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1 Johdanto 
 

”Mihin me niinku tätä elämässä sit tarvitaan?” Tämä kysymys on varmasti tuttu 

jokaiselle, joka on joskus opettanut matematiikkaa. Oppilaiden pohdinta on ai-

heellista, sillä koulumatematiikassa korostuu vahvasti laskutaidon ja erityisesti 

mekaanisten laskujen harjoittelu (Vaulamo & Pehkonen 1999, 16). On totta, että 

arkielämässä harvemmin tulee sellaisenaan vastaan tilannetta, jossa tulee rat-

kaista yhtälö x + 5 = 7. Sen sijaan arjessa ihminen joutuu ratkaisemaan ongel-

mia, joihin ei välttämättä ole yhtä oikeaa vastausta. Tällaisten avoimien ongel-

mien sisällyttäminen matematiikan opetukseen harjaannuttaa oppilasta sekä 

johdonmukaiseen ja täsmälliseen että toisaalta myös kokeilevaan ja luovaan 

ajatteluun. Ajattelemisen taito ja sen kehittäminen ovat tarpeen, eletäänpä mil-

laisessa yhteiskunnassa tahansa. (Vaulamo & Pehkonen 1999, 16–17.)  

 

Peruskoulun opetussuunnitelmat perusteissa (POPS 2004) ongelmanratkaisun 

käsite esiintyy sekä kaikkia oppiaineita koskevana yleistavoitteena että erityi-

sesti matematiikan opetuksen tavoitteena.  Ongelmanratkaisutaidot luetaan 

osaksi kognitiivisia taitoja, joiden oppimisen myötä oppilas aktivoituu käyttä-

mään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen (POPS 2004, 31). 

Opetussuunnitelman mukaan opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja 

täsmällistä ajattelua, ja sen tulee ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan 

ongelmia sekä etsimään ratkaisuja niihin. Lisäksi opetuksessa kehotetaan käyt-

tämään hyväksi arkielämän ongelmia, joita voidaan ratkoa matemaattisen ajat-

telun tai toiminnan avulla (POPS 2004, 158). Ongelmanratkaisu onkin matema-

tiikan opetuksen keskeinen periaate ja työkalu, ja laajemmat matemaattiset ak-

tiviteetit edesauttavat oppilasta tuottamaan ongelmia ja erottelemaan ajattelu-

aan (Pehkonen 2001, 15; Vaulamo & Pehkonen 1999, 17–18). On todettu, että 

ongelmanratkaisu kehittää muun muassa oppilaan luovuutta, huomiokykyä, sin-

nikkyyttä ja hellittämättömyyttä (Haapasalo 2011, 35; Vaulamo & Pehkonen 

1999, 18). 

 

Tutkimukseni on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia, jossa 

suomalaiset ja chileläiset matematiikan opettajat ovat pitäneet ongelmanratkai-
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suun keskittyviä oppitunteja kolmen vuoden ajan. Näillä tunneilla sekä Suomes-

sa että Chilessä opettajat opettavat luokalleen samoja avoimia ongelmanratkai-

sutehtäviä. Oppitunnit videoidaan ja oppilaiden ratkaisupaperit kerätään osaksi 

tutkimusaineistoa. Tähän tutkimukseen tutkimusaineistoksi valittiin kuuden eri 

suomalaisen luokan ratkaisupaperit samaan ongelmanratkaisutehtävään, sekä 

neljän luokan ongelmanratkaisutunneista kuvatut oppilasvideot. Käsitellyssä 

ongelmassa oppilaiden tehtävä oli piirtää suorakulmioita, joiden piiri on 30 cm ja 

tutkia, millä näistä suorakulmioista on suurin pinta-ala ja mahdollisesti etsiä teh-

tävästä säännönmukaisuuksia. 

 

Tässä tutkielmassa analysoin ja tulkitsen oppilaiden esittämiä ratkaisuja avoi-

meen ongelmanratkaisutehtävään. Lisäksi erittelen oppilaiden ongelmanratkai-

suprosessin kulkua. Koska aineistoni on suhteellisen pieni ja kyseessä on laa-

dullinen tutkimus, tarkoituksenani ei ole muodostaa ratkaisustrategioista tai on-

gelmanratkaisuprosessin kulusta yleispäteviä luokkia. Ennemminkin tavoit-

teenani on peilata oppilaiden esittämiä ratkaisuja aiempaan tutkimukseen (ks. 

esim. Pólya 1945; Mason 1982; Schoenfeld 1985; LeBlanc 1977; Malloy & 

Jones 1998) ratkaisustrategioista ja ongelmanratkaisuprosessista, jota esittelen 

tutkielmani teoriaosuudessa. Tutkimuksen tarkoitus on paitsi kuvata oppilaiden 

ratkaisuja ja ongelmanratkaisuprosessia, mutta myös tutkia, löytyykö ratkaisuis-

ta jotakin systematiikkaa, josta voisi päätellä, mitä ongelmanratkaisustrategiaa 

oppilas on käyttänyt ratkaisussaan.   
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2 Matemaattinen ongelmanratkaisu 
 

Tässä luvussa keskityn matemaattiseen ongelmanratkaisuun ja määrittelen sii-

hen liittyviä käsitteitä. Erityisen keskeistä tutkielmani kannalta ovat Pólyan 

(1945), Masonin (1982) ja Schoenfeldin (1985) mallit ongelmanratkaisuproses-

sin kulusta, joita esittelen luvussa 2.2. Lisäksi tutkimukseni kannalta tärkeitä 

ovat ongelmanratkaisustrategiat, joita käsittelen luvussa 2.3. Niiden pohjalta 

erittelen myöhemmin oppilaiden tuottamia ratkaisuja tässä tutkimuksessa käy-

tettyyn ongelmanratkaisutehtävään.  

 

2.1 Ongelman määrittelyä 
 

Pólyan (1962, 117) mukaan ongelmanratkaisu tarkoittaa, että henkilö tietoisesti 

etsii tapoja saavuttaa ehkä kirkkaasti mielessä oleva mutta ei heti saavutetta-

vissa oleva päämäärä. Ongelmanratkaisu on käytännön taito, joka rinnastuu 

esimerkiksi pianonsoittoon: taidon voi oppia vain harjoittelun avulla eli ratkaise-

malla ongelmia (Pólya 1962). Ongelmanratkaisu sanana sisältää sekä ongel-

man varsinaisen ratkaisun että toimenpiteet, joiden kautta ratkaisuun päästään 

(Haapasalo 2011; Vaulamo & Pehkonen 1999). 

 

Ongelman käsite on kuitenkin vaikea, sillä sitä käytetään useassa eri merkityk-

sessä ja eri tasoisten pulmien yhteydessä: toiselle se, minkä kokoisen karkki-

pussin viikkorahoilla saa ostettua, on ongelma, ja toinen taas ratkaisee vaativia 

yhtälöitä vaivatta. Ongelman käsite onkin aina sidoksissa henkilöön ja aikaan. 

(Frobisher 1994, 153–154; Schoenfeld 1985, 74; Sovchik 1996, 254; Vaulamo 

& Pehkonen 1999, 13.) 

 

Tehtävää, jonka ratkaisemiseksi henkilöllä on valmis ratkaisuprosessi, sanotaan 

rutiinitehtäväksi (Haapasalo 2011, 17). Tällöin henkilö tunnistaa heti ratkaisuun 

vaaditut menetelmät. Tilanteesta tulee ongelma vasta silloin, kun ratkaisija jou-

tuu järjestämään tai rakentamaan aiemmin oppimaansa tietoa uudella tavalla. 

Ratkaisuun tarvittavat pohjatiedot on siis jo omaksuttu, mutta ratkaisumenetel-

mää ei vielä tunneta. Ongelmasta voi myöhemmin muodostua harjoittelun myö-

tä rutiinitehtävä. (Vaulamo & Pehkonen 1999, 13.) 
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Ongelmia voidaan luokitella esimerkiksi ongelmien syntymisen ja esiintymisen, 

ongelmien laadun ja muodon tai ongelman ratkaisemiseksi tarvittavien mene-

telmien mukaan (Haapasalo 2011, 37). Pólyan (1962, 118) mukaan ongelmien 

luokittelu on perusteltua, sillä ongelman tyyppi voi antaa vinkkejä myös siitä, mi-

ten ongelma mahdollisesti ratkaistaan. 

 

Ongelmat ovat luonteeltaan erilaisia riippuen siitä, millaisia niiden alku- ja loppu-

tilanteet ovat (ks. esim. Frobisher 1994; Haapasalo 2011, Pehkonen 1999, 

Pehkonen & Zimmermann 1990). Tämän perusteella ongelmat voidaan jakaa 

avoimiin ja suljettuihin ongelmiin (Taulukko 1). 
 
Taulukko 1. Ongelmien jako avoimiin ja suljettuihin ongelmiin (Pehkonen 1997, 9; Vau-
lamo & Pehkonen 1999, 14). 

       Lopputilanne 

 

 

Alkutilanne 

 

SULJETTU  

(ts. tarkasti määritelty) 

 

AVOIN 

(ts. useita vaihtoehtoja) 

 

SULJETTU 

(ts. tarkasti määritelty) 

 

Suljettu ongelma - sekä al-

ku- että lopputilanne tarkasti 

määritelty. 

Esim. mekaaniset laskut 

 

Avoin ongelma – alkutilanne 

suljettu, lopputilanne avoin. 

Esim. todellisen elämän tilan-

teet ja tutkimustehtävät 

 

AVOIN 

(ts. useita vaihtoehtoja) 

 

Avoin ongelma – alkutilanne 

avoin, lopputilanne suljettu. 

Esim. todellisen elämän tilan-

teet, ongelmien variointi 

Avoin ongelma – sekä alku- 

että lopputilanne avoimia. 

Esim. todellisen elämän tilan-

teet, ongelmien asettaminen, 

ongelmien variointi, projektit 

 

Ongelma on suljettu, jos sekä sen alku- että lopputilanne on tehtävänannossa 

tarkasti määritelty. Tehtävät eivät sisällä juurikaan ylimääräistä tietoa, ja ongel-

man ratkaisu on usein etukäteen tiedossa. Koulumatematiikan tehtävät ovat 

yleensä juuri tällaisia suljettuja ongelmia, jotka yleensä ratkaistaan yksin ja jotka 

eivät jätä juurikaan mahdollisuuksia luovalle ajattelulle. Oppilaan pitää tietää, 

mitä sääntöä tai toimenpidettä käyttämällä ratkaisuun päästään, ja ratkaisu ete-

nee systemaattisesti. (Haapasalo 2011, 45; Pehkonen 1997, 8; Pehkonen 2001, 

13; Vaulamo & Pehkonen 1999, 14.) 
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Avoimiksi ongelmiksi kutsutaan tehtäviä, joissa alkutilanne, lopputilanne tai mo-

lemmat ovat avoimia. Ongelman alku- tai lopputilanne jättää ratkaisijalle mah-

dollisuuden tehdä valintoja ja käyttää luovuuttaan (Pehkonen 2001, 13; Shima-

da 1997, 1). Pehkosen (1997, 8) mukaan termi ”avoin ongelma” käsittää useita 

erilaisia tehtävätyyppejä: tutkimuksia, ongelmien asettamista, tosielämän tilan-

teita, projekteja, ongelmakenttiä, ongelmien variointia ja ongelmia ilman kysy-

mystä. Avoimia tehtäviä saadaan esimerkiksi oppikirjojen sanallisista rutiiniteh-

tävistä jättämällä osa informaatiota pois (Vaulamo & Pehkonen 1999, 15). 

Avoimet tehtävät voivat sisältää liikaa tai epäolennaista tietoa, ne mahdollista-

vat tiimi- tai projektityön ja ratkaisut ovat oppilaan tai tiimien vapaita tuotoksia 

(Haapasalo 2011, 45). 

 

2.2 Ongelmanratkaisuprosessi 
 

Ongelmanratkaisu on prosessi, jossa aikaisemmin hankittua tietoa käytetään 

uudessa ja ratkaisijalle tuntemattomassa tilanteessa (Vaulamo & Pehkonen 

1999, 18). Erityisesti matemaattinen ongelmanratkaisu voidaan nähdä ajattelu-

prosessina, jossa ratkaisija pyrkii ymmärtämään ongelmatilannetta ja ratkaise-

maan sen toisaalta käyttämällä hyväksi jo olemassa olevaa matemaattista tie-

toaan, toisaalta hankkien uutta tietoa tästä tilanteesta (Lester & Kehle 2003, 

510). Ongelmanratkaisuun voi liittää myös motivaation käsitteen: ongelmanrat-

kaisun määritelmän mukaan tehtävän alkutilasta halutaan siirtyä ratkaisuun. 

Ratkaisu vaatii siis yksilön päämäärähakuista toimintaa ja jos yksilö ei esimer-

kiksi jostakin emotionaalisesta syystä halua ongelmaan reagoida, ratkaisua ei 

voi syntyä. Ratkaisijalla tulee olla tiedollisten valmiuksien lisäksi kyky ponnistel-

la päämäärän saavuttamiseksi. (Haapasalo 2011, 17; Leppäaho 2007, 41; 

Pólya 1965, 63; Vaulamo & Pehkonen 1999, 18.) 

 

Ongelmanratkaisuprosessi sisältää Haapasalon (2011, 17) mukaan aina on-

gelmaan orientoitumisen, ongelman työstämisen, ongelman ratkaisemisen ja 

ratkaisun tulkinnan. Tässä luvussa esittelen Pólyan, Masonin ja Schoenfeldin 

ongelmanratkaisumallit, joissa kaikissa esiintyy Haapasalon mainitsemia osa-
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alueita vastaavat vaiheet. Eroja malleissa löytyy erityisesti siinä, miten näiden 

vaiheiden välillä liikutaan. 

 
2.2.1 Pólyan ongelmanratkaisumalli 
 

George Pólyan (1945) neliportainen ongelmanratkaisumalli kuvaa ongelmanrat-

kaisuprosessia ja antaa tämän lisäksi selkeät ohjeet ratkaisussa etenemiseen 

sopivien kysymysten avulla. Malli etenee hyvin lineaarisesti alkuoletuksista rat-

kaisuun ja sen tulkintaan. Pólya jakaa ongelmanratkaisun vaiheet 1. ongelman 

ymmärtämiseen, 2. ratkaisun suunnittelemiseen, 3. ratkaisun toteutukseen ja 4. 

ratkaisun tarkasteluun ja ratkaisuprosessin tulkintaan. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa ratkaisija tutustuu ongelmaan ja sen alkuasetel-

maan. Ratkaisija yrittää esimerkiksi piirtämällä tai kirjoittamalla selvittää mikä on 

ongelman ydin, mitä tietoja ja ehtoja on annettu, ja onko näiden perusteella yli-

päätänsä mahdollista ratkaista ongelma. Pólya painottaa, että sen lisäksi, että 

ratkaisijan on tärkeää ymmärtää ongelma, hänellä on oltava halu ratkaista se. 

Tämän jälkeen ratkaisija siirtyy toiseen vaiheeseen eli ratkaisun suunnitteluun. 

Suunnitelman kehittely voi olla vähitellen etenevä, pitkäkestoinen, epäonnistu-

neita kokeiluja sisältävä ja tuskainen prosessi. Joskus idean voi saada myös 

yhtäkkiä. Ratkaisija yrittää löytää yhteyden omien pohjatietojensa, annettujen 

tietojen ja tuntemattoman ratkaisun välille. Tässä vaiheessa ratkaisija myös 

pohtii, onko hän ratkaissut samantapaisia ongelmia aikaisemmin ja voisiko hän 

hyödyntää niitä ratkaisussaan.  (Pólya 1945, 6–12.) 

 

Kolmannessa vaiheessa ratkaisija toteuttaa suunnitelmansa. Jokainen päättelyn 

askel tulee tarkastella kärsivällisesti, ja ratkaisun lopussa ratkaisijan tulee olla 

vakuuttunut siitä, että jokainen tehty päätelmä on virheetön. Neljännessä vai-

heessa on Pólyan mukaan mahdollisuus lujittaa tietouttaan ja kehittää kykyä 

ratkaista ongelmia. Tässä vaiheessa ratkaisija kehittää ratkaisuaan sekä ym-

märrystään siitä pohtimalla, voiko ratkaisun tarkistaa tai olisiko siihen voinut 

päästä jollakin muulla tavalla. Ratkaisija liittää ratkaisunsa osaksi laajempaa 

matemaattista kontekstia ja pohtii, voisiko ratkaisua hyödyntää jatkossa jonkin 
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toisen ongelman ratkaisussa. Viimeinen vaihe voi kuitenkin usein jäädä ratkaisi-

jalta kokonaan välistä. (Pólya 1945, 12–18.) 

 

2.2.2 Masonin ongelmanratkaisumalli 
 

John Masonin (1982) ongelmanratkaisumalli (Kuvio 1) ei etene yhtä suoraviivai-

sesti kuin Pólyan (1945) malli, vaan se kuvaa tarkemmin ongelmanratkaisupro-

sessille tyypillistä syklisyyttä. Mason jakaa ongelmanratkaisuprosessin kolmeen 

vaiheeseen: sisäänpääsy (Entry), hyökkäys (Attack) ja tarkastelu (Review). 

 

 
 
Sisäänpääsyvaiheessa ratkaisija tutustuu kysymykseen, miettii mitä pohjatietoja 

hänellä on ja onko hän nähnyt mitään vastaavaa aikaisemmin (What do I 

know?).  Tämän jälkeen ratkaisija suuntaa katseensa siihen, mitä hänen täytyy 

Prosessit               Vaiheet                           Iskusanat                Prosessit 
 
                               1. Sisäänpääsy (Entry)           TIEDÄN 
                                                                        HALUAN 
                                                                      TUTUSTUN 
 
 
 
Erikois- 
tapaukset                                                   JUMISSA!   AHAA!       
 
 
 
 
                                                                          YRITÄ                   Olettaminen 
                                2. Hyökkäys (Attack)               EHKÄ 
                                                                    MUTTA MIKSI?        Perusteleminen 
 
 
 
 
Yleistykset 
 
 
 
                                                                    TARKISTA 
                                                                       POHDI 
                               3. Tarkastelu (Review)         YLEISTÄ 

Kuvio 1. Masonin ongelmanratkaisumalli (Mason 1982, 129). 
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tehdä löytääkseen vastauksen (What do I want?). Lopuksi hän miettii, tarvitaan-

ko hyökkäyksessä apuna esimerkiksi diagrammeja tai muita keinoja havainnol-

listaa ongelmaa (What can I introduce?). Ratkaisija on valmis siirtymään hyök-

käysvaiheeseen, kun hän ymmärtää ongelman ja on motivoitunut ratkaisemaan 

sen keräämiensä pohjatietojen avulla. (Mason 1982, 29–42.) 

 

Hyökkäysvaiheessa ratkaisija kokeilee useita erilaisia lähestymistapoja ja rat-

kaisusuunnitelmia. Ongelmaa tutkitaan ja se pyritään ymmärtämään erikoista-

pausten avulla. Näitä tapauksia tutkitaan, ja tutkimusten onnistumisesta riippu-

en siirrytään joko ratkaisussa eteenpäin tai kokeillaan uusia ideoita. Vaihe sisäl-

tää myös pitkiä odotteluaikoja, kun vanhat ideat on jo testattu ja uusia ideoita ei 

ole vielä syntynyt. Tärkeää ratkaisun etenemisessä ovat juuri jumissa olemisen 

vaihe (STUCK!) ja oivallusvaihe (AHA!). Masonin mukaan ainoastaan jumissa 

olemalla ja sen hyväksymällä on mahdollista oppia löytämään uusia oivalluksia. 

Hyökkäysvaihe päättyy, kun ongelmaan löydetään tyydyttävä ratkaisu tai ratkai-

su hylätään. (Mason 1982, 42–43.) 

 

Tarkasteluvaiheessa on myös Masonin mukaan kolme eri vaihetta: ratkaisun 

tarkistaminen, sen reflektointi ja ratkaisun laajentaminen osaksi suurempaa 

kontekstia. Ensin ratkaisija tarkistaa ratkaisunsa ja tutkii sisältääkö se virheitä, 

vastaako ratkaisu annettuun kysymykseen ja olisiko tehtävän voinut ratkaista 

helpommalla tavalla. Tämän jälkeen ratkaisija reflektoi ratkaisuprosessiaan ja 

sen avainkohtia, ja laajentaa näin omia ajattelun taitojaan. Lopuksi ratkaisu yh-

distetään vielä osaksi laajempaa kontekstia, eli erikoistapauksista muodoste-

taan yleistyksiä. Masonin mukaan vasta tällöin ratkaisun voi todella ymmärtää. 

(Mason 1982, 43–48.) 

