä, videota tai hyperlinkkejä. Käyttäjä saa laitteen välityksellä palautetta
suorituksestaan ja vastaukset tallentuvat myös palvelimelle myöhempää tarkastelua varten.  Kärki
ja kollegat kartoittivat kvantitatiivisella Webropol-kyselyllä opiskelijoiden kokemuksia mobiilioppi-
misesta opettajankoulutuslaitoksen neljällä opintojaksolla vuonna 2015. Mielekkään oppimisen
malliin perustuvassa kyselyssä mitattiin seitsemää attribuuttia, jotka olivat aktiivisuus, konstruktii-
visuus, intentionaalisuus, yhteistoiminnallisuus, kontekstuaalisuus, reflektiivisyys ja siirtovaikutus.
Samalla mittarilla kerättiin tätä tutkimusta varten aineistoa syksyn 2016 ActionTrack-aktiviteeteista.
Opiskelijoiden kokemuksia opetuksen mielekkyydestä verrataan kahden eri toteutuksen, matema-
tiikan ainespesifisen ja oppiaineita integroivan seikkailupedagogisen toteutuksen, välillä.

Avainsanat: mielekäs oppiminen, mobiilioppiminen, luokanopettajakoulutus

II Matematiikka (pj. Markku Hannula)
Tila: Aurora, sali 226

Videoinnin hyödyntäminen opetusharjoittelun ohjaamisessa
Anu Laine, Auli Toom ja Sirpa Wass, Helsingin yliopisto

Matematiikan opetusharjoittelun ohjaamisessa on Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuk-
sessa käytetty kahden lukuvuoden ajan videopohjaista ohjaamista. Opetusharjoittelun ohjaamiseen
käytettävää resurssia vähennettiin, joten halusimme kehittää keinon hyödyntää käytössä oleva re-
surssi mahdollisimman tehokkaasti. Uudenlaisesta ohjauksesta on kerätty systemaattisesti pa-
lautetta ja tutkimusaineistoa. Esityksessä on tarkoitus kertoa videopohjaisesta ohjaussysteemistä
sekä siitä saadusta palautteesta. Lisäksi on tarkoitus kertoa opiskelijoiden kokemuksia mm. siitä,
miten ohjaus on tukenut heidän osaamistaan matematiikassa, matematiikan didaktiikassa ja yleisdi-
daktiikassa.



Millaisia aineenopettajia Pohjois-Suomessa tarvitaan?
Maija Saviniemi, Emilia Manninen ja Minna Sääskilahti, Oulun yliopisto

Käsittelemme esitelmässämme Pohjois-Suomen aineenopettajatarvetta, ja tavoitteenamme on sel-
vittää, millaisia erityispiirteitä alueen opettajatarpeissa on. Tutkimusaineistonamme on Lapin, Kai-
nuun ja Pohjois-Pohjanmaan rehtoreille suunnattu kysely, johon vastasi 101 rehtoria tammikuussa
2016. Kysely on osa Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan kielten aineenopettajakoulutuksen
ja siihen liittyvän tutkimuksen koordinointia. Se on toteutettu yhteistyössä kasvatustieteiden tiede-
kunnan aineenopettajakoulutuksen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Kyselyssä selvi-
tettiin muun muassa, millaisin aineyhdistelmin tulevaisuuden opettajat mahdollisesti työllistyvät,
millaisia valmiuksia uusilla opettajilla on heidän siirtyessään työelämään ja millaista monialaisuutta
tulevaisuuden opettajilta kaivataan.   Tutkimuksemme keskeisiä teoreettisia lähtökohtia ovat työ-
elämärelevanssi, koulutuksen vaikuttavuus ja asiantuntijuus. Työelämän näkökulmasta tarkaste-
lemme, missä määrin koulutus palvelee työelämän tarpeita. Kiinnitämme huomiota erityisesti sii-
hen, tuottaako koulutus nykyisellään kentän tarvitsemia opettajankelpoisuuksia ja kelpoisuuksien
yhdistelmiä sekä kentän toivomaa pedagogista osaamista. Yksilön, tulevan aineenopettajan, näkö-
kulmasta keskeistä on muun muassa se, missä määrin koulutus edistää hänen työllistymistään ja
tarjoaa mahdollisuuksia työelämän edellyttämän asiantuntemuksen kehittämiseen.  Tutkimuksen
tuloksia hyödynnetään opettajankoulutuksen kehittämisessä ja tutkimuksessa. Rehtoreiden koke-
muksen mukaan erityisesti luokanopettajan tehtäviin on ollut runsaasti hakijoita, kun taas pulaa on
ollut etenkin erityisopettajista. Tulevia opettajatarpeita koskevissa vastauksissa nousevat voimak-
kaasti esiin muun muassa luokanopettajan ja aineenopettajan kaksoiskelpoisuus sekä erityispeda-
gogiikan opinnot. Aineenopettajilta toivotaan myös useiden aineiden yhdistelmiä. Rekrytoitavan
opettajan selvästi tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousevat vuorovaikutustaidot ja asennoituminen
työhön.  Reilun neljäsosan tutkimukseen osallistuneen rehtorin mukaan kolmen aineen yhdistelmä
on hyödyllinen rekrytoitavalle opettajalle, useimmin mainittiin yhdistelmä matematiikka, fysiikka ja
kemia. Neljän aineen yhdistelmä ei sen sijaan neljäsosan vastaajien mielestä ollut lainkaan hyödyl-
linen.