 

2.2.3 Schoenfeldin ongelmanratkaisumalli 
 

Alan Schoenfeld (1985) tarjosi edellisistä vielä hieman poikkeavan mallin on-

gelmanratkaisuprosessin jäsentämiseksi. Malli muistuttaa hieman Pólyan 

(1945) mallia, mutta eroaa siitä suunnitteluvaiheen osalta. Schoenfeld jakaa 

Pólyan esittelemän suunnitteluvaiheen kahteen osaan, suunnittelu- ja tutkimis-

vaiheisiin, jotka vuorottelevat ja tuovat näin Masonin (1982) tapaan malliin mu-
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kaan ajatuksen ongelmanratkaisuprosessin syklisyydestä. Schoenfeldin mallin 

vaiheet ovat analyysi-, suunnittelu-, tutkimis-, toteutus- ja tarkistamisvaihe. 

Schoenfeldin ongelmanratkaisumalli on esitelty kuviossa 2. 

 
 

 

Analyysivaiheessa ratkaisija tutustuu ongelmaan: mitä kysytään, mitä tietoja 

tehtävässä on annettu, miksi annetut tiedot on annettu, mihin matemaattiseen 

kontekstiin ongelma sopii, millä mekanismilla ongelmaa voisi yrittää ratkaista ja 

                  Annettu ongelma 
 
 
 
ANALYYSI (Analysis) 
Väitteen ymmärtäminen 
Ongelman yksinkertaistaminen 
Ongelman uudelleenmuotoilu 
                                                            
 

 
                                                      
                                                                  Pieniä vaikeuksia              
SUUNNITTELU (Design) 
Perusteiden rakentaminen 
Suunnitelman muotoilu 
Yleisen tason suunnitelmat 
                                                              Suuria vaikeuksia 
 
 
             Ratkaisun hahmotelma 
 
 
 
TOTEUTUS (Implementation) 
Suunnitelman toteutus vaihe vaiheelta 

 
 
 
                 Alustava ratkaisu 
 
 
 
TARKISTAMINEN (Verification) 
Ratkaisun testaaminen: yleiset ja eri-
tyiset testit 
Ratkaisun tarkastelu 
 
 
 
                Tarkistettu ratkaisu 

 
 
 
 
          
                     
                    Uudet lähestymistavat 
                    Uusi informaatio 
 
 
 
 
 
 

  TUTKIMINEN (Exploration) 
  Strategian testaus 
  Suunnitelman tarkennus 

 

Kuvio 2. Schoenfeldin ongelmanratkaisumalli (Schoenfeld 1982, 108–111). 
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niin edelleen. Suunnitteluvaihe kulkee Schoenfeldin mukaan läpi koko ongel-

manratkaisuprosessin – siinä pohditaan erilaisia vaihtoehtoja, ja tehdään suun-

nitelmia yleisellä tasolla. Nämä suunnitelmat sitten tarkentuvat ratkaisun ede-

tessä. Tutkimisvaihe on ratkaisun yksi tärkeimmistä vaiheista: se määrittää, voi-

daanko ratkaisussa edetä vai joudutaanko siinä palata takaisin päin. Jos ratkai-

sija kokee suuria vaikeuksia eli testattava strategia osoittautuu riittämättömäksi 

eikä edistystä tapahdu, siirrytään takaisin analyysivaiheeseen. Tutkimusvai-

heesta voidaan tässäkin tapauksessa saada hyödyllistä informaatiota tai uusia 

lähestymistapoja, joita voi hyödyntää analyysivaiheessa. Jos tutkimusvaiheessa 

havaitaan, että strategiassa on vain pieniä vaikeuksia tai ongelmia, palataan ta-

kaisin suunnitteluvaiheeseen ja yritetään korjata ne. Kun strategiaan ollaan tyy-

tyväisiä, siirrytään varsinaiseen toteutusvaiheeseen. (Schoenfeld 1985, 108–

110.) 

 

Toteutusvaiheen pitäisi olla Schoenfeldin mukaan viimeinen ongelman varsinai-

sen ratkaisun vaihe, jossa ratkaisija käyttää valitsemaansa strategiaa ongelman 

ratkaisun löytämiseksi. Tarkistamisvaihetta ei Schoenfeldin mukaan saa silti 

unohtaa: ratkaisua tarkastelemalla voi löytää siitä huolimattomuusvirheitä, kek-

siä jonkun toisen tavan ratkaista ongelma ja löytää yhteyksiä muihin aihealuei-

siin. Mikä tärkeintä, ratkaisua tarkastellessa voi huomata hyödyllisiä ongelman-

ratkaisustrategioita, joita voi hyödyntää jatkossa, ja näin ollen kehittyä ongel-

manratkaisijana. (Schoenfeld 1985, 110–111.) 

 

2.2.4 Yhteenveto ongelmanratkaisumalleista 
 

Eri tutkijoiden näkemyksissä ongelmanratkaisuprosessin kulusta on paljon sa-

mankaltaisuuksia. Nämä yhtäläisyydet on koottu taulukkoon 2. 
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Taulukko 2. Ongelmanratkaisuprosessin vaiheet Pólyan (1945), Masonin (1982) ja 
Schoenfeldin (1985) mukaan. 
Vaiheiden yhteiset piirteet Pólya Mason Schoenfeld 

Ongelmaan tutustuminen ja 

sen hahmottaminen 

Ongelman ymmärtäminen Sisäänpääsy Analyysi 

Ratkaisustrategian valinta 

omien pohjatietojen avulla 

Ratkaisun suunnittelu Suunnittelu 

Tutkiminen 

Ratkaisun toteutus Ratkaisun toteutus Hyökkäys Toteutus 

Ratkaisun tarkastelu ja ana-

lysointi 

Ratkaisun tarkastelu ja rat-

kaisuprosessin tulkinta 

Tarkastelu Tarkistaminen 

 

Kaikissa kolmessa ongelmanratkaisumallissa prosessi alkaa ongelmaan tutus-

tumisella ja sen hahmottamisella. Seuraavaksi ratkaisija pohtii, mitä hänen täy-

tyy tehdä päästäkseen ratkaisuun. Pohjatietojensa avulla hän valitsee ratkaisu-

strategian ja suunnittelee ratkaisuaan. Tämän jälkeen on vuorossa varsinainen 

ratkaisun toteutusvaihe. Lopuksi ratkaisu tarkistetaan, ja ratkaisija usein myös 

reflektoi ajatteluprosessinsa vaiheita. 

 

Vaikka ongelmanratkaisuprosessin vaiheissa on paljon samankaltaisuuksia, löy-

tyy malleista myös eroja. Pólyan (1945) mallissa ratkaisu etenee hyvin lineaari-

sesti ongelman ymmärtämisestä ratkaisuun. Sen sijaan Masonin (1982) ja 

Schoenfeldin (1985) malleissa korostuu ongelmanratkaisuprosessille tyypillinen 

syklisyys – vaiheiden välillä tapahtuu edestakaista liikkumista, ja joskus ratkaisi-

ja joutuu palaamaan aivan ratkaisun alkuun. 

 

2.3 Ongelmanratkaisustrategiat 
 

Ongelmanratkaisuprosessia kuvaava malli ei tuo yksinään ratkaisua tehtävään, 

vaan ratkaisijan on valittava, millä keinolla hän yrittää ratkaista ongelman. Valin-

tapäätös tehdään ratkaisijan ennalta oppimista ongelmanratkaisustrategioista. 

Ongelmanratkaisustrategia on siis ennalta opittu keino, joka sisältää ne työs-

kentelytavat, joita ongelmanratkaisussa voidaan käyttää. (Leppäaho 2007, 45.) 

 

Ongelmatilanteessa tarvitaan ajatuksia liikkeelle panevia ja niitä ylläpitäviä pro-

sesseja. Näistä voidaan käyttää yleisnimitystä heuristiset prosessit tai heuristii-
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kat. Käsite sisältää sekä strategiat ongelman ratkaisemiseksi sekä näiden valin-

taa säätelevät metakognitiot. (Haapasalo 2011, 17.) Schoenfeld (1985, 108) 

määrittelee heuristisen strategian tekniikaksi, jonka tarkoituksena on auttaa rat-

kaisijaa ymmärtämään ongelma paremmin, jolloin parhaimmillaan lopputulok-

sena on ongelman ratkaisu. Heuristiset strategiat sisältävät kaikki ratkaisijan 

soveltamat ja hänen itse keksimänsä menetelmät, joilla hän pyrkii ratkaisun 

saavuttamiseen (Leppäaho 2007, 45). Seuraavassa esiteltävät ongelmanratkai-

sustrategiat ovat juuri osa näitä heuristisia strategioita. 

 

LeBlanc (1977, 17) on jakanut ongelmanratkaisustrategiat yleisiin ja auttaviin 

strategioihin. Tämä jako esitellään taulukossa 3. Taulukon esimerkit on muo-

dostettu tässä tutkimuksessa käytettyyn ongelmanratkaisutehtävään liittyen. 

Käsitellyssä ongelmassa oppilaiden tehtävä oli piirtää suorakulmioita, joiden piiri 

on 30 cm ja tutkia, millä näistä suorakulmioista on suurin pinta-ala ja mahdolli-

sesti etsiä tehtävästä säännönmukaisuuksia. 

 
Taulukko 3. Ongelmanratkaisustrategiat LeBlancin (1977) mukaan (vrt. Leppäaho 
2007, 46; Leung 1997; Pehkonen, Pekama & Seppälä 1991, 29–40; Sovchik 1997, 
259). 

Yleiset strategiat Auttavat strategiat 

Strategia Esimerkki 

• Yritys ja erehdys 

 

 

 

• Järjestelmällinen lista 

eri mahdollisuuksista 

• Ongelman yksinker-

taistaminen 

 

 

• Säännönmukaisuuden 

etsiminen ongelmasta 

 

• Kokeilu 

 

 

 

• Oppilas piirtää ensin yhden tai use-

amman suorakulmion ja niiden perus-

teella miettii, millainen suorakulmio 

kannattaisi piirtää seuraavaksi  

• Oppilas listaa järjestyksessä keksi-

mänsä suorakulmiot (1x14, 2x13 jne.) 

• Oppilas yrittää hahmottaa ensin, min-

kä muotoisia suorakulmioita  on ole-

massa, ja pohtii pinta-aloja vasta 

myöhemmin 

• Oppilas esimerkiksi taulukoi keksi-

mänsä ratkaisut, ja yrittää löytää niistä 

säännönmukaisuutta 

• Oppilas piirtää eri kokoisia suorakul-

mioita ilman, että hän tekee päätelmiä 

edellisistä piirtämistään suorakulmi-

oista (vrt. yritys ja erehdys) 

• Diagrammit 

• Taulukot 

• Piirrokset 

• Luettelot 

Yhtälöt 
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• Päättely 

 

 

 

 

• Yleistys 

 

 

• Takaperin työskentely 

• Oppilas käyttää ratkaisun edetessä 

hyväkseen jo aiemmin piirtämiään 

suorakulmioita ja miettii, kannattaako 

sivujen pituuksien suhdetta kasvattaa 

vai pienentää 

• Oppilas käyttää pohjatietojaan sa-

mantyyppisistä ongelmista, ja yleistää 

ne koskemaan uutta ongelmaa  

• Oppilas yrittää keksiä ensin pinta-

alaltaan pienimmän mahdollisen suo-

rakulmion ja etenee ratkaisussaan 

sen avulla 

 

Yleiset strategiat ovat eräänlaisia päälinjoja, jonka mukaan edetä. Ratkaisija va-

litsee näistä päälinjoista yhden ja pyrkii sen avulla ratkaisuun, ja jos ratkaisua ei 

saavuteta, voi kokeilla jotakin toista päälinjaa. Auttavat strategiat taas ovat 

eräänlaisia välivaiheita yleisten strategioiden toteuttamisessa. Ne soveltuvat 

käytettäväksi apuvälineenä kaikissa yleisissä ongelmanratkaisustrategioissa. 

(LeBlanc 1977, 17.) 

 

Yleisiksi strategioiksi LeBlanc (1977) nimeää yrityksen ja erehdyksen, eri mah-

dollisuuksien järjestelmällisen listaamisen, ongelman yksinkertaistamisen, 

säännönmukaisuuden etsimisen ongelmasta, kokeilun, päättelyn, yleistyksen ja 

takaperin työskentelyn. Näiden yleisten strategioiden apuna ratkaisija voi käyt-

tää diagrammeja, taulukoita, piirroksia, luetteloita tai yhtälöitä. Niiden teolla rat-

kaisija siis tuskin saavuttaa varsinaista ratkaisua, mutta ne ovat hyviä apukeino-

ja esimerkiksi oman ajatusprosessin selkiyttämiseen. 

 

On tärkeää huomata, että ongelmanratkaisu on opeteltava taito, ja siten myös 

ongelmanratkaisustrategioita voidaan opetella ja harjoitella esimerkkitehtävien 

avulla. Kun strategia on opittu, sitä voidaan soveltaa uuteen ongelmatehtävään. 

(Leppäaho 2007, 45.) ”Strategiapankin” laajentuessa ratkaisijan ongelmanrat-

kaisutaidot kehittyvät. Kun hänellä on käytössään useita erilaisia strategioita 

ongelman ratkaisemiseksi, niistä todennäköisemmin löytyy tapa ratkaista myös 

täysin uusi eteen sattuva ongelma. 
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Ongelmanratkaisustrategioita ovat tutkineet esimerkiksi Malloy & Jones (1998), 

jotka tutkivat 24:n afrikanamerikkalaisen kahdeksasluokkalaisen nuoren ongel-

manratkaisutaitoja viiden erilaisen ongelmanratkaisutehtävän avulla. Heidän 

tutkimuksensa osoitti, että kun oppilaat ratkaisivat tehtävän oikein, he käyttivät 

ratkaisussaan vähintään yhtä ongelmanratkaisustrategiaa. Näitä strategioita oli-

vat kuvan tai kuvion piirtäminen, mallin etsiminen, listan tai kaavion tekeminen, 

arvaus–tarkistus-menetelmä, takaperin työskentely, looginen päättely ja ylimää-

räisten tietojen ohittaminen. Kun oppilaat tarkistivat valmiita tehtäviä, he käytti-

vät strategioina ongelman uudelleen lukemista, laskujen tarkistamista, suunni-

telman tarkistamista, toisen menetelmän käyttämistä ja ongelman uudelleen 

muotoilua. Tehtävissä menestyneimmät nuoret osasivat usein yhdistää useita 

eri ongelmanratkaisustrategioita, kun taas heikommat oppilaat suosivat lähinnä 

arvaamista, ja yhdistelivät eri strategioita hyvin harvoin. (Malloy & Jones 1998, 

143–164.) 

 

Malloyn & Jonesin (1998) tutkimuksessa ilmenneet ongelmanratkaisustrategiat 

ovat siis hyvin samankaltaisia kuin LeBlancin (1977) kaksikymmentä vuotta ai-

kaisemmin esittelemät strategiat. Tästä syystä käytän tässä tutkimuksessa juuri 

LeBlancin jaottelua aineiston analyysin pohjana.  

 

2.4 Yhteenveto: Ongelmanratkaisustrategiat osana ongelman-
ratkaisuprosessia 

 

Ongelmanratkaisustrategiat kuvaavat siis ennalta opittuja työskentelytapoja, joi-

ta ongelmanratkaisussa voidaan käyttää. Ongelmanratkaisu on kuitenkin aina 

tehtävä-, ratkaisija-, ja tilannesidonnaista. (Leppäaho 2007, 52–53.) Siksi on-

gelmanratkaisustrategiat eivät esiinny koskaan yksinään, vaan ne ovat aina osa 

laajempaa ongelmanratkaisuprosessia. Prosessin aikana ratkaisija voi kokeilla 

useita eri strategioita, ja ratkaisusta muodostuu laajempi, usein syklinen koko-

naisuus. Ongelmanratkaisustrategioita ja niiden kontrolloimista ei voi siis käy-

tännössä erottaa toisistaan, eli strategioita ei voi täysin ymmärtää ilman käsitys-

tä ratkaisun prosessimaisesta luonteesta (Haapasalo 2011, 177). 
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Pólyan (1945) mallissa ratkaisustrategiat painottuvat pitkälti toiseen vaihee-

seen, ratkaisun suunnitteluun. Pólya mainitsee, että ratkaisun keksiminen sisäl-

tää paljon kokeiluja, yrityksiä ja erehdyksiä. Tavoitteena on löytää yhteys uuden 

ongelman ja aiemmin opitun välille. Pólyan mallissa on selkeät ratkaisun toteut-

tamisohjeet, joissa erilaisia ratkaisustrategioita hyödyntämällä ja tarkalla työs-

kentelyllä päästään tyydyttävään lopputulokseen, eli ongelman ratkaisuun. 

(Pólya 1945, 5–18.) 

 

Masonin (1982) ongelmanratkaisumallissa ratkaisustrategiat kulkevat mukana 

sekä sisäänpääsy-, hyökkäys-, että tarkasteluvaiheessa. Jo sisäänpääsyvai-

heessa Mason mainitsee sen, että ratkaisijan on tiedostettava omat pohjatie-

tonsa ja -taitonsa eli tuntemansa ratkaisustrategiat. Lisäksi Mason erikseen oh-

jeistaa ratkaisijaa käyttämään auttavia strategioita (ks. LeBlanc 1977, 17), kuten 

tekemään diagrammeja tai muita havainnollistavia kuvia. Hyökkäysvaiheessa 

Mason selkeästi ilmaisee, että ratkaisun löytämiseksi on usein kokeiltava useita 

erilaisia ratkaisustrategioita, jotka yrityksen jälkeen joko hyväksytään tai hylä-

tään. Lopuksi tarkasteluvaiheessa, ratkaisun jo löydyttyä, Mason painottaa, että 

mahdollinen uusi ratkaisukeino on yleistettävä osaksi laajempaa kontekstia, jot-

ta sitä voidaan käyttää hyväksi jatkossa. (Mason 1982, 29–48.) 

 

Myös Schoenfeld (1985, 109) listaa erilaisia ongelmanratkaisustrategioita, joita 

ratkaisija voi käyttää eri vaiheissa. Analyysivaiheessa näitä ovat diagrammien 

piirtäminen, yksittäistapausten tutkimisen kautta yleistyksien löytäminen ja on-

gelman yksinkertaistaminen. Tutkimisvaiheessa Schoenfeld esittelee esimerkik-

si ongelman uudelleenmuotoilun ja yksinkertaisten mutta samankaltaisten on-

gelmien hyödyntämisen ratkaisua etsittäessä. Lopuksi tarkistamisvaiheessa 

Schoenfeldkin puhuu ratkaisun yleistämisestä. (Schoenfeld 1985, 108–111.) 

 

Jokainen esittelemäni malli ongelmanratkaisuprosessin kulusta sisältää siis 

merkittävänä osana erilaiset ongelmanratkaisustrategiat. Vaikka tässä tutki-

muksessa käsitelläänkin ongelmanratkaisuprosessin kulun lisäksi oppilaiden 

ratkaisuja erikseen lähinnä ratkaisustrategioiden näkökulmasta, on tärkeää 

muistaa, että strategiat ovat aina osa laajempaa kontekstia. Ratkaisuun on har-

voin päästy suoraviivaisesti tai vain yhtä strategiaa käyttämällä.  
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3 Opettaja ongelmanratkaisuprosessin ohjaajana 
 

Edellä esitetyt ongelmanratkaisumallit ja -strategiat käsittelevät ongelmanratkai-

sua lähinnä oppilaan näkökulmasta. Ne tarjoavat oppilaalle keinoja ja työsken-

telytapoja, joiden avulla selvitä ongelmatilanteesta. Kuitenkin opettajan toiminta 

vaikuttaa paljon siihen, miten ratkaisuprosessi etenee ja oppilaan ongelmanrat-

kaisutaidot kehittyvät (Leppäaho 2007, 63; Pehkonen 1991, 25). Siksi tarkaste-

len tässä luvussa opettajan roolia ongelmanratkaisuprosessin ohjaajana.  

 

3.1 Ongelmanratkaisu opetuksessa 
 

Ongelmanratkaisu on monipuolinen käytännön taito, mikä tulee ottaa huomioon 

opetuksessa (Leppäaho 2007, 66). Se on olennainen osa matematiikan oppi-

mista ja siksi myös tärkeänä osana opetussuunnitelmaa (POPS 2004; Sovchik 

1996, 254). Matematiikan käyttämistaitoa ja ongelmanratkaisua tulisi opettaa 

rinnan matemaattisten tietojen ja taitojen oppimisen kanssa (Frobisher 1994, 

160–163; Pehkonen ym. 1991, 17). Matematiikan tunneilla opettaja kuitenkin 

ratkaisee, kuinka keskeinen osa opetusta ongelmanratkaisu on (Leppäaho 

2007, 16). 

 

Näverin, Ahteen, Laineen, Pehkosen ja Hannulan (2012, 84) mukaan jokaisella 

opettajalla on oma käsityksensä matematiikasta ja sen opettamisesta. Opetta-

jan toimintaan vaikuttavat hänen taustatekijänsä, kuten opettamis- ja oppimis-

kokemuksensa, matemaattinen tietoutensa ja matemaattiset uskomuksensa 

(Frobisher 1994, 167; Näveri ym. 2012, 84; Pehkonen 1991, 25). Matematiikan 

oppikirjasarjat eivät juurikaan korosta ongelmanratkaisun opettamista, vaan on-

gelmatehtävät sijoitetaan yleensä opetettavan jakson loppuun lisätehtäviksi tai 

opettajan oppaaseen monisteiksi. Jää siis opettajan päätettäväksi, käsitelläänkö 

ongelmanratkaisutehtäviä vai ei. Koulun arjessa ongelmanratkaisun opettami-

nen jääkin usein rutiinitehtävien varjoon ja vain nopeimmat ja lahjakkaimmat eh-

tivät tutustua ongelmanratkaisuun. (Leppäaho 2007, 16.) 
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Olisi tärkeää, että opettaja valitsisi harkiten oppitunneilla käytettävät tehtävät – 

monisanaisten tehtävien lukeminen ja hahmottaminen saattavat tuottaa osalle 

oppilaista vaikeuksia, joten opettajan on tärkeää valita alkuun tasoltaan sopivia, 

mahdollisesti karsittua ja vain oleellisia tietoja sisältäviä tehtäviä. Yksinkertais-

ten ongelmien käsittelyllä tähdätään pääasiallisesti oppilaiden ongelmanratkai-

susitkeyden kehittämiseen, positiivisen asenteen luomiseen ja itseluottamuksen 

kohentamiseen. Sen sijaan monimutkaisten ongelmien käsittely on mielekästä 

vasta sellaisten oppilaiden kanssa, joilla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet 

suoriutua annetusta tehtävästä. (Pehkonen ym. 1991, 19; Leino, Kalla & Paa-

sonen 1978, 78, Vaulamo & Pehkonen 1999, 25.) 

 

Tehtävien tarkoituksenmukaisen valinnan lisäksi matemaattisen ajattelun opti-

maalisen kehittymisen kannalta on hyvin merkittävää, millä tavoin ongelmanrat-

kaisua opetetaan. Ratkaistavien ongelmien tarjoaminen ei riitä – keskeistä on 

miten ongelmatehtäviä oppilaille tarjotaan eli miten heidät motivoidaan ratkai-

semaan tehtävää, miten heidän annetaan työskennellä ongelmien parissa ja mi-

ten ratkaisun jälkeen keskustellaan tilanteet läpi. (Pehkonen ym. 1991, 72.) 

 

Käsiteltäessä ongelmanratkaisutehtäviä keskeistä on erityisesti oppilaiden on-

gelmanratkaisusitkeyden kehittäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat jaksa-

vat sitkeästi yrittää ongelman ratkaisemista, vaikka oikea ratkaisumenetelmä ei 

heti löytyisikään. Ongelmanratkaisusitkeyden kehittämiseksi opettajan tehtävä 

on luoda luokkaan myönteinen ilmapiiri, kehittää oppilaiden luovuutta ja tiedolli-

sia valmiuksia sekä parantaa oppilaiden ongelmanratkaisuasenteita. Työtavois-

ta erityisesti pari- ja ryhmätyö ovat hyödyllisiä, sillä oppilaat oppivat näin puhu-

maan ongelmanratkaisusta sekä omista ajattelumalleistaan. (Näveri ym. 2012, 

84.) 

 

3.2 Ongelmanratkaisuprosessin vaiheet opettajan ohjaamana 
 

Hähkiöniemen, Leppäahon ja Viholaisen (2012, 42) mukaan opettajan ohjauk-

sella on erittäin tärkeä merkitys oppilaiden työskentelyn ohjauksessa, kun käy-

tetään avoimia ongelmanratkaisutehtäviä matematiikan oppitunnilla. Opettaja 
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voi ohjata oppilaiden työskentelyä kaikissa ongelmanratkaisuprosessin vaiheis-

sa sekä siirtymissä vaiheesta toiseen. Esittelen seuraavaksi opettajan osalli-

suutta ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Käytän jaotteluun aikaisemmin 

muodostamaani yhteenvetoa Pólyan (1945), Masonin (1982) ja Schoenfeldin 

(1985) ongelmanratkaisumalleista (Taulukko 2). Tämän jaottelun pohjalta ana-

lysoin myöhemmin oppilaiden ongelmanratkaisuprosessin etenemistä. 

 

3.2.1 Ongelmaan tutustuminen ja sen hahmottaminen 
 

Ensimmäisenä vaiheena ongelmaa ratkaistaessa on siis ongelmaan tutustumi-

nen, jolloin sitä tarkastellaan mahdollisimman monipuolisesti (Pehkonen ym. 

1991, 25). Tutustumisvaiheessa opettaja esittelee tehtävät, mutta ei tarjoa val-

miita ratkaisumenetelmiä. Opettaja huolehtii, että oppilaat ymmärtävät tehtävät 

– tarvittaessa voidaan myös kerrata aiemmin opittuja asioita.  Kuitenkin, jos 

esimerkkejä tai pohjatietoja käsitellään liikaa, vaarana on, että tehtävä muuttuu 

mekaaniseksi laskemiseksi. (Hähkiöniemi 2011, 5.) 

 

Tutustumisvaihe luo pohjan koko ongelmanratkaisuprosessille. Oppilaita on tär-

keää heti alussa motivoida työskentelyyn ja rohkaista heitä keksimään luovasti 

erilaisia ratkaisumenetelmiä sekä keskustelemaan keskenään (Hähkiöniemi 

2011, 5). Opettajan on hyvä totuttaa oppilaat lukemaan tehtävä useaan kertaan, 

mahdollisesti alleviivaten oleelliset tiedot ja avainsanat (Leino ym. 1978, 77–

78). Opettaja myös tarjoaa ratkaisuun tarvittavat konkreettiset välineet ja muut 

apukeinot (Sawada 1997, 33). 

 

3.2.2 Ratkaisustrategian valinta omien pohjatietojen avulla 
 

Toinen ongelmanratkaisuprosessin vaihe on ratkaisustrategian valinta omien 

pohjatietojen avulla, hyödyntäen ongelman tutustumisvaihetta. Opettaja voi oh-

jata oppilaita pohtimaan, miten mikäkin ratkaisukeino voisi auttaa ratkaisuun 

pääsemisessä. On tärkeää antaa oppilaille vihjeitä, jotka eivät kuitenkaan kah-

litse oppilaiden omaa ajattelua. Koko ongelmanratkaisuprosessin ajan on tärke-

ää, että opettaja on kysyjä ja kuuntelija, ei kertoja. (Frobisher 1994, 172; Sawa-

da 1997, 33; Sutherland 2007, 42.) 
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Tässä vaiheessa voidaan kehittää oppilaiden suunnitelmallisuutta, kun heitä 

pyydetään luomaan tarkka suunnitelma ennen ongelman varsinaiseen ratkai-

semiseen ryhtymistä (Vaulamo & Pehkonen 1999, 26). On kuitenkin hyvä huo-

mioida, että opettaja ei voi olettaa, että oppilaat keksisivät päästään erilaisia 

ratkaisustrategioita tuosta vain. Sen sijaan ongelmanratkaisussa tarvittavien 

strategioiden oppiminen voi tapahtua vain käytännön harjoittelun kautta. Kyse ei 

välttämättä kuitenkaan ole järjestelmällisestä strategioiden opettamisesta, vaan 

opettaja toimii enemmänkin oppilaiden ideoiden jäsentäjänä. Ongelmanratkai-

sussa tarvitaan luovuutta, ja mekaaninen määrättyihin strategioihin nojautumi-

nen saattaa ehkäistä luovuuden käyttöä erityisesti ongelmanratkaisun harjoitte-

lun alkuvaiheessa. (Pehkonen ym. 1991, 14–15.) 

 

3.2.3 Ratkaisun toteutus 
 

Ratkaisustrategian valinnan jälkeen alkaa varsinainen ratkaisun toteutusvaihe. 

Siihen sisältyy kaikki matemaattinen työskentely tehtävään liittyen ennen ratkai-

suehdotuksen tai hypoteesin muodostamista (Hähkiöniemi, Leppäaho & Viho-

lainen 2012, 35). Toteutusvaiheessa oppilaat ratkaisevat tehtävää opettajan 

kierrellessä ohjaamassa heidän työskentelyään. Opettajan on tärkeää kuunnella 

oppilaita ja olla aidosti kiinnostunut heidän ajattelustaan. Tässä vaiheessa tär-

keintä on ratkaisuprosessi, ei välttämättä oikean ratkaisun löytäminen. Opettaja 

voi painottaa ajattelun merkitystä pyytämällä oppilaita perustelemaan ratkaisu-

jaan. (Hähkiöniemi 2011, 5.) 

 

Ongelmanratkaisukyvyn kehittymiseksi on välttämätöntä, että oppilailla on mah-

dollisuus kokeilla, arvata ja tehdä virheitä ilman aikarajoitusta. Usein pienissä 

ryhmissä työskentelystä on hyötyä, sillä silloin syntyy luovalle tapahtumalle tar-

peellista ajatusten vaihtoa. Alkuvaiheessa, kun ongelmanratkaisua ja erilaisia 

ratkaisustrategioita vielä harjoitellaan, opettajan rooli on usein mallin näyttäjä, 

mutta ongelmanratkaisun opettamisen edetessä roolin olisi muututtava neuvon-

antajaksi. Keskustelu luokassa opettajan ja oppilaiden välillä on oleellista muis-

tiin varastoituvien tietorakenteiden kehittymisen kannalta. Opettajan ohjaavat 

kysymykset suuntaavat oppilaiden ajattelua paljastamatta kuitenkaan ratkaisun 

kulusta liikaa. Väärän ratkaisun osoittamisen sijaan opettaja voi siis kehua niitä 
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osia päättelystä, jotka ohjaavat ratkaisua toivottuun suuntaan ja kiinnittää oppi-

laiden huomion johonkin tarkennusta kaipaavaan kohtaan. Päämääränä on, että 

oppilas kehittäisi vähitellen myös itsenäisesti matemaattista ajatteluaan. (Fro-

bisher 1994, 166; Hashimoto 1997, 13; Hähkiöniemi 2011, 5–6; Pehkonen ym. 

1991, 18, 21–22; Sawada 1997, 34.) 

 

Kun oppilaat löytävät tehtävästä säännönmukaisuuksia, opettajan tärkeä tehtä-

vä on auttaa heitä käsitteellistämään löytämänsä loogiset syy-seuraussuhteet. 

Jos sääntöjä löytyy useita, opettaja rohkaisee oppilaita pohtimaan, pätevätkö 

kaikki löydetyt säännöt vai ovatko jotkut niistä ristiriidassa keskenään, jolloin 

sääntöjä voisi karsia. (Hashimoto 1997, 11–12.) 

 

Usein ongelmanratkaisu etenee pieninä paloina, ja tiedollisten valmiuksien li-

säksi ratkaisijalla on oltava kyky ponnistella päämäärän saavuttamiseksi. Häh-

kiöniemen (2011, 5) mukaan koko toteutusvaiheen ajan opettajan on tärkeää 

motivoida, kannustaa, aktivoida ja kehua oppilaita. Ongelmanratkaisun opetuk-

sen tulisikin tukea myös niitä tunnetason- ja motivaatio-ominaisuuksia, jotka 

auttavat oppilasta siinä henkisessä ponnistelussa, joka ratkaisuun pääsyyn 

vaaditaan. Tavoitteena olisi, että oppilaat oppisivat yrittämään sitkeästi ongel-

man ratkaisemista, vaikka he eivät heti keksisikään oikeaa ratkaisumenetelmää. 

(Pehkonen ym. 1991, 13, 18.) 

 

3.2.4 Ratkaisun tarkastelu ja analysointi 
 

Tarkasteluvaiheessa voidaan oppia jotakin suoritetusta ongelmanratkaisusta. 

Löydetystä ratkaisusta ja ratkaisumenetelmistä keskustellaan, jolloin oppilailla 

on tilaisuus selittää ajattelukulkuaan ja opettaja voi auttaa jäsentämään sitä. 

Tässä vaiheessa voidaan tuoda esille erilaisia ajattelutapoja ja mahdollisia vir-

hekäsityksiä sekä pohtia perustelujen syvällisyyttä. Tavoitteena on, että oppilas 

oppisi ymmärtämään, että kyse ei ole vain oikeasta vastauksesta vaan erityi-

sesti siitä, millä tavoin ratkaisuun päästään. Samalla tavoitteena on kehittää op-

pilaan kykyä tarkkailla kriittisesti omaa toimintaansa. Tarkasteluvaiheessa on 

tärkeää, että oppilaat oppivat sekä selittämään omia ratkaisujaan että ottamaan 

kantaa muiden esittämiin ratkaisuideoihin. Opettajan tehtävä on nostaa ratkai-
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suista olennaiset ideat esille ja korostaa, mitä niistä opitaan. Tarkasteluvaiheen 

tavoitteena on, että oppilaille jää selkeä kuva siitä, mikä tunnin opittava asia oli.  

(Hähkiöniemi 2011, 6–7; Pehkonen ym. 1991, 23, 27, 47.) 

 

Tarkasteluvaiheessa on tärkeää, että oppilaiden innostus ongelmanratkaisuteh-

tävien ratkaisemiseen säilyy. Kaikkien oppilaiden ratkaisut tulisi tuoda jollakin 

tapaa esille, vaikka joukossa olisi samankaltaisia ratkaisuja. Myös mahdolliset 

virheelliset tai keskeneräiset ratkaisut on hyvä käsitellä, kuitenkin positiiviseen 

sävyyn esimerkiksi niin, että niitä muokataan tai kehitetään eteenpäin muiden 

oppilaiden ideoiden avulla. Näin jokainen oppilas kokee, että hänen ratkaisunsa 

on tärkeä. Huomattavaa kuitenkin on, että koska oppilaiden ratkaisut voivat va-

rioida paljonkin, opettajan vastuulla on käsittelyn edetessä muodostaa niistä 

järkevä kokonaisuus. (Sawada 1997, 34.) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita ratkaisu-

tapoja, joita oppilaat esittävät avoimeen ongelmanratkaisutehtävään. Pyrin sekä 

tarkastelemaan oppilaiden ratkaisuja että kuvaamaan mahdollisia ratkaisustra-

tegioita, joita vastauspapereista on havaittavissa. Lisäksi pyrin analysoimaan 

oppilaiden ongelmanratkaisuprosessin kulkua opettajan ohjaamana. 

 

Tavoitteenani on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Millaisia ratkaisuja viidesluokkalaiset esittävät avoimeen ongelmanratkai-

sutehtävään? 

2. Millaisia ongelmanratkaisustrategioita oppilaat käyttävät päästäkseen 

ratkaisuun? 

3. Miten oppilaiden ongelmanratkaisuprosessi etenee opettajan ohjaama-

na? 

 

Etsin tutkimuskysymyksiin vastauksia tarkastelemalla kuuden eri luokan oppi-

laiden vastauspapereita samaan ongelmanratkaisutehtävään sekä neljän luo-

kan ongelmanratkaisutunneista kuvattuja videoita. 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, eli siinä pyritään tilas-

tollisten yleistysten sijaan kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtä-

mään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmi-

ölle (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87). Tutkimus keskittyy siis yhteen tiettyyn tutki-

musyksikköön, jota pyritään analysoimaan mahdollisimman intensiivisesti unoh-

tamatta ympäristön vaikutusta tutkittavaan ilmiöön. Tapaustutkimuksen ehdot-

tomia hyötyjä on se, että tutkittavassa ilmiössä päästään usein syvemmälle ta-

solle ja ymmärrys siitä, mikä tutkittavan ilmiön aiheuttaa ja mitä siitä seuraa, 

selkiytyy. (Flyvbjerg 2011, 301, 314.) 

 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista hypoteesittomuus: tutkijalla ei ole luk-

koonlyötyjä ennakko-oletuksia tutkimuksen tuloksista (Eskola & Suoranta 2005, 

19). Tosin Flyvbjergin (2011, 309–311) mukaan tapaustutkimusta syytetään 

usein siitä, että sen tavoitteena on vahvistaa tutkijan ennalta määrittämät hypo-

teesit, mutta todellisuudessa mahdolliset ennakko-oletukset useammin kumou-

tuvat kuin vahvistuvat – tästä syystä minullakaan ei ollut selkeää oletusta saa-

tavista tuloksista. Tavoitteenani  ei ollut saada yleistettäviä vastauksia oppilai-

den käyttämistä ongelmanratkaisutavoista, vaan kuvailla mahdollisimman katta-

vasti ongelmanratkaisuprosessin kulkua sekä niitä ongelmanratkaisustrategioi-

ta, joita he ratkaisuissaan hyödynsivät. 

 

5.1 Aineiston kuvaus 
 

Päädyin tutkimuksessa käyttämään valmiiksi kerättyä aineistoa, joka oli osa laa-

jaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia. On perusteltua, että tut-

kijan ei välttämättä tarvitse kerätä aineistoaan itse: jokaisen ongelman ratkai-

semiseksi ei tarvitse kerätä aineistoa alusta alkaen, eikä tutkielman arvo nouse 

tai laske sen mukaan, miten aineisto on hankittu (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2005, 175). Uuden tutkimusaineiston kerääminen on usein kallista, ja olemassa 

olevien materiaalien käyttö säästää rahan lisäksi aikaa, kun samaa työtä ei tar-

vitse tehdä useaan kertaan eri tutkijoiden toimesta. Samasta tutkimusaineistos-

ta löytyy usein uusia teemoja tai näkökulmia, kun tutkimusryhmän keräämää 
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materiaalia analysoidaan monipuolisesti. (Seale, Gobo, Gubrium & Silverman 

2007, 301–303; Tuomi & Sarajärvi 2002, 87.) 

 

Koska tässä tutkimuksessa pyrin tutkimaan oppilaiden ongelmanratkaisupro-

sessin kulkua opettajan ohjaamana sekä oppilaiden käyttämiä ongelmanratkai-

sustrategioita, valmis materiaali soveltui käyttööni loistavasti. Tutkimalla oppi-

tunteja esimerkiksi haastattelemalla oppilaita tai opettajia saataisiin mahdolli-

sesti tietoa vain siitä, mitä henkilöt ajattelevat, tuntevat ja uskovat tapahtuneen, 

eikä välttämättä siitä, mitä todella tapahtuu eli miten opetustilanne todellisuu-

dessa etenee (Hirsjärvi ym. 2005, 201–202; Tuomi & Sarajärvi 2002, 83). Li-

säksi havainnoinnin haittana saattaa olla, että havainnoija saattaa häiritä tilan-

netta tai vaihtoehtoisesti sitoutua emotionaalisesti tutkittavaan ryhmään tai tilan-

teeseen, jolloin tutkimuksen objektiivisuus kärsii – havainnointi kun on aina tie-

tyllä tapaa subjektiivista (Hirsjärvi ym. 2005, 202; Angrosino & Rosenberg 2011, 

467, 470). Myös tästä syystä on perusteltua käyttää muiden tutkijoiden kerää-

mää aineistoa. 

 

Tutkimukseni on rajattu kuuteen suomalaiseen luokkaan, joiden opettajat pitivät 

luokalleen eri ongelmatehtäviin perustuvia oppitunteja noin kerran kuukaudessa 

vuosiluokilla 3–5. Tässä tutkimuksessa käytetty ongelma oli järjestyksessään 

kuudes viidennellä luokalla käsitelty ongelma. Kaikki opettajat opettivat samaa 

ongelmatehtävää, jonka tehtävänanto oli seuraava: 

 
Piirrä useita suorakulmioita, joiden jokaisen piiri on 30 cm. Laske näiden suora-
kulmioiden pinta-ala. Millä näistä suorakulmioista on suurin pinta-ala? Huo-
maatko tässä säännönmukaisuutta?  

 

Kaikki opettajat saivat ongelmanratkaisutunnilleen saman tehtävänannon, josta 

heidän oli mahdollista keskustella tutkijoiden kanssa ennen ongelman opetta-

mista. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkittavilla henkilöillä on 

mahdollisimman paljon tietoa tai kokemusta tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sa-

rajärvi 2002, 88). Opettajat tapasivat tutkijoita koko tutkimusprojektin ajan ja 

keskustelivat heidän kanssaan ongelmanratkaisuun ja sen opettamiseen liitty-

vistä teemoista. 
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Vaikka opettajilla oli sama tehtävänanto, he saivat itse päättää, millä tavalla he 

ohjaavat ja toteuttavat tehtävän omassa luokassaan. Suorakulmioita-tehtävässä 

piirin ja pinta-alan käsitteiden hallinta oli tärkeässä roolissa, ja lisäksi tehtä-

vänanto ohjasi käyttämään piirtämistä auttavana strategiana (ks. LeBlanc 

1977). Muihin opetuksellisiin tai ohjauksellisiin ratkaisuihin tehtävänanto  ei oh-

jannut, ja tästä syystä oppitunneista sekä ratkaisuista oli tutkittavissa useita eri 

lähestymistapoja ongelmanratkaisustrategioihin sekä ongelmanratkaisuproses-

sin kulkuun, joita esittelen tarkemmin tutkielmani teoriaosuudessa. 