Uusi matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajankoulutuksen ohjelma
Juha Oikkonen, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston Iso Pyörä uudistuksen yhteydessä käynnistyvät matemaattis-luonnontieteelli-
sen opettajankouluksen mat-fys-kem aineenopettajakoulutuksen kandi- ja maisteriohjelmat. Esityk-
sessäni kuvailen yhteisten ohjelmiemme tavoitteita ja niiden taustalla olevia ideoita. Erityisesti tar-
kastelen seuraavia seikkoja: -yhteisen koulutusohjelman hyödyntäminen kokonaisvaltaisessa opet-
tajuuteen kasvamisessa, -opettajankoulutuksen ja yliopistomme aktiivisen LUMA-toiminnan vuoro-
vaikutuksen hyödyntäminen, -uusien mahdollisuuksien hakeminen opiskelijarekrytoinnin kehittämi-
seen etenkin fysiikan ja kemian osalta.



Suomalaisen matematiikan termistön validointitutkimus
Markku Hannula, Helsingin yliopisto

Lexicon-projektissa selvitetään matematiikan opettajien opetuksen ja oppimisen kuvailuun käyttä-
mää termistöä kahdeksassa maassa (Suomi, Australia, Kiina, Saksa, Chile, USA, Ranska ja Tsekin ta-
savalta). Projektin tarkoituksena on yhtäältä tunnistaa miten eri maissa matematiikan opettajat nä-
kevät opetus-oppimistapahtuman ja millaista käsitteistöä opetuksen ammattilaiset käyttävät. Toi-
saalta projektin tarkoituksena on parantaa edellytyksiä kansainväliseen vertailevaan tutkimukseen.
Tässä esitelmässä esittelen projektin suomalaisen osahankkeen kansallista validointia. Opettajien ja
ainedidaktiikan tutkijoiden ryhmätyönä olimme luoneet kansalliseen termistöön 104 termiä. Ter-
meille oli laadittu sanallinen kuvaus, sekä esimerkkejä termin selkiyttämiseksi. Syksyllä 2016 laadit-
tiin suomalaisille matematiikan opettajille sähköinen kysely, jossa tutkittiin miten tuttuja termit
heille ovat ja miten laajasti näitä termejä käytetään. Kyselyyn lähetettiin kutsu matematiikan ja luon-
nontieteiden tutkimusseuran postituslistalle, MAOL:n viikkokirjeen mukana, sekä omille opettaja-
kontakteille. Kyselyyn tuli yhteensä 77 vastausta, joista 72 oli matematiikan opettajia. Esitelmässä
käsitellään vain matematiikan opettajien vastauksia. Vastaajat edustavat laajasti eri maantieteellisiä
alueita ja eri ikäryhmiä. Ehdotetut termit olivat vastaajille keskimäärin tuttuja tai erittäin tuttuja
(keskiarvo viisiportaisella asteikolla = 4,5). Termejä käytetään kollegojen kanssa melko usein (k.a. =
3) ja termien kuvaamat asiat tapahtuvat tunneilla usein (k.a. = 3,7). Validoinnissa tunnistettiin suuri
osa termeistä erittäin hyvin tunnetuiksi ja laajasti käytetyiksi (esim. ”kertaus”). Kysely osoitti kuiten-
kin useita ongelmia termien nimissä ja kuvailuissa, osittain sen vuoksi, että vakiintuneita ilmaisuja
ei joillekin hyvinkin tutuille asioille ollut (esim. ”rutiinitehtävä”). Esitelmässä näitä termikohtaisia
tuloksia käsitellään yksityiskohtaisemmin. Vastaajat tekivät myös yhteensä 78 ehdotusta uusiksi ter-
meiksi. Näistä valikoitiin 40 termiä täydennysvalidoinnissa testattavaksi.