 

Suorakulmioita-tehtävää käsittelevät oppitunnit, kuten kaikki muutkin tutkimus-

projektin aikana toteutetut oppitunnit videoitiin ja oppilaiden vastauspaperit ke-

rättiin osaksi tutkimusaineistoa. Tähän tutkimukseen valittiin tarkasteltavaksi 

kuuden luokan oppilaiden vastauspaperit, joita oli yhteensä 58. Vastauksia oli 

tuotettu yksin, pareittain ja ryhmissä, mutta vastauspapereista ei pystynyt päät-

telemään, miten tämä vaikutti ratkaisun syntymiseen. Vastauspapereista oli 

nähtävissä vain oppilaiden käyttämät ongelmanratkaisustrategiat sekä osittain 

myös opettajan ohjeistuksen vaikutus ratkaisun etenemiseen. Oppilaiden on-

gelmanratkaisuprosessin kulun selvittämiseksi tutkimusaineistoksi valittiin lisäk-

si oppitunneista kuvatut videot. Erilaisten materiaalien, kuten videoiden, kuvien 

ja muistiinpanojen erottaminen toisistaan ei ole tutkimuksessa tarkoituksenmu-

kaista, vaan analyysissa tulisi pikemminkin etsiä linkkejä eri materiaalien välille 

(Seale ym. 2007, 371). 

 

Tähän tutkimukseen oli mahdollista saada tarkasteltavaksi ainoastaan neljän eri 

luokan oppilasvideot. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston tieteellisyyden 

kriteeri ei ole sen määrä vaan sen laatu, ja tavoitteena on aineiston harkinnan-

varainen ja tarkoituksenmukainen poiminta (Eskola & Suoranta 2005, 18, 61). 

Koska kaikilla neljällä videolla ongelmanratkaisuprosessin kulku oli hieman eri-

lainen, aineisto oli riittävän kattava vastaamaan tämän tutkimuksen tutkimusky-

symyksiin.  

 

Oppitunnit kestivät 45 minuuttia ja koska aineisto oli kerätty ennen tämän tutki-

muksen tutkimusasetelman valintaa, opettajat tai oppilaat eivät siis olleet oppi-

tunnin aikana tietoisia siitä, että käytettyjä ratkaisustrategioita tai ongelmanrat-
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kaisuprosessin kulkua tultaisiin analysoimaan. Kamera kuvasi oppitunneilla yh-

den oppilasparin toimintaa. Oppilaspari valikoitui tunnin alussa, eli oppilaat eivät 

ennen tunnin alkua tienneet, että juuri heidän työskentelyään tultaisiin videoi-

maan. Oppilaiden pöydällä oli lisäksi mikrofoni, jotta puhe kuuluisi selkeästi vi-

deolla. Koska mikrofoni oli pöydällä eikä esimerkiksi kiinnitettynä oppilaiden 

vaatteisiin, videoilla kuului voimakkaasti erilaisia taustaääniä – oppilaat muun 

muassa rapistelivat papereita ja rummuttivat käsillään pöytää. Tästä huolimatta 

oppilaiden puheesta oli mahdollista saada hyvin selvää. Lisäksi videoilta oli seu-

rattavissa, miten opettaja ohjeisti annetun tehtävän luokalle. Erityisen selkeästi 

erottuivat hänen ohjeensa työskentelevälle oppilasparille.  

 

Koska jokaisen opettajan oppitunneilla videoitiin siis vain yhden oppilasparin 

työskentelyä, ainoastaan kuudesta ratkaisupaperista 58:sta oli mahdollista tar-

kastella itse ratkaisun lisäksi ongelmanratkaisuprosessin kulkua. Hirsjärven ym. 

(2005, 170) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tavoitteena ymmärtää 

tutkimuskohdetta, ja tarkastelemalla muitakin kuin näitä kuutta vastauspaperia 

saadaan kattavampaa tietoa oppilaiden käyttämistä ongelmanratkaisustrategi-

oista. Näin ollen on perusteltua sisällyttää tutkimusaineistoon kaikkien kuuden 

luokan oppilaiden vastauspaperit, eikä ainoastaan niitä vastauspapereita, joiden 

tuottamista oli mahdollista seurata videoilta. 

 

5.2 Aineiston analyysi 
 

Laadullisen aineiston analyysi on prosessi, joka vaatii aineiston tutkimista, jär-

jestämistä, tulkintaa ja yhdistelyä (Davidson & di Gregorio 2011, 628). Sen tar-

koitus on luoda aineistoon selkeyttä ja mielekkyyttä ja siten tuottaa uutta tietoa 

tutkittavasta asiasta. Aineisto pyritään tiivistämään kadottamatta sen sisältämää 

informaatiota. (Eskola & Suoranta 2005, 137.) Laadullista aineistoa pyritään 

myös tarkastelemaan usein kokonaisuutena, eikä siitä pyritä erottelemaan yksit-

täisiä muuttujia (Alasuutari 1994, 28). Flyvbjergin (2011, 301) mukaan tapaus-

tutkimus ei itsessään määritä metodologisia valintoja, sillä sen piirissä aineistoa 

voi analysoida useilla eri tutkimusmenetelmillä. Tapaustutkimuksessa aineiston 
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tutkimus- ja analyysimenetelmät nousevat yleensä tutkimuskysymyksistä sekä 

tutkittavasta ilmiöstä itsestään (Flyvbjerg 2011, 301). 

 

5.2.1 Videomateriaalin analyysi 
 

Aloitin videomateriaalin analysoinnin kirjoittamalla videoilla kuulunutta oppilai-

den ja opettajan puhetta tekstiksi. Tallennettu laadullinen aineisto on useimmi-

ten tarkoituksenmukaista litteroida. Tutkijan päätettävissä on, tehdäänkö litte-

rointi koko kerätystä aineistosta vai valikoiden. Litteroinnin tarkkuudesta ei ole 

yksiselitteistä ohjetta ja ennen litterointiin ryhtymistä tutkijalla tulee olla selkeä 

käsitys siitä, minkälaista analyysia aiotaan tehdä. (Hirsjärvi ym. 2005, 210.) 

 

Keskusteluanalyysissa puhe kirjoitetaan tekstiksi käyttäen yksityiskohtaista litte-

rointijärjestelmää, jolloin usein kirjataan ylös tutkimushenkilöiden pienetkin ään-

nähdykset ja eleet (Peräkylä & Ruusuvuori 2011, 534). Kuitenkin, koska tutki-

mukseni tavoite oli analysoida kokonaisvaltaisesti oppilaiden ongelmanratkai-

suprosessin kulkua opettajan ohjaamana, eikä keskittyä analyysissa varsinai-

sesti oppitunneilla tuotettuun puheeseen, aineistoa ei ollut tarkoituksenmukaista 

litteroida kokonaan. Sen sijaan litteroin aineistosta ne kohdat, jotka kertoivat 

oleellisesti jotakin ongelmanratkaisuprosessin etenemisestä. Litteroidessani kir-

jasin sekä oppilaiden että opettajien puheenvuoroja ylös. Jo tässä vaiheessa 

muutin opettajien (Maija, Timo, Johanna, Laura) nimet, jotta tutkittavien henki-

löllisyys ei paljastuisi. Keksin litteroidessa peitenimet myös niille oppilaille, joi-

den nimet mainittiin yhteisissä keskusteluissa. Äänessä olleiden oppilaiden ni-

miä en kirjannut ylös lainkaan, vaan numeroin oppilaat jokaisessa luokassa 

numeroilla 1–8 (Oppilas1, Oppilas2 ja niin edelleen), sillä en kokenut tutkimus-

tulosten raportoinnin kannalta tarpeelliseksi keksiä jokaiselle oppilaalle omaa 

peitenimeä. 

 

Kuvatun oppilasparin puhe kuuluu videolla selvästi mikrofonin takia. Myös opet-

tajan äänestä saa hyvin selvää koko luokan yhteisten opetustuokioiden aikana 

sekä silloin, kun opettaja tuli ohjaamaan kuvattua oppilasparia. Kuitenkin, jos 

oppilaat puhuivat yhtä aikaa tai todella nopeasti, tai he esimerkiksi rapistelivat 
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puhuessaan papereitaan, joistakin yksittäisistä sanoista oli vaikeaa saada sel-

vää. Muiden oppilaiden ääniä ei videoilta pysty erottamaan. 

 

Videomateriaalin analyysiin toi haastavuutta se, että videoilta ei aina pystynyt 

tarkasti näkemään, millaisia merkintöjä oppilaat tekivät ratkaisupapereihinsa. 

Onneksi käytössäni olivat myös oppilaiden tuottamat vastauspaperit, joten sil-

mäilemällä niitä koko videomateriaalin katsomisen ajan, oli mahdollista seurata 

todella tarkasti oppilaiden tekemiä merkintöjä. Näin aineistosta pystyi seuraa-

maan tarkemmin ongelmanratkaisuprosessin etenemistä ja videomateriaali se-

kä ratkaisupaperit kytkeytyivät toisiinsa. Havainnointi videolta toimi tutkimusme-

netelmänä hyvin, sillä siten kerronnallista dataa pystyi analysoimaan kattavam-

min, kun sanoihin oli mahdollista palata uudestaan ja uudestaan kelaamalla vi-

deota (Angrosino & Rosenberg 2011, 472). 

 

Käytin analyysimenetelmänä sisällönanalyysia, jossa tavoitteena on saada tut-

kittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, kuitenkin kadot-

tamatta sen sisältämää informaatiota. Aineiston analyysi oli teorialähtöinen. 

Teoria toimii tällöin välineenä, jonka avulla kerätystä aineistosta pystytään ra-

kentamaan tulkintoja, ja nämä tulkinnat voidaan esittää tieteellisessä muodossa 

(Eskola & Suoranta 2005, 83). Aineiston analyysin luokittelu perustuu siis aiem-

paan viitekehykseen, joka voi olla teoria tai käsitejärjestelmä. Tässä tutkimuk-

sessa kehyksen ongelmanratkaisuprosessin analysoinnille muodostivat Pólyan 

(1945), Masonin (1982) ja Schoenfeldin (1985) mallit ongelmanratkaisuproses-

sin kulusta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 99, 105, 110, 116.)  

 

Pyrin siis erottamaan videoilta ongelmanratkaisuprosessin vaiheita nojaten tut-

kielman teorialuvussa 3.2 esiteltyyn jäsentelyyn oppilaiden ongelmanratkaisu-

prosessin kulusta. Teorian pohjalta muodostin neljä pääluokkaa, jotka on esitel-

ty taulukossa 4. Jaoin pääluokat teorian avulla lisäksi useampaan alaluokkaan. 

Litteroituani videot katsoin ne vielä useasti läpi ja tein muistiinpanoja oppitunnin 

kulusta. Tämän jälkeen pyrin erottamaan aineistosta kuhunkin ongelmanratkai-

suprosessin vaiheeseen liittyvät ilmaukset. Otin analyysissa huomioon sen, että 

vaiheet eivät välttämättä seuraa lineaarisesti toisiaan, vaan oppilas voi liikkua 

edestakaisin vaiheiden välillä. 
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Taulukko 4. Videomateriaalin teorialähtöinen analyysirunko. 
Pääluokka Alaluokka Esimerkki ilmauksesta 

Ongelmaan tutustuminen 

ja sen hahmottaminen 

a) Tehtävässä tarvittavien 

käsitteiden hahmottaminen 

b) Tehtävänantoon tutus-

tuminen ja sen hahmotta-

minen 

a) Oppilas: ”Se on nelikulmio, jos-

sa ne reunat ei… tai ne sivut ei oo 

samankokosii.” 

b) Opettaja: ”Pitäisi piirtää sellai-

sia suorakulmioita, joiden piiri on 

kolmekymmentä senttimetriä, tai 

siis ruutua… Ja koska siinä on 

monikko, ni se tarkottaa et a-HAA, 

koska niitä on erilaisia.” 

Ratkaisustrategian valinta 

omien pohjatietojen avulla 

a) Opettaja ohjaa oppilaita 

pohtimaan erilaisia ratkai-

sustrategioita 

a) Opettaja: "Tehtävässä ei määri-

tellä, pitääkö piirtää tai eikö saisi 

piirtää, te itse määrittelette miten 

te lähette etsimään sitä.” 

Ratkaisun toteutus a) Eri vaihtoehtojen kokeilu 

b) Jumissa olemisen vaihe 

c) Opettaja rohkaisee oppi-

lasta täydentämään ratkai-

sua 

 

a) Oppilas: ”Voiks sen tehä sillee 

että laittaa tän laittaa tän vitosen 

tohon ylös…koitetaan!” 

b) Oppilas: ”Siis… Tää on aivan 

liian vaikea tehtävä.” 

c) Opettaja: ”Se on lähellä nyt… 

Juuri niin, ja siel on jo yks sem-

monen sana joka ohjaa sua 

eteenpäin.” 

Ratkaisun tarkastelu ja 

analysointi 

a) Tutkitaan, miten ratkai-

suun päästiin 

b) Pyritään ymmärtämään 

ratkaisu ja löytämään siitä 

säännönmukaisuuksia 

a) Opettaja: ”No se mitä Matti tos-

sa äsken keksi että miten tätä voi 

muutella, sillä tavalla että tänne 

aina lisää jotain ja täältä vähen-

tää, et ku on neljä ja yks, sit voi 

neljätoista ja yks voi olla kolme-

toista ja kaks, kakstoista ja kolme, 

ykstoista ja neljä, ja niin tätä voi 

niinku muuttaa.” 

b) Opettaja: ”No mitä te huomaat-

te täst pinta-alasta, millasilla suo-

rakulmioilla tulee pieniä pinta-

aloja ja millasilla tulee suuria?” 
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5.2.2 Vastauspapereiden analyysi 
 

Tutkimukseni tavoite oli ongelmanratkaisuprosessin kulun analysoimisen lisäksi 

kuvailla, millaisia ratkaisuja oppilaat tuottivat avoimeen ongelmanratkaisutehtä-

vään sekä analysoida ja tulkita näitä ratkaisuja. Pyrin löytämään vastauksia tä-

hän kysymykseen aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tällöin analyysin 

tavoite on kuvata tutkittavaa ilmiötä yleisessä muodossa sekä tehdä aineistosta 

luotettavia ja selkeitä johtopäätöksiä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105–111). 

 

Aloitin analysoinnin käymällä kaikki 58 vastauspaperia tarkasti läpi etsimällä 

sieltä tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia seikkoja. Tässä vaiheessa aloitin 

myös aineiston tyypittelyn. Tyypittelyssä on kysymys aineiston ryhmittelystä 

tyypeiksi eli selviksi ryhmiksi samankaltaisia tarinoita (Eskola & Suoranta 2005, 

181). Yhdessä tutkimuksessa ei ole mahdollista käsitellä lukemattomia aineis-

tosta esiin nousseita tekijöitä, vaan on tärkeää kiinnittää huomiota vain siihen, 

mikä on kysymyksenasettelun kannalta olennaista (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94; 

Alasuutari 1994, 31). Tarkastelin ja kirjasin ylös seuraavia asioita: 

 

• oppilaiden piirtämien suorakulmioiden määrä 

• sivujen pituuksien ja pinta-alojen merkitseminen, desimaalien käyttö sivu-

jen pituuksissa 

• tyypillisimmät ratkaisut 

• oikean vastauksen löytyminen 

 

Lisäksi kiinnitin huomioni muun muassa siihen, oliko ratkaisut tehty valkoiselle 

vai ruutupaperille, oliko viivoitinta käytetty ja oliko tehtävät tehty yksin vai ryh-

mässä. Näiden tekijöiden vaikutusta ratkaisuun oli mahdollista tarkastella myös 

videomateriaalista.  

 

Ratkaisujen kuvailun lisäksi tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää, millaisia on-

gelmanratkaisustrategioita oppilaat olivat käyttäneet päästäkseen ratkaisuun. 

Erottaakseni oppilaiden ratkaisuista näitä ongelmanratkaisustrategioita käytin 

teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Käytin analyysin pohjana tutkielman teo-

riaosuudessa esiteltyä LeBlancin (1977) luokittelua. Oppilaiden vastauksista oli 
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löydettävissä seuraavat yleiset strategiat: 1. kokeilu, 2. yritys ja erehdys, 3. jär-

jestelmällinen lista eri mahdollisuuksista ja 4. säännönmukaisuuden etsiminen 

ongelmasta. Näistä luokista yhdistin vielä kokeilun sekä yritys–erehdys-

menetelmän, koska pelkkiä ratkaisupapereita tarkastelemalla ei ollut selvää, 

kumpaa menetelmää oppilas oli käyttänyt. Luokittelin siis vastauspaperit lopulta 

kolmeen eri luokkaan. Aineiston analyysirunko on esitelty taulukossa 5.  

 
Taulukko 5. Vastauspapereiden teorialähtöinen analyysirunko. 
Ongelmanratkaisu-

strategia 

Luokalle tyypillisiä piirteitä Esimerkki ratkaisupaperista 

Kokeilu- ja yritys–

erehdys-menetelmä 

• eri suorakulmioita on piirretty 

huomattavasti enemmän kuin 

muilla, tai päinvastaisesti vain 

muutama 

• sama suorakulmio saattaa 

esiintyä useaan kertaan 

• ratkaisusta ei ole erotettavissa 

säännönmukaisuutta tai järjes-

tystä 

 
Järjestelmällinen lista 

eri mahdollisuuksista 

• eri suorakulmioita on piirretty 

huomattava määrä 

• saman kokoinen suorakulmio 

saattaa esiintyä kahteen ker-

taan (esim. 10x5 ja 5x10) 

• eri mahdollisuudet sivujen pi-

tuuksiksi on merkitty 

• ratkaisu etenee järjestelmälli-

sesti kasvattamalla toista ja ly-

hentämällä toista sivua 

• suurin pinta-ala on merkitty  
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Säännönmukaisuuden 

etsiminen ongelmasta 

• eri suorakulmioita on piirretty 

huomattava määrä, mutta sa-

manmuotoiset suorakulmiot ei-

vät toistu 

• sivujen pituudet ja pinta-alat on 

taulukoitu 

• taulukon loppuun on kirjoitettu-

na löydetty säännönmukaisuus 

• suurin pinta-ala on merkitty 
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6 Tutkimustulokset 
 

Esittelen tutkimustulokset kolmessa osassa. Luvussa 6.1 kuvailen tekijöitä, jot-

ka erottuivat lähes kaikista vastauspapereista selvästi. Luvussa 6.2 analysoin 

tarkemmin oppilaiden käyttämiä ongelmanratkaisustrategioita LeBlancin (1977) 

luokittelun pohjalta. Lopuksi luvussa 6.3 tarkastelen kokonaisvaltaisesti oppilai-

den ongelmanratkaisuprosessin etenemistä teorialuvussa 3.2 esitellyn jaottelun 

avulla. 

 

6.1 Ratkaisuille tyypillisiä piirteitä 
 

Tässä luvussa esittelen kolme oppilaiden ratkaisuista selkeästi erottuvaa teki-

jää. Ensimmäisenä kuvailen piirrettyjen suorakulmioiden määrän vaihtelua ja 

sen jälkeen ratkaisuissa toistuneita tyypillisiä vastauksia. Lopuksi tarkastelen si-

tä, miksi oikeaan ratkaisuun päädyttiin niin harvoin. 

 

6.1.1 Suorakulmioiden määrä 
 

Oppilaiden piirtämien suorakulmioiden määrä vaihteli suuresti. Osa ratkaisijoista 

oli tyytynyt piirtämään vain yhden suorakulmion, kun taas parhaimmillaan yh-

dessä vastauspaperissa oli piirretty 14 suorakulmiota. Piirrettyjen suorakulmioi-

den määrässä näkyi selvästi opettajan ohjeistuksen vaikutus: osassa luokista 

lähes kaikki oppilaat olivat piirtäneet yhtä monta suorakulmiota, kun taas osas-

sa luokista vaihtelu oli suurta. Erityisesti Maija ja Timo pyysivät erikseen oppilai-

taan keksimään mahdollisimman monta suorakulmiota. 

 

Piirrettyjen suorakulmioiden suuri määrä ei suoraan vaikuttanut siihen, että oi-

kea ratkaisu olisi löydetty. Ne oppilaat, jotka olivat piirtäneet 5–9 suorakulmiota, 

ratkaisivat tehtävän systemaattisimmin. Sen sijaan ne oppilaat, joilla suorakul-

mioita oli piirretty yli 10, ennemminkin kokeilivat ilman sen tarkempaa järjestystä 

kaikkia niitä suorakulmioita, joita sattuivat keksimään. Kuvassa 1 nämä kaksi eri 

tapausta näkyvät selvästi. 

 



 34 

 
Kuva 1. Ratkaisuissa on piirretty useita eri suorakulmioita. 
  

Ne oppilaat, jotka olivat piirtäneet vain yhden tai kaksi suorakulmiota, jakautui-

vat kahteen tyyppiin. Ensimmäinen tyyppi oli ne oppilaat, joiden vastauspaperiin 

oli piirretty ainoastaan oikea ratkaisu eli neliö 7,5 cm x 7,5 cm. He olivat toden-

näköisesti matemaattisessa ajattelussaan sillä tasolla, että tehtävä oli heille en-

nemminkin rutiinitehtävä kuin ongelmatehtävä. Toisen ryhmän muodostivat ne 

oppilaat, jotka eivät selvästikään olleet ymmärtäneet tehtävänantoa tai eivät ol-

leet jostakin muusta syystä halunneet yrittää ratkaista tehtävää. Näillä oppilailla 

oli myös usein piiri väärin, tai suorakulmion vastakkaisia sivuja ei oltu merkitty 

yhtä pitkiksi (Kuva 2). Näillä oppilailla oli siis mahdollisesti puutteita niissä pe-

rustaidoissa, joita tehtävän ratkaisemiseksi olisi tarvittu. 

      
Kuva 2. Ratkaisuissa vain yksi suorakulmio, jossa piiri väärin. 
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Lisäksi joukossa oli muutama oppilas, jotka eivät tehtävänannosta huolimatta 

piirtäneet suorakulmioita lainkaan, vaan ratkaisivat tehtävän laskemalla. Näillä-

kin oppilailla ratkaisu eteni systemaattisesti, eli heidän matemaattinen ajattelun-

sa oli todennäköisesti sillä tasolla, etteivät he enää tarvinneet piirroksia ajatte-

lunsa tueksi. 

 

6.1.2 Tyypillisimmät ratkaisut 
 

Huomiota ratkaisuissa kiinnitti myös se, että lähes jokaisesta paperista löytyivät 

suorakulmiot 10 cm x 5 cm ja 1 cm x 14 cm. Ne puuttuivat ainoastaan kahdesta 

ratkaisusta, ja näissä ratkaisut olivat sellaisia, joissa piiri oli laskettu kokonaan 

väärin (ks. Kuva 2). 

 

Suurimmassa osassa ratkaisuja paperin vasempaan yläreunaan, eli todennä-

köisesti ensimmäiseksi kuvaksi, oli piirretty juuri suorakulmio 10 cm x 5 cm. 

Tämä näkyi myös oppitunneista kuvatuilla videoilla: kolmessa videossa neljästä 

oppilas tai oppilaspari piirsi ensimmäisenä suorakulmion 10 cm x 5 cm. Tämän 

jälkeen hyvin pian seurasi suorakulmio 1 cm x 14 cm. Vaikuttaisi siltä, että kun 

oppilaita pyydetään keksimään suorakulmio, jonka piiri on 30 cm, nämä kaksi 

suorakulmiota ovat oppilaille helpoimmat keksiä. Vasta tämän jälkeen suurin 

osa oppilaista osasi kasvattaa tai lyhentää sivujen pituuksia esimerkiksi sentti-

metri kerrallaan niin, että he saivat aikaiseksi muunkin muotoisia suorakulmioi-

ta. 

 

Joukossa oli myös ratkaisuja, joissa oli keksitty ainoastaan suorakulmiot 10 cm 

x 5 cm ja 1 cm x 14 cm, tai vain toinen näistä. On mahdollista, että oppilailla ei 

ole ollut halua piirtää enempää suorakulmioita. Ongelmanratkaisun määritelmän 

mukaan tehtävän alkutilasta halutaan siirtyä ratkaisuun (Leppäaho 2007, 41). 

Jos oppilailla ei ole ollut tällaista halua, on ymmärrettävää, että oikeaa ratkai-

suakaan ei ole ollut mahdollista saavuttaa. Toinen mahdollisuus on, että oppi-

lailla ei ole ollut riittäviä matemaattisia taitoja muodostaa erilaisia suorakulmioita 

muuntelemalla systemaattisesti sivujen pituuksia. 
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6.1.3 Oikean ratkaisun vaikeus 
 

Oikea vastaus eli neliö (7,5 cm x 7,5 cm) löytyi tarkastelemistani 58 vastauspa-

perista vain viidestä. Kuvassa 3 on esitetty yksi esimerkki oikeasta ratkaisusta.  

 

 
Kuva 3. Oikea ratkaisu on löytynyt. 
 

Oikeiden ratkaisujen sijaan ratkaisua 7 cm x 8 cm ehdotettiin vastaukseksi pe-

räti 33 ratkaisupaperissa. Ylipäänsä desimaaleja sivujen pituuksissa oltiin käy-

tetty vain 17 vastauspaperissa. Oppilaat osasivat siis kyllä muodostaa eri kokoi-

sia suorakulmioita, mutta suurimmassa osassa näistä suorakulmioista sivut oli 

merkitty tasasenttimetrein. Desimaaleja oli käyttänyt vain alle kolmasosa oppi-

laista, ja heilläkin desimaaleja löytyi korkeintaan kolmesta eri suorakulmiosta. 

Vaikuttaisi siltä, että suurimmalla osalla oppilaista matemaattinen ajattelu ei 

toiminut niin pitkälle, että he olisivat ymmärtäneet kokeilla sivujen pituuksiksi 

muitakin kuin tasasenttimetrejä. Desimaaleja löytyikin lähinnä niistä ratkaisuista, 

joissa joko oikea vastaus oli keksitty suoraan, tai ratkaisu erottui muuten poik-

keuksellisen jäsentyneellä rakenteellaan. Toisaalta muutamassa sellaisessa 

paperissa, joiden perusteella näytti, että oppilas ei ollut ymmärtänyt tehtävää ol-

lenkaan, desimaaleja oli laitettu lukujen perään ilman ilmeistä logiikkaa (2,5 cm 

x 2,8 cm). 
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6.2 Oppilaiden käyttämiä ongelmanratkaisustrategioita 
 

Oppilaiden vastauksista oli tunnistettavissa LeBlancin (1977) määrittelemiä on-

gelmanratkaisustrategioita. Oppilaat käyttivät sekä yleisiä että auttavia strategi-

oita ratkaisun löytämiseen. Auttavista strategioista piirtämiseen ohjasi jo itse 

tehtävänanto sekä opettajien antama suullinen ohjeistus, joten en käsittele niitä 

tarkemmin. Olen jakanut tämän luvun kolmeen osaan oppilaiden käyttämien 

yleisten strategioiden mukaan. Aloitan tarkastelemalla yksinkertaisempia strate-

gioita eli kokeilua sekä yritys–erehdys-menetelmää. Tämän jälkeen käsittelen 

eri mahdollisuuksien järjestelmällistä listaamista sekä säännönmukaisuuden et-

simistä ongelmasta. 

 

6.2.1 Kokeilu- ja yritys–erehdys-menetelmä 
 

Koska tutkimusaineistoni koostui videoiden lisäksi kaikkien oppilaiden ratkaisu-

papereista ja videoilla kuvattiin vain yhden oppilasparin työskentelyä, on mah-

dotonta määritellä jokaisen oppilaan kohdalla tarkasti, miten ratkaisu on eden-

nyt. Mielestäni pelkkiä vastauspapereita tarkastelemalla ei voi olla täysin varma, 

onko oppilas puhtaasti kokeillut erilaisia ratkaisuja, vai onko hän hiukan syste-

maattisemmin ensin yrittänyt piirtää jonkinlaisen suorakulmion ja sitten muutta-

nut sitä johonkin suuntaan miettien, miten suorakulmiota eli sen mittoja voisi 

”parantaa” parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Siksi käsittelen kokeilua se-

kä yritys–erehdys-menetelmää samassa alaluvussa.  

 

58 vastauspaperista 36:ssa oli käytetty menetelmänä joko kokeilua tai yritys–

erehdys-menetelmää. Kuvassa 4 on tälle strategiatyypille ominaiset vastauspa-

perit. 
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Kuva 4. Ongelmanratkaisustrategiana kokeilu- tai yritys–erehdys-menetelmä. 
    

Ensimmäisessä paperissa sivun pituudet on merkitty, mutta pinta-aloja ei, kun 

taas toisessa kuvassa tilanne on päinvastoin. Tätä strategiaa käyttäneet oppi-

laat tekivätkin ratkaisuihinsa merkintöjä hyvin vaihtelevasti: osa oli kirjoittanut 

ylös sivujen pituuksia ja pinta-aloja, ja osa oli myös merkinnyt erikseen paperei-

hin, mikä piirretyistä suorakulmioista oli lopulta suurin ja mikä pienin. Osassa 

ratkaisupapereista, kuten kuvan 4 vasemmanpuoleisessa esimerkissä, mitään 

tietoja pinta-aloista tai siitä, minkä kuvion oppilas koki suurimmaksi, ei ollut. On 

kuitenkin kaikkien oppilaiden ongelmanratkaisuprosessia näkemättä vaikeaa 

tietää, oliko tämä tullut ilmi luokkatilanteessa esimerkiksi suullisesti. 

 

Kuvien perusteella voi huomata, että tätä menetelmää käyttäneet oppilaat ovat 

lähteneet piirtämään eri muotoisia suorakulmioita ja tutkimaan, mikä niistä on 

sattunut olemaan pinta-alaltaan suurin. Videoilta oli nähtävissä, että oppilaat te-

kivät ratkaisuissaan myös paljon virheitä: he piirsivät useita suorakulmioita, joi-

den piiri ei ollut 30 cm ja tarkistivat ja korjasivat ratkaisujaan useaan kertaan. 

Oppilaat myös saattoivat piirtää saman suorakulmion kahteen kertaan, mutta eri 

asentoon. Oppilailla oli selkeä tavoite piirtää mahdollisimman monta suorakul-

miota, ja he laskivat moneen kertaan piirtämiensä suorakulmioiden määrän. 
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Timon oppilas: ”Mä en keksi enää enempää… Yks kaks koo nee vii kuu, tää on 
sama ku toi. (Osoittaa kahta suorakulmiota, joiden molempien sivujen pituudet 
ovat 1 cm ja 14 cm)” 

 

Opettajista erityisesti Johanna ja Timo ohjeistivat oppilaitaan käyttämään tätä 

menetelmää. He kehottivat oppilaitaan piirtämään mahdollisimman paljon suo-

rakulmioita, eivätkä vihjanneet, että suorakulmioiden pohjalta kannattaisi miet-

tiä, löytyykö ratkaisusta jotakin systematiikkaa. 

 
Timo: ”Piirrä mahdollisimman monta suorakulmioita, joiden piiri on 30 cm. […] 
Koita tutkimalla keksiä mitä erilaisia vaihtoehtoja on.” 

 

Kokeilu- tai yritys–erehdys-menetelmällä päädyttiin neljässä ratkaisupaperissa 

myös oikeaan ratkaisuun. Koska oikean ratkaisun saavuttaminen ei näkynyt vi-

deoilla, on jälleen vaikea sanoa, oliko ratkaisu keksitty sattumalta, vai vaikuttiko 

tieto edellisten piirrettyjen suorakulmioiden pinta-aloista ratkaisun syntymiseen. 

Joka tapauksessa kokeilumenetelmää käyttäneet oppilaat olivat piirtäneet huo-

mattavasti enemmän suorakulmioita löytääkseen oikean ratkaisun tai suorakul-

mion 7 cm x 8 cm, kuin esimerkiksi järjestelmällisiä listoja tehneet oppilaat. 

 

6.2.2 Järjestelmällinen lista eri mahdollisuuksista 
 

Hiukan jäsentyneempää ratkaisustrategiaa edustivat ne oppilaat, jotka järjes-

telmällisesti listasivat eri mahdollisuuksia. Tätä ongelmanratkaisustrategiaa käy-

tettiin 15 ratkaisussa. Ratkaisupapereita oli kahdentyyppisiä, ne näkyvät kuvis-

sa 5 ja 6. 
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Kuva 5. Järjestelmällinen eri mahdollisuuksien tarkastelu. 
 

Kuvassa 5 keskellä alareunassa oleva vapaalla kädellä piirretty suorakulmio 

kertoo ratkaisun järjestelmällisyydestä. Oppilas on listannut kaikki keksimänsä 

eri mahdollisuudet sivujen pituuksiksi ja vetänyt ne yli sitä mukaa, kun vastaava 

pinta-ala on laskettu. Lisäksi oppilas on selkeästi merkinnyt löytämänsä suu-

rimman ja pienimmän pinta-alan. 

 

 
Kuva 6. Järjestelmällinen lista eri mahdollisuuksista piirrosten avulla. 
 

Kuvassa 6 puolestaan vastauspaperi näyttää täysin erilaiselta. Oppilas on aloit-

tanut kapeimmasta keksimästään suorakulmiosta (1 x 14) ja sen jälkeen lähte-
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nyt järjestelmällisesti kasvattamaan toista ja lyhentämään toista sivua. Koska 

opettajat ohjeistivat oppilaita piirtämään mahdollisimman paljon suorakulmioita, 

on vaikea sanoa, onko oppilas työn edetessä huomannut, että pinta-alojen kehi-

tyksessä on tietty kaava, vai onko hän vain listannut kaikki keksimänsä vaihto-

ehdot ja laskenut näiden pinta-alat. 

 

Erityisesti Maijan ja osittain myös Lauran oppilaat tekivät järjestelmällisiä listoja 

eri mahdollisuuksista; Maija ohjeisti oppilaitaan käyttämään tätä menetelmää, 

kun taas Lauran oppilaat päätyivät menetelmään itse. Ensimmäiset pari suora-

kulmiota keksittyään oppilaat  kävivät jatkuvasti tarkasti läpi jo keksimänsä sivu-

jen pituudet ja miettivät, mitkä sivujen pituudet ”vielä puuttuvat”.  

 
Maijan oppilas: (Olivat aikaisemmin piirtäneet jo suorakulmiot 10 cm x 5 cm ja 
12 cm x 3 cm) ”Sitte et jos ottais viel yhen pois ni täs tulis sit niinku kolmetoista, 
kolmetoista ja sitte kaks kaks. […] Sit neljätoist ja yks… […] Me unohettiin yks-
toist, ykstoist ja neljä neljä.” 

 

Huomionarvoista on, että tämä järjestelmällinen listaus ei tuottanut yhtäkään oi-

keaa ratkaisua. Sen sijaan ratkaisuksi ehdotettiin yleisimmin suorakulmiota 7 

cm x 8 cm. Voi olla, että sivun pituuden systemaattinen kasvattaminen tai lyhen-

täminen yhdellä senttimetrillä tietyllä tapaa kahlitsi oppilaiden ajattelua, ja heille 

ei tullut mieleen, että sivun pituus voi muuttua vaikka vain puolella senttimetrillä. 

Tästä huolimatta ratkaisustrategia vaikutti silti satunnaista kokeilua toimivam-

malta vaihtoehdolta, sillä se tuotti useammin ainakin lähelle oikeaa vastausta 

osuneen tuloksen. 

 

6.2.3 Säännönmukaisuuden etsiminen ongelmasta 
 

Vain Maijan oppilaiden vastauksista oli löydettävissä pyrkimys löytää jonkinlai-

nen säännönmukaisuus tai yleistys löydetylle ratkaisulle. Näitä ratkaisupaperei-

ta oli yhteensä seitsemän. Kaikki luokan vastauspaperit näyttivät samalta, sillä 

opettaja oli ohjannut oppilaita käyttämään juuri tätä ratkaisustrategiaa ratkai-

suun päästäkseen. Tyypillinen vastauspaperi on nähtävissä kuvassa 7. 
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Kuva 7. Säännönmukaisuuden etsiminen ongelmasta. 
   

Ratkaisupaperit olivat kaikki kaksisivuisia. Ensimmäiselle sivulle oppilaat olivat 

piirtäneet keksimänsä suorakulmiot, joita oli lähes kaikilla seitsemän tai kahdek-

san. Tässä vaiheessa oppilaat itse asiassa käyttivät ratkaisustrategiana pääasi-

assa järjestelmällistä vaihtoehtojen listaamista, koska Maija oli ohjeistanut näin 

tekemään. Kun oppilaat alkoivat laskemaan piirtämiensä kuvioiden pinta-aloja, 

ratkaisustrategia muuttui säännönmukaisuuden etsimiseksi, jälleen opettajan 

ohjeistuksen ansiosta. Toiselle sivulle opettaja neuvoi oppilaita taulukoimaan si-

vujen pituudet ja pinta-alat sekä merkitsemään, mitä oli laskenut ja miksi, sekä 

mitä tästä voi päätellä. Oppilaiden keksimät päätelmät kuvaavat hyvin heidän 

matemaattisen ajattelunsa kulkua: 

 
”Mitä lähempänä mitat ovat toisiaan, sitä suurempi pinta-ala” 
”Mitä pidempiä sivut ovat, sitä suurempi kuvio on. Esim. 7 x 8 on suurempi kuin 
1 x 14.” 
”Pinta-alaan lisääntyvä luku pienenee aina kahdella.” 
”Pinta-alojen ero pienenee aina kahdella.” 
”Suurempi levenee ja on tilavampi kuin pienempi” 

 

Joukossa oli monia täysin oikeita päätelmiä, kuten se, että mitä lähempänä si-

vujen pituudet ovat toisiaan, sitä suurempi on suorakulmion pinta-ala. Kahdessa 

ensimmäisessä lainauksessa tämä idea on oivallettu, mutta sen kielentäminen 

on tapahtunut eri tavoin. Kahdessa seuraavassa on kiinnitetty huomiota sa-

maan seikkaan: jos lähdetään suorakulmiosta 1 x 14 ja tämän jälkeen järjestel-
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mällisesti muutetaan sivujen pituuksia yhdellä senttimetrillä, kahden peräkkäi-

sen suorakulmion pinta-alojen erotus pienenee jatkuvasti kahdella. Tässäkin oli 

havaittavissa kaksi täysin erilaista tapaa muuttaa ajatus sanoiksi. Viimeisessä 

sitaatissa taas huomiota kiinnitetään lähinnä suorakulmioiden ulkomuotoon, tai 

sitten oppilaalla on vain ollut muita suurempia vaikeuksia muuttaa havaintonsa 

matematiikan kielelle. 

 

Vaikka taulukointi ja säännönmukaisuuden etsiminen olivat käytetyistä strategi-

oista selvästi kehittyneimpiä, tästäkin luokasta vain yksi oli löytänyt oikean rat-

kaisun ongelmaan. Syyt lienevät samat kuin järjestelmällisesti eri vaihtoehtoja 

tutkittaessa: myös nämä oppilaat muuttivat sivujen pituuksia aina yhdellä sent-

timetrillä huomaamatta muita mahdollisuuksia. Lisäksi se, että ratkaisut tehtiin 1 

cm x 1 cm ruuduista koostuvalle ruutupaperille, saattoi kahlita oppilaiden ajatte-

lua – he piirsivät kuviot lähes poikkeuksetta viivoittimella ruutupaperin viivojen 

mukaisesti. Kuitenkin, vaikka oikeaa ratkaisua ei löytynytkään, tätä ratkaisustra-

tegiaa käyttämällä oppilaat pääsivät lähimmäs oikeaa ratkaisua (kaikki löysivät 

vähintään ratkaisun 7 cm x 8 cm), ja kirjoittamiensa päätelmien perusteella he 

myös olivat ymmärtäneet tehtävän idean. 

 

6.3 Oppilaiden ongelmanratkaisuprosessin eteneminen 
 

Tässä luvussa esittelen tarkemmin niiden neljän oppilasparin ongelmanratkai-

suprosessin etenemistä, joihin oppitunneista kuvatut oppilasvideot keskittyivät. 

Käytän erittelyyn luvussa 3.2 esiteltyä jaottelua, jonka muodostin Pólyan (1945), 

Masonin (1982) ja Schoenfeldin (1985) mallien pohjalta. Käsittelen ongelmaan 

tutustumista ja sen hahmottamista sekä ratkaisustrategian valintaa samassa lu-

vussa, koska nämä vaiheet limittyivät videoilla toisiinsa. Kaikilla oppitunneilla 

opettaja antoi oppilaille jo tehtävää esitellessään vihjeen, miten tehtävää kan-

nattaisi lähteä ratkaisemaan. Oppilaat ratkaisivat tehtävää opettajan antamien 

ohjeiden mukaisesti, eivätkä keskustelleet strategian valinnasta keskenään. 

 

 

 



 44 

6.3.1 Ongelmaan tutustuminen sekä ratkaisustrategian valinta 
 

Kaikissa neljässä luokassa ongelmaan tutustuminen eteni hyvin samalla tavoin, 

enkä siksi koe tarpeelliseksi eritellä tutustumisvaihetta jokaisen oppilasparin 

kohdalta erikseen. Kaikki kuvatut neljä oppilasparia olivat ongelmaan tutustu-

misvaiheessa hyvin passiivisia, eivätkä osallistuneet lainkaan luokassa käytyyn 

keskusteluun viittaamalla. Sen sijaan he tyytyivät keskittyneesti kuuntelemaan 

opettajaa sekä muiden oppilaiden puheenvuoroja. Selvää kuitenkin on, että 

vaikka oppilaat eivät aktiivisesti osallistuneet luokkakeskusteluun, se kuitenkin 

vaikutti siihen, millä tavalla he myöhemmin lähtivät tehtävää ratkaisemaan. 

 

Ongelmaan tutustuminen ja sen hahmottaminen alkoi kaikissa neljässä luokas-

sa tehtävässä tarvittavien käsitteiden määrittelyllä. Ensimmäinen käsiteltävä 

termi oli suorakulmio. Luokissa piirrettiin taululle esimerkki suorakulmiosta sekä 

käytiin läpi, miten suorakulmio määritellään. Kukaan opettajista ei kertonut mää-

ritelmää itse, vaan pyysi oppilaita keksimään kuviolle määritelmän. 

 
Maija: ”Mikä on suorakulmio?” 
Oppilas: ”Se on nelikulmio, jossa ne reunat ei… tai ne sivut ei oo samanko-
kosii.” (Opettaja osoittaa taululla olevaa esimerkkiä ja pyytää tarkentamaan) 
”No… siis ne on sit niinku kaks sivuu… tai siis niinku… öö… pituussuunnassa 
olevat sivut on samankokosia ja sitte pystysuunnassa sivut on samankokosia.” 
Maija: ”Joo, eli vastakkaiset sivut on samanlaisia.” 
 

Tämän jälkeen luokissa käytiin läpi taululle piirrettyjen suorakulmioiden avulla, 

mitä tarkoittavat piiri ja pinta-ala, sekä miten nämä lasketaan. Termit olivat oppi-

laille entuudestaan tuttuja, mutta kaikissa luokissa niiden käytöstä matematiikan 

tunneilla oli kulunut pitemmän aikaa, ja siksi termien määrittely oli selvästi tar-

peellista. 

   

Seuraavaksi luokissa siirryttiin varsinaisen tehtävän esittelyyn. Poikkeuksen teki 

Johanna, joka käytti alustukseen noin kymmenen minuuttia enemmän aikaa 

kuin muut opettajat. Hän esitteli oppilaille esimerkin, jossa piti keksiä erilaisia 

suorakulmioita, joiden piiri on 10 cm sekä laskea näiden pinta-aloja. 
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Johanna: ”No nyt kun meil on täällä kymmenen senttimetriä tämän suorakulmi-
on piiri, niin minkälainen toinen suorakulmio voitas piirtää jonka piiri on yhtä pal-
jon, kymmenen senttimetriä… Minkälainen toinen voitais piirtää et ois kymme-
nen senttimetriä yhteensä?”  

 

Kun ratkaisu esimerkkitehtävään oli löydetty, Johanna heijasti dokumenttikame-

ran avulla valkokankaalle tehtävänannon olettaen, että vastaavanlainen tehtävä 

onnistuu nyt oppilailta sillä erolla, että uudessa tehtävässä kysytty piiri on 30 

cm. 

 
Johanna: ”Ja nyt varsinainen tehtävä, mä uskon että te ymmärsitte mitä tää tar-
kottaa eli ku se piiri pysyy samana mutta se suorakulmio muuttuu eri, eri muo-
toseks.” 

 

Johanna antoi siis tehtävänannon oppilaille kokonaisena, kun taas Timo ja Mai-

ja olivat pilkkoneet tehtävän osiin niin, että ensin oppilaiden tehtävä oli ainoas-

taan keksiä mahdollisimman monta suorakulmiota, joiden piiri on 30 cm. Tässä 

vaiheessa he eivät vielä kertoneet oppilaille, että tavoitteena oli löytää pinta-

alaltaan suurin suorakulmio. 

 
Maija: ”Tutkimuksessa on monta osaa, ja ensimmäinen näistä jonka saatte nyt 
eteen on se, että pitäisi piirtää sellaisia suorakulmioita, joiden piiri on kolme-
kymmentä senttimetriä, tai siis ruutua… Ja koska siinä on monikko, ni se tarkot-
taa et a-HAA, koska niitä on erilaisia. […] Mitä enemmän vaihtoehtoja löydät, 
sen parempi.” 

 

Timo ja Maija esittelivät tehtävän toisen osan, eli pinta-alojen merkitsemisen 

sekä suurimman pinta-alan etsimisen vasta sitten, kun kaikki oppilaat olivat 

keksineet useita erilaisia suorakulmioita. 

 
Timo: ”Tehtäväsi on nyt tutkia niiden piirtämiesi kuvioiden pinta-aloja. Millasilla 
kuvioilla on suurin pinta-ala ja millasilla on pienin pinta-ala. Merkitsen toiselle 
taululle sen ohjeen, laske niitä pinta-aloja ja merkitse se sinne kuvion sisälle.” 

 

Johanna, Timo ja Maija käsittelivät siis tehtävää puhtaasti geometrisena ongel-

mana. Laura puolestaan esitteli tehtävän oppilaille kehyskertomuksen avulla. 

Laura antoi kyllä Johannan tavoin tehtävänannon oppilaille kokonaisena, mutta 

hän oli keksinyt tehtävään käytännön esimerkin ”Essin hamsterista”, ja hän esit-
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teli tehtävän kertomalla hamsterista pienen tarinan. Laura myös heijasti älytau-

lulle  kuvan hamsterista tehtävän lukemisen ajaksi. 

 
Laura: ”Essin hamsteri odottaa poikasia ja Essi haluaa rakentaa hamsterilleen 
kopin. Hän voi tehdä sen VAIN suorakulmion muotoon, ja huoneen piirin pitää 
olla kolmekymmentä senttimetriä... elikkä… ympärysmitta. Miten hän saa hams-
terilleen mahdollisimman paljon lattiapinta-alaa? Ja se on nyt teiän tehtävä. 
Löytää mahdollisimman iso, pinta-alaltaan iso koppi, niillä reunaehdoilla että 
sen piirin, on kolmekymmentä senttimetriä.” 

 

Kun tehtävänanto oli esitelty, opettajat jakoivat oppilaille paperia työskentelyä 

varten. Timo ja Maija jakoivat ratkaisua varten oppilaille konseptipaperit, Johan-

na tavallista ruutupaperia ja Laura valkoista paperia. Timo, Maija ja Johanna 

ohjeistivat oppilaitaan käyttämään ruutupaperin ruutuja avuksi piirtämisessä ja 

mittaamisessa. Maija jopa ohjeisti kaikki oppilaat aloittamaan työskentelyn kon-

septipaperin keskiaukeamalta. Laura taas ei antanut minkäänlaista vihjettä käy-

tettävistä ratkaisustrategioista – sen sijaan oppilaiden kysyessä piirtämisen pa-

kollisuudesta, Laura antoi heille vapaat kädet. 

 
Laura: "Tehtävässä ei määritellä, pitääkö piirtää tai eikö saisi piirtää, te itse 
määrittelette miten te lähette etsimään sitä.” 

 

Lopuksi opettajat antoivat vielä ohjeita tarvittavista välineistä ennen varsinaista 

työskentelyvaihetta. Timo, Maija ja Johanna ohjeistivat oppilaita käyttämään 

ratkaisussaan viivainta, sekä Maija lisäksi värikyniä. Laura taas ei antanut min-

käänlaista ohjetta, millaisia välineitä kannattaisi käyttää.  

 

Kaikissa neljässä luokassa ongelmaan tutustumisvaihe eteni siis hyvin opettaja-

johtoisesti ja opettajat myös pääosin määrittelivät tehtävässä käytettävät väli-

neet. Kaikki kuvatut neljä oppilasparia alkoivat tutustumisvaiheen jälkeen rat-

kaista tehtävää opettajan ohjeiden mukaisesti. Sitä, miten oppilaat päätyivät va-

litsemaansa ratkaisustrategiaan, ei videoilta voinut päätellä, sillä oppilaat eivät 

keskustelleet asiasta keskenään tai opettajan kanssa, vaan aloittivat työskente-

lyn hiirenhiljaa. 
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6.3.2 Ratkaisun toteutus 
 

Ratkaisut toteutettiin opettajan ohjeiden mukaan joko pareittain tai omille ratkai-

supapereille. Timo ja Johanna kertoivat oppilailleen, että tehtävää saa miettiä 

myös ryhmissä, mutta jokainen tekee ratkaisut omalle konseptipaperilleen. Sen 

sijaan Laura ja Maija ohjeistivat miettimään tehtävää pareittain ja toteuttamaan 

ratkaisut yhteiselle paperille. Maijan tunnilla näitä pareja kutsuttiin tutkimusryh-

miksi. Termi oli selvästi vakiintunut käyttöön jo edellisillä ongelmanratkaisutun-

neilla. 

 

Esittelen ratkaisun toteutusvaihetta jokaisen videoidun oppilasparin kohdalla 

erikseen. Oppilaiden ratkaisuista oli tunnistettavissa luvussa 6.2 esiteltyjä rat-

kaisustrategioita: Johannan oppilaat ratkaisivat tehtävää pääosin kokeilemalla 

ja Timon oppilaat yritys–erehdys-menetelmällä, Lauran oppilaat käyttivät ratkai-

sustrategiana eri vaihtoehtojen järjestelmällistä listaamista ja Maijan oppilaat et-

sivät ongelmasta säännönmukaisuuksia. Kaikissa luokissa aikaa pohdinnalle oli 

runsaasti ja oppilaat ratkaisivat tehtävää ilman ajan asettamaa painetta. Kaikki 

oppilaat vaihtoivat ajatuksia parin kanssa sekä korjasivat toistensa tekemiä vir-

heitä riippumatta siitä, kirjoittivatko he jokainen omalle ratkaisupaperilleen vai 

tekivätkö he yhteistä ratkaisua. 

 

Johannan ja Timon oppilaat: ratkaisustrategiana kokeilu- ja yritys–
erehdys-menetelmä 
 

Johannan ja Timon oppilaiden ratkaisut muistuttivat todella paljon toisiaan. Ero-

ja löytyi kuitenkin siinä, kuinka paljon oppilaat keskustelivat ratkaisuistaan. Eri-

tyisesti Johannan oppilaat jakoivat ideoita keskenään koko toteutusvaiheen 

ajan: toinen keksi aina piirrettävän suorakulmion ja molemmat piirsivät suora-

kulmion omalle ratkaisupaperilleen. Timon oppilaat puolestaan työskentelivät 

todella hiljaisesti ja lähinnä kopioivat toistensa piirtämiä suorakulmioita ilman 

sen enempää keskustelua. Koska Timon oppilaat eivät juurikaan kielentäneet 

ratkaisujaan, ongelmanratkaisuprosessin kulku ei ollut yhtä selkeästi seuratta-

vissa kuin Johannan oppilailla. Siksi tarkastelen seuraavassa kokeilu- ja yritys–
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erehdysmenetelmää lähinnä Johannan oppilaiden ongelmanratkaisuprosessin 

kautta. 

 

Kun työskentelyvaihe alkoi, Johannan oppilaat keksivät saman tien suorakulmi-

on 10 cm x 5 cm ja piirsivät sen paperin vasempaan yläreunaan. Tämän jälkeen 

he piirsivät saman suorakulmion toisin päin, sillä he eivät tajunneet, että ky-

seessä on tällöin edelleen pinta-alaltaan saman kokoinen suorakulmio. 

 
Oppilas: ”Voiks sen tehä sillee että laittaa tän laittaa tän vitosen tohon ylös… 
Koitetaan!” 

 

Tämän jälkeen seurasi usean minuutin miettimistauko, kun oppilaat yrittivät 

miettiä, millaisen suorakulmion he piirtäisivät seuraavaksi. Opettajakin huomasi, 

että työskentely ei meinannut lähteä käyntiin ja antoi koko luokalle yhteisen vih-

jeen, miten ratkaisussa kannattaisi edetä. 

 
Johanna: ”Nyt jos on vaikee päästä alkuun ni mä annan yhden vihjekysymyk-
sen, niin kun äsken huomasitte niin luku kymmenen pystyttiin muodostamaan 
niin että laskettiin kolme plus kaks on viis, ja viis plus viis on kymmenen. Täällä 
neljä plus yks on viis, ja viis plus viis on kymmenen. Nyt pitäis sitte laskea, mis-
tä luvuista me saadaan kolmekymmentä… Esimerkiksi, kertokaa joku esimerkki 
mistä saadaan kolmekymmentä […] Vähän nyt niinku hajotuskone ku hajote-
taan lukua ni nyt hajotetaan sitä kolmeakymmentä sitte.” 

 

Opettajan antaman ohjeen jälkeen oppilaiden mietintätauko jatkui hetken, kun-

nes toinen oppilaista yhtäkkiä ehdotti suorakulmiota 7,5 cm x 7,5 cm, joka olisi 

siis ollut oikea ratkaisu tehtävään. Oppilaat keskustelivat hetken keskenään, et-

tä kelpaako sellainen ratkaisu, jossa sivut ovat samanpituisia ja päätyivät lopul-

ta hylkäämään ratkaisun – ilmeisesti heillä oli virheellinen käsitys, että neliö ei 

ole suorakulmio. Sen sijaan he päätyivät muuttamaan sivujen pituuksiksi 8,5 cm 

ja 6,5 cm. Myöhemmin tunnilla he eivät enää muistaneet miettineensä neliö-

vaihtoehtoa, vaikka toinen oppilaspari erikseen kysyi ääneen, lasketaanko neliö 

yhdeksi vaihtoehdoksi. 

 

Seuraavaksi toinen oppilaista ehdotti sivun pituudeksi 9,5 cm x 5,5 cm, minkä 

jälkeen oppilaat keksivät suorakulmion 1 cm x 14 cm. Paperille syntyivät myös 

suorakulmiot  9 cm x 6 cm, 11 cm x 4 cm, 12 cm x 3 cm sekä piiriltään virheelli-



 49 

nen suorakulmio 13 cm x 2 cm. Oppilaat olivat selvästi ilahtuneita, että erilaisia 

suorakulmioita löytyi paljon. 

 
Oppilas: ”Heii mä keksin viel uuden […] tähän voi keksii melkeen ite..mitä 
vaan.” 

 

Oppilaat keksivät siis kokeilu- ja yritys–erehdys-menetelmälle tyypillisesti suo-

rakulmioita ilman ilmeistä logiikkaa, eivätkä he huomanneet, että joukossa oli 

myös virheellisiä suorakulmioita. Oppilaat myös kirjoittivat alkuun jokaisen kuvi-

on piirin ylös, kunnes tajusivat, että piirihän on jokaisessa kuviossa yhtä pitkä. 

Oppilaiden ratkaisuprosessi eteni hyvin syklisesti: oppilaat keksivät lisää suora-

kulmioita, tarkistivat, joko hyväksyivät tai hylkäsivät keksimänsä suorakulmion ja 

jatkoivat seuraavaan. 

 

Kun oppilaat olivat keksineet mielestään tarpeeksi suorakulmioita, he alkoivat 

laskea niiden pinta-aloja. Erityisiä vaikeuksia tuotti suorakulmion 9,5 cm x 6,5 

cm pinta-alan laskeminen: oppilaat laskivat pinta-alan ensin päässään väärin, 

mutta korjasivat vastauksensa lopulta laskimen avulla. Kun kaikkien suorakul-

mioiden pinta-alat oli laskettu, oppilaat etsivät löytämistään suorakulmioista 

suurimman ja olivat tämän jälkeen tyytyväisiä ratkaisuunsa. Oppilailla ei siis 

vaikuttanut olevan tarvetta tutkia, olisiko olemassa vielä joku muu ratkaisu. He 

eivät myöskään kyseenalaistaneet ratkaisunsa oikeellisuutta tai keskustelleen 

siitä keskenään. Oppilaat tuntuivat ratkaisevan tehtävää kyllä mielellään, mutta 

heillä ei kuitenkaan ollut suurta tarvetta löytää oikeaa ratkaisua. 

 

Johannan oppilaiden ratkaisuissa oli nähtävissä selkeästi, että ratkaisustrate-

giana toimi juuri kokeilumenetelmä. Oppilaat keksivät suorakulmioita niin sano-

tusti ”tyhjästä”, eivätkä he uusia suorakulmioita pohtiessaan palanneet vanhoi-

hin ratkaisuihin, vaan saattoivat piirtää saman suorakulmion kahteen kertaan. 

He eivät myöskään pinta-aloja laskiessaan huomanneet tehtävästä minkään-

laista kaavaa, vaan laskivat vain mekaanisesti kaikkien keksimiensä suorakul-

mioiden pinta-alat ja etsivät niistä suurimman. 
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Timon oppilaiden ratkaisu muistutti siis hyvin paljon Johanna oppilaiden ongel-

manratkaisuprosessia. Myös heillä oli alkuun suuria vaikeuksia keksiä suora-

kulmioita, joiden piiri olisi 30 cm ja he pääsivät ratkaisussaan alkuun Johannan 

oppilaiden tapaan opettajan lisäohjeiden avulla. Myös pinta-alan laskeminen, 

kun sivujen pituudet olivat desimaalilukuja, tuotti Timon oppilaille vaikeuksia.  

Suurimpana erona Johannan oppilaisiin verrattuna oli, että Timon oppilaat käyt-

tivät ratkaisussaan hieman enemmän yritys–erehdys-menetelmää kuin Johan-

nan oppilaat: he piirsivät konseptipaperille suorakulmion, laskivat ruutujen avul-

la sen piirin ja muuttivat sitten kuviota useaan kertaan, kunnes saivat aikaiseksi 

suorakulmion, jonka piiri oli kysytyt 30 cm. Timon oppilaat olivat myös ainoita 

kuvatuista neljästä oppilasparista, jotka eivät piirtäneet ensimmäisenä kuviona 

suorakulmiota 10 cm x 5 cm, vaan he aloittivat piirtämisen suorakulmioista 9 cm 

x 6 cm ja 12 cm x 3 cm. 

 

Lauran oppilaat: ratkaisustrategiana järjestelmällinen lista eri mahdolli-
suuksista 
 

Laura oli opettajista ainoa, joka ei määritellyt tehtävänannon aikana, että tehtä-

vässä tulee piirtää eri muotoisia suorakulmioita. Lauran oppilaat kuitenkin pää-

tyivät hetken keskusteltuaan piirtämään, ja paperille syntyi ensimmäisenä suo-

rakulmio 10 cm x 5 cm. Toisin kuin Johannan oppilaat, Lauran oppilaat tajusivat 

heti, että toisin päin piirrettynä suorakulmio on edelleen saman kokoinen. 

 

Tämän jälkeen seurasi erittäin pitkä mietintätauko, jonka aikana oppilaat pohti-

vat, onko ainoa löydetty suorakulmio 10 cm x 5 cm pinta-alaltaan suurin mah-

dollinen. Oppilaat päättivät kuitenkin varmuuden vuoksi piirtää vielä lisää suora-

kulmioita, ja seuraavaksi paperille syntyi suorakulmio 11 cm x 4 cm. Tässä vai-

heessa oppilaat vertailivat jo silmämääräisesti kuvioiden pinta-aloja, vaikka he 

eivät vielä olleet niitä laskeneet – tosin heillä oli virheellinen käsitys siitä, että 

nämä kaksi piirrettyä suorakulmiota ovat pinta-aloiltaan yhtä suuret. 

 
Oppilas: ”Mut perjaatteshan nää on samankokoset, tää on pitempi mut tää on 
leveempi.” 
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Tämän jälkeen oppilaat piirsivät suorakulmiot 14 cm x 1 cm, 12 cm x 3 cm ja 13 

cm x 2 cm. Tässä vaiheessa he palasivat tarkastelemaan ratkaisujaan ja miet-

timään, oliko joku vaihtoehto vielä piirtämättä. 

 
Oppilas1: ”Ykstoist on tehty kakstoist on tehty kymmenen on tehty neljätoist on 
tehty.” 
Oppilas2: ”Nii ja viistoist ei onnistu […] Nyt me ollaan kokeiltu kaikki mitä pys-
tyy.” 

 

Tässä vaiheessa opettaja ohjeisti oppilaita, miten suorakulmion pinta-ala laske-

taan, ja oppilaat laskivat kaikkien keksimiensä kuvioiden pinta-alat. Opettaja 

myös ohjeisti oppilaita jatkamaan kokeilua eri sivujen pituuksilla ja tutkimaan, 

saisiko kuviosta joillakin sivun pituuksilla vielä suuremman. 

 

Tässä vaiheessa oppilaille koitti selvä jumissa olemisen (ks. Mason 1982) vai-

he, jossa he hieman turhautuivat, kun uusia suorakulmioita oli vaikea keksiä. 

Oppilaat yrittivät muodostaa suorakulmiota, jonka toisen sivun pituus on 9 cm, 

siinä kuitenkaan onnistumatta. 

 
Oppilas1: ”Kaheksantoista plus kaheksan…on…kakskyt…kuus. Mut… hei-
heiheihei. Jos tää ois viis. (Osoittaa sivua)… Eei. Kuus. Nii… Jos toi ois kahek-
san, toi ois yheksän ja tää ois kaheksan, ni sit siit tulis kolmekymmentä. Eiks tu-
lis” 
Oppilas 2: ”Emmätiiä, testaa.” (laskevat piirin sekä päässä että allekkain ja ta-
juavat että se on 34 cm) 
Oppilas1: ”Siis… Tää on aivan liian vaikea tehtävä.” 

 

Jumissa olemisen vaihe päättyi, kun toinen oppilaista yhtäkkiä keksi suorakul-

mion 7 cm x 8 cm ja oppilaat totesivat sen piiriksi 30 cm. Kuvio tosin muuttui 

piirtämisvaiheessa virheelliseksi suorakulmioksi 8 cm x 6 cm, ja kun oppilaat 

laskivat tämän suorakulmion pinta-alan, he totesivat, että piirretyistä suorakul-

mioista edelleen suorakulmio 10 cm x 5 cm on pinta-alaltaan suurin. Tässä vai-

heessa oppilaat kävivät vielä läpi ratkaisujaan ja miettivät, voisiko sitä vielä täy-

dentää. 
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Oppilas1: ”Onks muita? Tuleeks mieleen mitään muita.” 
Oppilas2: ”No ei, ei mun mieleen tuu ainaskaa enempää.” 
Oppilas1: ”Ei munkaa eikä… Se on… Siis ei kuitenki se mikä me tehtiin ekan oli 
suurin.” (Osoittaa piirrettyä suorakulmiota 10 cm x 5 cm) 
Oppilas2: ”Mm, no se oli helpoin keksii.” 
 
-- 
 
Oppilas1: ”Nii. Jos… Ku me ollaa nyt saatu se isoin, ni yritetään nyt saada pie-
nin. (Katsovat suorakulmiota 1x 14) Mut tota pienempää ei oo.” 

 

Lauran oppilaiden ratkaisu erosi selvästi systematiikaltaan Johannan ja Timon 

oppilaiden ratkaisuista. Oppilaat tarkastelivat jatkuvasti jo piirrettyjä suorakulmi-

oita ja näyttivät pyrkivän edes jotenkin systemaattisesti listaamaan kaikki mah-

dolliset eri vaihtoehdot sen sijaan, että he olisivat vain päättömästi keksineet 

muutaman erilaisen vaihtoehdon. Tämänkin oppilasparin päättelyketjussa esiin-

tyi virheitä, joita he eivät työskentelyn edetessä huomanneet korjata.  

 

Maijan oppilaat: ratkaisustrategiana säännönmukaisuuden etsiminen on-
gelmasta 
 

Maijan oppilaat aloittivat ratkaisemaan tehtävää opettajan antamien ohjeiden 

mukaan – he yrittivät keksiä jonkin sellaisen suorakulmion, jonka piiri olisi 30 

cm. Maijan oppilaat keskustelivat keskenään kaikista neljästä videoidusta oppi-

lasparista eniten, tosin toinen oppilaista oli selvästi enemmän äänessä. Luokas-

sa oli selvästi harjoiteltu sekä ongelmanratkaisua että pari- ja ryhmätyötaitoja, 

sillä oppilaat vaihtelivat sopuisasti piirtämisvuoroa ja huolehtivat tarkasti siitä, 

että molemmat saavat työskennellä yhtä paljon ja kaikki ideat jaetaan. 

 

Myös Maijan oppilailla oli alkuun vaikeuksia keksiä suorakulmiota, jonka piiri oli-

si 30 cm: oppilaiden ensimmäinen idea oli suorakulmio 10 cm x 10 cm. Idea to-

sin hylättiin nopeasti ennen kuin oppilaat edes ehtivät piirtää sitä paperille. Tä-

män jälkeen myös Maijan oppilaat keksivät ensimmäiseksi piirrettäväksi kuviok-

si suorakulmion 10 cm x 5 cm. 

 
Oppilas: ”No keksitsä jotain? (Toinen oppilas pudistaa päätään) Hmmm… niin-
ku kymmene… kymmenen tänne kymmenen tänne ja viis tänne ja viis tänne. 

 



 53 

Tämän jälkeen oppilaat pyrkivät Lauran oppilaiden tapaan hyvin systemaatti-

sesti löytämään kaikki mahdolliset vaihtoehdot sivujen pituuksiksi: paperille syn-

tyivät suorakulmiot 12 cm x 3 cm, 13 cm x 2 cm, 14 cm x 1 cm ja 11 cm x 4 cm. 

Oppilaat keksivät, että sivujen pituuksia voi vaihdella, kunhan suorakulmion 

kanta ja korkeus ovat yhteensä 15 cm. He halusivat saman tien kertoa löytä-

mänsä säännönmukaisuudet myös opettajalle.   

 
Oppilas: ”Meil on tällanen patentti ni me tehtiin sellanen jokasesta tulee yhteen-
sä viistoista sillee… Ja sit saa… Täst tulee yhteensä viistoist ja täst tulee viis-
toist joka on kolkyt.” 
Maija: ”Hm aika hyvä patentti. Se on ollu aika nopea patentti myöskin koska te 
ootte ehtiny saamaan aika monta, hyvin ajateltu. […] Ja silti mä väitän… Että 
asiassa voisi nähdä valon hiukkasen jos miettii sitä vähän toisella tavalla, katto-
kaapa keksisitteks te sitä, mi-mi-mitä vois viel tehdä, koska toihan on toi niinku 
toi systeemi on tavallaan teillä...niinku aukoton tähän mennessä, mutta siellä on 
pieni rako josta voisi päästä eteenpäin… Jota mä yritän olla nyt sanomatta mikä 
se on.” 
Oppilas: ”Voiks täs tehä sillee kuitenki… Tai mä en oo varma mut siis… Tehä 
sillee suorakulmio…että…niinku yks sivu on tällee vinottain… Että ne menee 
tällee että yks sivu on suora…ja niinku näin.” 
Maija: ”Kyl se voi tehdä suorakulmion mutta se vaikeuttaa myöhemmin pinta-
alan laskemista että olisi hyvä jos pysyisit…” 
Oppilas: ”Mehän ollaan harjoteltu kuitenki tää niinku että puolikkaan ki-
lo…puolikkaatki lasketaan.” 
Maija: ”Joo lähenee, sä saat tehä ihan niinku sä haluat, toi ajatus on hyvin lä-
hellä, nyt Ville, pinnistä!” 
Oppilas: ”Elikkä me saadaan tehä sillee tällee…” 
Maija: ”Se on lähellä nyt… Juuri niin, ja siel on jo yks semmonen sana joka oh-
jaa sua eteenpäin.” 

 

Maija selvästi rohkaisi oppilaita pohtimaan, onko löydetty sääntö pätevä, vai on-

ko siinä aukkoja. Hän pyrki suuntaamaan oppilaiden ajattelua kuitenkaan pal-

jastamatta ratkaisusta liikaa. Hähkiöniemen (2011, 5) mukaan toteutusvaihees-

sa opettajan on todella tärkeää kehua ja aktivoida oppilaita. Maijan puhe oli jat-

kuvasti kannustavaa ja oppilaiden ratkaisuista lähtevää, ja näin oppilaat jaksoi-

vat sinnikkäästi yrittää ratkaisua, vaikka eivät sitä heti meinanneet löytääkään. 

Erityisesti huomionarvoista oli, että vaikka oppilaat piirsivät paperille puolisuun-

nikasta ja yrittivät miettiä, miten sen piiriksi saisi 30 cm, Maija ei tyrmännyt oppi-

laiden ajattelua tai leimannut sitä vääräksi, vaan yritti nostaa esiin oppilaiden 

omia ajatuksia, jotka veisivät kohti oikeaa ratkaisua. Hän myös huomautti (hie-

novaraisesti vielä oppilaille tuntemattomaan Pythagoraan lauseeseen viitaten), 

että ruudun kulmasta kulmaan piirrettyjen sivujen pituuksia oppilaat eivät vielä 
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osaa laskea, vaan vinottain piirretyistä sivuista tulee pitempiä kuin ruudun reu-

naa pitkin piirretyistä sivuista. 

 
Maija: ”Toi on nerokasta toi…toi ajattelu tähän mennessä, ja mä sanon mikä 
siinä on olennaista sen jatkon kannalta se on se et te ootte huomannu että ruu-
dun voi rikkoa. […] Mutta. Kun te ootte jo ajatellu että ruudun voi rikkoa, ni vois-
ko sen rikkoa jotenkin että… Et pystyisitteki täsmälleen sanomaan mitä ne mitat 
on. […] Rikkoa, mut rikkoa niin et osaa päätellä minkä pituinen se on, täsmäl-
leen… Sä, sä oot ihan siinä niinku…niin niin lähellä ku ikinä voi vaan olla.” 
Oppilas: ”Me ollaa niin lähel mut sit ei kuitenkaan tajuu sitä...” 
 

 

Yllä olevista keskusteluista huomaa, että oppilaiden oli hyvin vaikeaa keksiä 

opettajan vihjeistä huolimatta, että sivujen pituudet voivat olla muitakin kuin ta-

sasenttimetrejä. Tässä vaiheessa myös he olivat jumissa olemisen (ks. Mason 

1982) vaiheessa, ja koko oppilaiden kehonkielestä pystyi päättelemään, että 

heitä selvästi häiritsi, etteivät he keksineet opettajan vihjeistä huolimatta ratkai-

sua. Valitettavasti tunnilta loppui aika kesken, ja oppilaiden oli pakko päättää to-

teutusvaihe ja siirtyä luokan yhteiseen tarkasteluvaiheeseen. 

 

6.3.3 Ratkaisun tarkastelu ja analysointi 
 

Tarkasteluvaiheet toteutettiin luokissa yhteisesti ja opettajajohtoisesti keskustel-

len. Suurimman haasteen yhteiselle keskustelulle tuotti aika, jonka rajallisuu-

desta johtuen joissain luokissa ei ehditty syventyä tarkasteluvaiheeseen lain-

kaan. Videoidut oppilaat olivat tutustumisvaiheen tapaan myös tarkasteluvai-

heessa hyvin passiivisia. He eivät keskustelleet keskenään tai osallistuneet viit-

taamalla yhteiseen luokkakeskusteluun. Tästä syystä käsittelen tarkasteluvai-

hetta koko luokan tasolla – videoidut oppilaat kuitenkin kuuntelivat tarkasti yh-

teistä keskustelua, ja tämä keskustelu todennäköisesti auttoi heitä selkiyttä-

mään ajatteluaan tehtävän suhteen. 

 

Timon luokassa ratkaisuja ehdittiin tarkastella perusteellisimmin. Timo pyysi op-

pilaita kertomaan, millainen oli suurin ja toisiksi suurin löydetty suorakulmio. Li-

säksi hän pyysi oppilaita avaamaan matemaattista ajatteluaan ja kertomaan, 

näkevätkö he ratkaisussa jonkinlaista systematiikkaa. 
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Timo: ”Meiltä loppuu koht aika ni millanen oli se suorakulmio jolla oli se suurin 
pinta-ala?” 
Oppilas: ”Se oli viiskytkuus.” 
Timo: ”Millaset ne oli ne sivut siinä?” 
Oppilas: ”Oli kaheksan ja sit oli seittemän.” 
Timo: ”Mites toisiks suurin?” 
Oppilas 2: ”Viiskytneljä.” 
Timo: ”Millä sä sen sait?” 
Oppilas 2: ”Yheksällä ja kuudella.” 
Timo: ”Oliks kellään suurempaa kun viiskytkuus neliösenttimetriä?” 
Oppilas 3: ”Oli se sama.” 
Timo: ”No mitä te huomaatte täst pinta-alasta, millasilla suorakulmioilla tulee 
pieniä pinta-aloja ja millasilla tulee suuria?” 
Oppilas 4: ”Eiks se oo niinku mitä korkeempi, se on niinku sillee esim, toi minkä 
Jade piirs ton mikä on pienin, ni ni se on tollanen niinku matala, siit tulee vaan 
niinku yhen ker-roksen, mut sitte taas jos se on niinku…niinku korkeempi ni sit 
siit tulee tai sit leveempi ni sit siit tulee niinku… Isompi.” 
Timo: ”Huomasko muut samalla tavalla tai ajattelitteko samalla tavalla vai halu-
aisitte kertoo mulle?” 
Oppilas 5: ”Mä ajattelin sillee et niinku… et mitkä on sellasii neliön muotosii ni… 
tai isompii ni…ni ne on sillee niinku…niis ne on isompii… tai sillee.” 
Timo: ”Okei, Maria?” 
Oppilas 6: ”Siis pisimmät ja korkeimmat on… Tai sillee et pienin pinta-ala ja sit 
jos on leveempi ni siit tulee suurempi.” 
Timo: ”Eli millasia on toisin sanoen verrattuna näissä nää sivut?” 
Oppilas 7: ”Tosi eri kokosii.” 
Timo: ”Tosi eri kokosia. No entäs täällä sitte ku se tulee suuri se pinta-ala?” 
Oppilas 8: ”Melkeen saman kokosii.” 

 

Tässä vaiheessa keskustelu loppui ilmeisesti ajan loppumisen vuoksi kuin sei-

nään, ja Timo pyysi oppilaita tarkistamaan, että papereissa on nimet. Varsinais-

ta oikeaa ratkaisua ei siis luokassa käyty lainkaan läpi, mutta opettaja huolehti, 

että ratkaisuista muodostui selkeä kokonaisuus ja oppilaat olivat ymmärtäneet 

tehtävän perusidean. Timon oppitunnilla huomionarvoista oli, että tarkasteluvai-

heessa todella moni oppilas pääsi ääneen, vaikka kaikkien ratkaisuja ei ehditty-

kään tuoda luokassa esille. Sawadan (1997, 34) mukaan on merkittävää, että 

mahdollisimman moni oppilas pääsisi tarkasteluvaiheessa kertomaan ratkai-

sunsa. Näin oppilas kokee, että juuri hänen ratkaisunsa on tärkeä (emt.). 

 

Maijan pitämän ongelmanratkaisutunnin tarkasteluvaihetta ei ollut videolla lain-

kaan, sillä koko 45 minuutin oppitunti kului tehtävää ratkaistaessa. Sen sijaan 

Maija kertoi tunnin lopussa oppilaille, että ratkaisun kolmas vaihe seuraa väli-

tunnin jälkeen, ja hän kehotti oppilaita olemaan keskustelematta ratkaisuista 

keskenään välitunnin jälkeen. Ratkaisupaperien perusteella Maija oli toisella 

tunnilla ohjeistanut oppilaita taulukoimaan löydettyjen suorakulmioiden sivujen 
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pituudet sekä pinta-alat ja kirjoittamaan ratkaisupaperiin, millaisen säännönmu-

kaisuuden tai ”patentin” oppilaat olivat löytäneet ongelmasta. Oppitunnin loppua 

näkemättä on kuitenkin vaikea tietää, millä tavalla ratkaisuja käsiteltiin taulu-

koinnin jälkeen. 

 

Lauran oppitunnilla aika loppui kesken ja ratkaisuja ei käsitelty yhdessä lain-

kaan ennen paperien palauttamista. Laura kuitenkin pyrki kannustamaan lyhy-

esti oppilaitaan tehdystä työstä. Seuraavia oppitunteja näkemättä on vaikea sa-

noa, palattiinko ongelmaan luokassa vielä jälkikäteen, vaikka ratkaisupaperit 

olikin jo palautettu. 

 
Laura: ”Hei kuulkaas, me ei päästy nyt ollenkaa miettimään näitä yhes-
sä…tota… Mutta hyvää pohdintaa oli. Nyt tää jäi ihan kesken.” 

 

Johanna pyysi oppituntinsa lopuksi oppilaita kertomaan, mitä muita suorakulmi-

oita he olivat keksineet jo oppitunnin aikana taululle piirrettyjen lisäksi. Hän 

myös nosti esiin yhden oppilaan tunnin aikana esittämän pohdinnan siitä, millä 

systematiikalla ratkaisuja voisi etsiä. 

 
Johanna: ”No se mitä Matti tossa äsken keksi että miten tätä voi muutella, sillä 
tavalla että tänne aina lisää jotain ja täältä vähentää, et ku on neljä ja yks, sit 
voi neljätoista ja yks voi olla kolmetoista ja kaks, kakstoista ja kolme, ykstoista 
ja neljä, ja niin tätä voi niinku muuttaa.” 

 

Lopuksi yksi oppilas viittasi ja kertoi ratkaisunsa, joka sattui olemaan oikea rat-

kaisu. Johanna totesi ratkaisun oikeaksi hyvin nopeasti, ilman että asiaa sen 

kummemmin perusteltiin tai tehtävästä etsittiin systematiikkaa. Ratkaisun löy-

dyttyä oppitunti päättyi hyvin nopeasti, eivätkä oppilaatkaan vaikuttaneet kovin 

motivoituneilta pohtimaan tehtävää enempää. 

 
Johanna: ”Okei, eli Antilla on siel nyt suurin, eli seittemän pilkku viis seittemän 
pilkku viis…” 
Oppilas: ”Eiks toi oo neliö?” 
Johanna: ”On, neliö on myös suorakulmio… Eli löydettiin se suurin eli neliö on 
se suurin pinta-alalta… Viiskytkuus pilkku kakskytviis neliösenttimetriä, ja tää oli 
se kaikista suurin pinta-alaltaan… Jes, nyt se löytyi.” 
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Eri oppituntien tarkasteluvaiheet erosivat siis selvästi toisistaan. Oppitunnin jäl-

keistä aikaa näkemättä on kuitenkin mahdotonta sanoa, oliko opettajilla tapana 

palata ratkaisuun vielä varsinaisen tunnin päätyttyä, vai jätettiinkö tarkasteluvai-

he lähinnä pintaraapaisun tasolle. 

 

6.4 Yhteenveto 
 

Oppilaiden esittämät ratkaisut avoimeen ongelmanratkaisutehtävään vaihtelivat 

hyvin paljon. Eroja löytyi siinä, kuinka monta suorakulmiota oppilaat olivat piir-

täneet päästäkseen esittämäänsä ratkaisuun. Suorakulmioita oli vähimmillään 

piirretty vain yksi ja enimmillään jopa 14. Yhtäläistä vastauksille taas oli, että lä-

hes kaikista niistä löytyi suorakulmiot 10 cm x 5 cm ja 1 cm x 14 cm. Vaikuttaisi 

siltä, että nämä kaksi suorakulmiota ovat oppilaille helpoimmat hahmottaa, kun 

piirin on oltava 30 cm. 

 

Vastauspapereista nousi esille useita LeBlancin (1977) määrittelemiä ongel-

manratkaisustrategioita. Yksinkertaisin niistä oli kokeilu- ja yritys–erehdys-

menetelmä, jota käyttäneet oppilaat piirsivät satunnaisessa järjestyksessä kek-

simiään eri kokoisia suorakulmioita. Tätä ratkaisutapaa käyttäneiden oppilaiden 

vastauspapereissa oli suurimpia eroja: piirrettyjen suorakulmioiden määrä vaih-

teli huomattavasti, merkintöjä sivujen pituuksista ja pinta-aloista käytettiin sa-

tunnaisesti ja läheskään kaikista vastauspapereista ei selvinnyt, minkä suora-

kulmion oppilaat olivat lopulta kokeneet suurimmaksi. Tätä ratkaisutapaa käyt-

täneillä oppilailla oikeita ratkaisuja oli kuitenkin eniten (4 kpl), mutta ratkaisuun 

johtanut päättelykulku ei tullut papereista millään tapaa ilmi. 

 

Hiukan jäsentyneempää ratkaisutapaa edustivat järjestelmällisiä listoja eri mah-

dollisuuksista tehneet oppilaat. Tässäkin ryhmässä vastauspaperit vaihtelivat 

vielä huomattavasti, mutta yhteistä niille oli se, että oppilaat olivat pyrkineet 

tuottamaan kaikki mahdolliset keksimänsä suorakulmiot, laskeneet niiden pinta-

alat ja merkinneet suurimman löytäneensä suorakulmion. Yksikään järjestelmäl-

lisiä listoja tehneistä oppilaista ei päässyt oikeaan ratkaisuun. Tähän lienee vai-

kuttanut se, että oppilaat järjestelmällisesti muuttivat sivujen pituuksia aina yh-
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dellä senttimetrillä, eivätkä he tajunneet, että lyhyempikin muutos on mahdolli-

nen. Tälle ratkaisutavalle olikin tyypillistä esittää suorakulmiota 7 cm x 8 cm oi-

keaksi ratkaisuksi. 

 

Vain yhden luokan vastauksista pystyi tunnistamaan, että he olivat pyrkineet jär-

jestelmällisen listauksen lisäksi löytämään säännönmukaisuuksia asetetusta 

ongelmasta. Oppilaat olivat myös käyttäneet auttavia strategioita (ks. LeBlanc 

1977) eli taulukoineet havaintojaan ajattelun tueksi. Kaikki luokan vastauspape-

rit näyttivät samalta, joten opettaja oli selvästi ohjeistanut oppilaita käyttämään 

juuri kyseistä ongelmanratkaisustrategiaa. Tällä ratkaisutavalla oppilaat pääsi-

vät lähimmäs oikeaa ratkaisua, vaikka suurimmalla osalla ei käytettykään desi-

maaleja sivujen pituuksissa. Varsinainen oikea vastaus eli neliö 7,5 cm x 7,5 cm 

löytyi silti vain yhdestä ratkaisupaperista. Oppilaiden kirjoittamista päätelmistä 

kuitenkin kävi ilmi, että he olivat tunnistaneet tehtävästä tietyn kaavan, ja olivat 

näin ymmärtäneet tehtävän perusidean. 

 

Oppilaiden ongelmanratkaisuprosessista oli hahmotettavissa Pólyan (1945), 

Masonin (1982) ja Schoenfeldin (1985) määrittelemiä vaiheita. Kaikissa luokissa 

ongelmaan tutustuminen, sen hahmottaminen ja tarvittavien käsitteiden määrit-

tely tapahtui yhteisen keskustelun sekä esimerkkien kautta. Myös ratkaisustra-

tegian valinta tapahtui pitkälti opettajan ohjeistuksen myötä. Timo ja Maija neu-

voivat ratkaisemaan tehtävän osissa: ensin he pyysivät oppilaita keksimään 

mahdollisimman monta suorakulmiota ja vasta sen jälkeen tarkastelemaan, mi-

kä niistä oli pinta-alaltaan suurin. Myös Johanna neuvoi oppilaita piirtämään pal-

jon erilaisia suorakulmioita, mutta erona Timoon ja Maijaan, Johannan oppilaat 

laskivat myös pinta-aloja koko tunnin ajan itse määrittelemässään vaiheessa. 

Laura erosi muista opettajista siinä, että hän ei antanut minkäänlaista vihjettä 

siitä, miten tehtävää kannattaisi lähteä ratkaisemaan. Hän ei edes ohjeistanut 

oppilaita piirtämään, vaan oppilaiden oli valittava ratkaisustrategiansa alusta 

lähtien itse. 

 

Ratkaisun toteutus eteni kaikissa luokissa Masonin (1982) ja Schoenfeldin 

(1985) mallien tapaan syklisesti. Oppilaat piirsivät suorakulmioita, tarkistivat rat-

kaisunsa ja tarkistuksen perusteella joko hyväksyivät piirtämänsä suorakulmion 
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tai muuttivat sitä. Johannan ja Timon oppilaat ratkaisivat tehtävää pääosin ko-

keilu- ja yritys–erehdys-menetelmällä; he keksivät eri muotoisia suorakulmioita 

lähinnä päästään sen kummemmin palaamatta aikaisemmin keksittyihin suora-

kulmioihin. He myös saattoivat piirtää saman suorakulmion kahteen kertaan. 

Lauran oppilaat käyttivät ratkaisustrategiana järjestelmällistä listaa eri mahdolli-

suuksista: ensimmäisten suorakulmioiden keksimisen jälkeen he palasivat aina 

ratkaisussaan taaksepäin ja miettivät, mitkä suorakulmiot on vielä keksimättä. 

Maijan oppilaat puolestaan olivat ainoita, jotka pyrkivät löytämään ongelmasta  

säännönmukaisuuksia. On kuitenkin huomioitava, että opettaja selvästi kannusti 

oppilaita käyttämään tätä ratkaisustrategiaa. 

 

Opettajan rooli luokkatilanteissa oli lähinnä neuvonantaja. Kaikilla oppilailla suu-

rin osa oppitunnista ja ratkaisun toteutusvaiheesta keskittyi nimenomaan eri 

muotoisten suorakulmioiden keksimiseen. Pinta-alojen laskeminen oli paljon 

pienemmässä roolissa – se tapahtui nopeasti ja vaikutti siltä, että suorakulmion 

pinta-alan laskeminen oli oppilaille rutiinitehtävä. Ainoastaan vaikeuksia aiheutti 

niiden suorakulmioiden pinta-alan laskeminen, jonka sivujen pituudet eivät ol-

leet tasasenttimetrejä. Näihin oppilaat saivat kuitenkin käyttää apunaan laskinta, 

vaikka konseptipaperien ruutujenkin hyödyntäminen olisi ollut mahdollista. 

 

Tarkasteluvaihe vaihteli luokkien välillä hyvin paljon. Timon luokassa tarkaste-

luun oli varattu eniten aikaa: useat oppilaat pääsivät tarkasteluvaiheessa ää-

neen ja opettaja huolehti, että ratkaisuista muodostui selkeä kokonaisuus ja op-

pilaat olivat ymmärtäneet tehtävän perusidean. Maijan luokan tarkasteluvaihetta 

ei näkynyt videoilla lainkaan, sillä koko tunti kului tehtävän ratkaisemiseen. Rat-

kaisupapereista oli kuitenkin pääteltävissä, että Maija oli ohjeistanut oppilaita 

taulukoimaan ratkaisujaan sekä kirjoittamaan ylös, millaisen ”patentin” tai sään-

nönmukaisuuden oppilaat olivat löytäneet ongelmasta. Johannan luokassa oi-

kea ratkaisu todettiin sekä oppilaiden ratkaisuja käytiin läpi hyvin lyhyesti, eikä 

tehtävän perusideaa tai säännönmukaisuuksia pohdittu sen tarkemmin. Lauran 

luokka oli ainoa, jossa tarkasteluun ei jäänyt aikaa lainkaan. Oppituntien jälkeis-

tä aikaa näkemättä on kuitenkin mahdotonta sanoa, palasivatko opettajat tehtä-

vään vielä varsinaisen tunnin päätyttyä. 
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Sekä vastauspapereiden että videoiden perusteella oli siis selvää, että viides-

luokkalaisten välillä on suuria eroja siinä, minkälaisia ongelmanratkaisustrategi-

oita he osaavat käyttää ja miten heidän ongelmanratkaisuprosessinsa etenee. 

Huomioitavaa kuitenkin on, että koska tässä tutkimuksessa tarkasteltiin muiden 

paitsi kahdeksan oppilaan kohdalla vain vastauspapereita, täyttä kuvaa ongel-

manratkaisuprosessin etenemisestä ei voi saada. 
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7 Luotettavuus 
 

Laadullisen tutkimuksen piiristä löytyy hyvin erilaisia käsityksiä tutkimuksen luo-

tettavuuteen liittyvistä kysymyksistä, eikä tutkielman luotettavuustestaukseen 

ole yksiselitteisiä ohjeita (Tuomi & Sarajärvi 2002, 131). Luotettavuutta ei  ole 

välttämättä tarkoituksenmukaista pohtia validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä, 

sillä ne ovat syntyneet lähinnä määrällisen tutkimuksen piirissä eivätkä siksi sel-

laisinaan sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden perusteiksi (Eskola 

& Suoranta 2005, 211; Tuomi & Sarajärvi 2002, 131). Laadullisessa tutkimuk-

sessa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, ja näin ollen luotetta-

vuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia (Eskola & Suoranta 2005, 210). 

Lincolnin ja Cuban (1985) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voi ar-

vioida tutkimuksen totuusarvon, sovellettavuuden, pysyvyyden ja neutraalisuu-

den avulla. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 136–137) puolestaan ovat määritelleet 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteereiksi uskottavuuden (credibility), siir-

rettävyyden (transferability), luotettavuuden (dependability) ja vahvistettavuuden 

(confirmability). 

 

Lincolnin ja Cuban (1985) mukaan totuusarvon kriteeri on vastaavuus tai uskot-

tavuus (credibility). Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa sitä, että 

tutkijan on tarkistettava, vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa 

tutkittavien käsityksiä tai alkuperäistä tilannetta (Lincoln & Cuba 1985; Eskola & 

Suoranta 2005, 211; Tuomi & Sarajärvi 2002, 136). Tässä tutkimuksessa pyrin 

tarkastelemaan aineistoa mahdollisimman objektiivisesti. Objektiivisuutta edisti 

se, että koska aineisto oli valmiiksi kerätty, en tutkimuksen aikana tavannut teh-

täviä tehneitä oppilaita tai luokkien opettajia, joten minulle ei muodostunut en-

nakkokäsityksiä tutkittavista henkilöinä. Lisäksi tutkimuksen sisällönanalyysi 

pohjautui yleisesti tunnustettuun teoriakirjallisuuteen, jonka myötä poimin ai-

neistosta kattavammin huomioita kuin jos olisin tarkastellut aineistoa vain oman 

intuitioni perusteella. 

 

Tutkimuksen sovellettavuutta voi arvioida siirrettävyyden (transferability) käsit-

teen avulla (Lincoln & Cuba 1985). Tutkimusten siirrettävyys toiseen kontekstiin 

on mahdollista tietyin ehdoin, vaikka yleistykset eivät sosiaalisen todellisuuden 
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monimuotoisuuden vuoksi olekaan mahdollisia (Eskola & Suoranta 2005, 211). 

Siirrettävyys riippuu siitä, miten samankaltainen tutkittu ympäristö ja sovel-

lusympäristö ovat (Tuomi & Sarajärvi 2002, 136). Tässä tutkimuksessa ei varsi-

naisesti pyritty tulosten siirrettävyyteen, sillä tavoitteena oli lähinnä kuvailla op-

pilaiden ongelmanratkaisuprosessia ja heidän tuottamiaan ratkaisuja mahdolli-

simman kattavasti. Kuitenkin, jos vastaavia ratkaisuja avoimiin ongelmanratkai-

sutehtäviin analysoidaan myöhemmin, tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää 

pohjatietona siitä, millaisia strategioita oppilaiden voidaan ehkä olettaa käyttä-

vän. Flyvbjergin (2011, 304–305) mukaan yleisen harhaluulon vastaisesti ta-

paustutkimuksenkin tulokset ovat yleistettävissä ja ne voivat viedä tieteellistä 

tutkimusta eteenpäin, kun yleistykset tehdään harkiten. 

 

Lincolnin ja Cuban (1985) jaottelussa pysyvyyden kriteerinä voidaan pitää tut-

kimustilanteen luotettavuuden (dependability) arviointia. Tutkimuksen luotetta-

vuutta arvioitaessa tutkijan tulee ottaa huomioon paitsi erilaiset ulkoiset vaihte-

lua aiheuttavat tekijät, myös tutkimuksesta ja ilmiöstä itsestään johtuvat tekijät. 

Jos mahdollista, tutkijan tulisi ottaa huomioon myös tutkimukseen ennustamat-

tomasti vaikuttavat tekijät. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 136–137.) Koska tutkimuk-

sessa käytetystä videoaineistosta oli mahdollisuus nähdä yhteisten alku- ja lop-

pukeskusteluiden lisäksi vain yhteensä neljän oppilasparin työskentelyä, vain 

näiden oppilasparien kohdalla oli mahdollisuus analysoida kokonaisvaltaisesti 

ongelmanratkaisuprosessin kulkua. Näin ollen muiden oppilaiden ratkaisujen 

analysointi on tehty ainoastaan vastauspaperien perusteella, ja tällöin tutkimuk-

sen ulkopuolelle jäivät lähes täysin kaikki muut luokkatilanteessa tapahtuneet 

seikat. Olen kuitenkin tiedostanut tämän tulkintoja tehdessäni, joten sen ei pitäi-

si heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Toisaalta videomateriaali taas mahdol-

listaa suuremman mahdollisuuden varastoida, järjestää ja analysoida tietoa, kun 

havainnointia ei tarvinnut tehdä muistin varassa, vaan samoihin tapahtumiin ja 

keskusteluihin oli mahdollista palata myöhemmin uudestaan. Näin analyysivai-

heessakin tuli todennäköisesti vähemmän virheitä, kun kaiken pystyi tarkista-

maan uudelleen videolta, mikä taas vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta. 

(Prosser 2011, 481, 488). 

 



 63 

Tutkimuksen luotettavuuden osatekijöistä viimeisenä Lincoln ja Cuba (1985) 

nimeävät neutraaliuden ja sen kriteeriksi vahvistettavuuden (confirmability). Jot-

ta tutkimus olisi vahvistettavuudeltaan mahdollisimman hyvä, olen pyrkinyt oi-

keuttamaan tekemäni ratkaisut ja päättelyt esittelemällä ne niin seikkaperäises-

ti, että lukija pystyy seuraamaan päättelyäni ja arvioimaan sitä (Tuomi & Sara-

järvi 2002, 137). Perimmältään tutkimuksen arvioinnin taustalla on kysymys sen 

sisältämien väitteiden perusteltavuudesta ja totuudenmukaisuudesta (Eskola & 

Suoranta 2005, 212). Koska tutkimukseni nojautuu vahvasti teoriaan, tekemäni 

ratkaisut ovat perusteltavissa sen avulla. Olen pyrkinyt tuomaan esille selkeästi, 

miksi olen tutkimuksen aikana tehnyt erilaisia valintoja, ja lukijalla on mahdolli-

suus arvioida näitä valintoja ja tehdä niistä omat päätelmänsä.  
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8 Pohdintaa 
 

Ongelmanratkaisu on aina kuulunut ihmisten elämään ja sen merkitys matema-

tiikassa on kiistatonta (Leppäaho 2007, 16; Graumann 2005, 46). Se  on moni-

puolinen käytännön taito, joka kehittää oppilaiden kykyä johdonmukaiseen, ko-

keilevaan ja luovaan ajatteluun. On tärkeää, että tämä otetaan huomioon myös 

opetuksessa. (Leppäaho 2007, 66; Vaulamo & Pehkonen 1999, 16–17.)  

 

Mitä pitemmälle matemaattisia taitoja vaativia aineita opiskellaan, sitä useam-

min kohdataan ajattelua ja pohdintaa vaativia ongelmia. Valitettavasti ongelma-

tehtävät on edelleen sijoitettu usein oppikirjan viimeisiksi tehtäviksi, jolloin vain 

matematiikassa hyvin menestyvät ja nopeimmat oppilaat ehtivät tutustua on-

gelmanratkaisuun. Tämäkin tapahtuu lähinnä lisätehtävien avulla ja ilman opet-

tajan ohjausta. Muille oppilaille ongelmanratkaisutehtäviin tutustuminen jää ru-

tiinitehtävien varjoon. Harjoittelun vähäisyys johtaa epävarmuuteen ja epäonnis-

tumisen kokemuksiin, jolloin oppilaat saattavat jopa alkaa pelätä näitä tehtäviä 

ja matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Syntyy eräänlainen oravanpyörä – 

oppilaat kokevat ongelmanratkaisutehtävät vastenmielisinä, eivätkä edes halua 

ratkaista niitä. (Leppäaho 2007, 16–18.) Kuitenkin välttämätön edellytys ongel-

man ratkaisemiseksi on nimenomaan ratkaisijan tietoinen halu löytää tehtävään 

tai tilanteeseen ratkaisu. (Leppäaho 2007, 41; Pólya 1962, 117–118; Pólya 

1965, 63.) Lisäksi on muistettava, että ongelmanratkaisu on käytännön taito, jo-

ta voi oppia vain harjoittelemalla (Pólya 1962). Jos oppilas jatkuvasti välttelee 

ongelmanratkaisutilanteita, hänen ongelmanratkaisutaitonsa eivät kehity. Näin 

hän todennäköisesti kokee jatkossakin epäonnistumisen kokemuksia, mikä taas 

vähentää entisestään halua ratkaista ongelmatehtäviä. Oravanpyörä on valmis. 

 

Avoimien ongelmien sisällyttäminen matematiikan opetukseen tuo opiskeluun 

paljon mahdollisuuksia. Oppilaat voivat oppia hyvin paljon matematiikkaa rat-

kaisemalla ongelmia, heidän motivaationsa matematiikan parissa työskentelyyn 

on korkeampi ja he oppivat työskentelemään ryhmässä.  Tämän lisäksi arkielä-

mään liittyviä ongelmia ratkaistaessa oppilaat huomaavat matematiikan merki-

tyksen monissa arkipäiväisissä tilanteissa, jolloin matematiikka näyttäytyy hyö-

dyllisenä työkaluna käsittämättömien ja turhilta tuntuvien numero- ja merkkiyh-
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distelmien sijaan. (Graumann 2005, 46.) Luulen, että avoimet ongelmat ovat 

luonteeltaan sellaisia, että oppilaat voivat keksiä niitä myös itse. Miksei mate-

matiikkaa voisi opiskella käyttäen lähtökohtana jotain todellista, oppilailta itsel-

tään nousevaa ongelmaa? Nykyään puhutaan paljon ilmiölähtöisestä opetuk-

sesta, ja matematiikan sisällyttäminen osaksi ilmiöprojektia voisi tarjota oppilail-

le todellisen mahdollisuuden tutkia heille itselleen tärkeitä ongelmia matematii-

kan keinoin (ks. esim. Rajala, Hilppö, Stenberg, Suvanto & Mäki 2015). Uskon, 

että tällä tavoin oppilaiden ongelmanratkaisutaidot voisivat kehittyä aivan uudel-

la tavalla.  

 

Huomionarvoista tässä tutkimuksessa analysoiduilla videoilla oli, että luokan il-

mapiiri oli kaikissa luokissa positiivinen ja oppilaat ratkaisivat ongelmaa tehtä-

väorientoituneesti ja kiinnostuneesti. Ongelmanratkaisun harjoittelu lienee tähän 

yksi selittäjä: oppilaat olivat kuitenkin ratkoneet avoimia ongelmanratkaisutehtä-

viä tutkimusprojektiin liittyen jo kahtena aikaisempana vuotena, joten he olivat 

varmasti jo tottuneet työskentelytapaan ja ilmeisesti myös kokivat sen moti-

voivana. Oppilaat olivat varmasti projektin aikana oppineet myös paljon erilaisia 

ongelmanratkaisustrategioita. Voisikin olla mielenkiintoista tutkia, millä tavoin 

oppilaiden ongelmanratkaisuprosessi viidennellä luokalla erosi kolmannen luo-

kan alussa käsiteltyjen ongelmatehtävien ratkaisuprosessista. Uskon, että kol-

men vuoden aikana kehitystä oli tapahtunut. 

 

Tässä tutkimuksessa sekä videoaineiston että vastauspapereiden perusteella 

oli ilmeistä, että viidesluokkalaisten välillä on harjoittelusta huolimatta suuria 

eroja ongelmanratkaisutaidoissa sekä erityisesti siinä, minkälaisia ongelmanrat-

kaisustrategioita he osaavat käyttää. Lisäksi ongelmatehtäviä ratkaistaessa rat-

kaisuun päästään edelleen harvoin vain yhtä ongelmanratkaisustrategiaa käyt-

tämällä – sen sijaan ratkaisulle on ominaista prosessiluonteisuus ja syklisyys 

(ks. esim. Haapasalo 2011; Leppäaho 2007; Mason 1982; Schoenfeld 1985). 

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa (ks. esim. Mal-

loy & Jones 1998). Erikoista oppilaiden ratkaisujen etenemisessä oli, että rat-

kaisustrategiasta riippumatta erityisesti konseptipaperi tuntui kahlitsevan oppi-

laiden ajattelua niin, että he eivät tajunneet, että sivujen pituuksien ei tarvitse ol-

la tasasenttimetrejä. Toisaalta myös osalla Lauran oppilaista, jotka tekivät teh-
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tävää valkoiselle paperille, oli vastaavanlainen ongelma. Kun kaikki sivut 1–14 

löytyivät, oppilaat olivat sitä mieltä, että he olivat keksineet ”kaikki” ratkaisut. 

Desimaaliluvut olivat muutenkin oppilaille selvästi vaikea asia, sillä ne oppilaat, 

jotka niitä käyttivät, tekivät myös paljon virheitä ja joutuivat korjaamaan ratkai-

suaan useaan kertaan. Jos oppilaat saivat piirin oikein käyttäen desimaalilukuja, 

vaikeudet alkoivat viimeistään, kun piti laskea kuvion pinta-ala. Tähän oppilaat 

tarvitsivat laskinta, eivätkä he osanneet käyttää esimerkiksi konseptipaperin 

ruutuja apunaan. Onkin syytä kysyä, kuinka hyvin viidesluokkalaiset todella hal-

litsevat desimaaliluvun käsitteen ja hahmottavat kokonaislukujen hajottamisen 

osiin? Tästä nousee myös mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe: jääkö desimaali-

luvuilla laskeminen viidesluokkalaisilla lähinnä mekaaniseksi laskuharjoitteluksi 

ilman sen suurempaa ymmärrystä? 

 

Opettajan rooli ongelmanratkaisuprosessin etenemisessä oli tutkimuksen perus-

teella kiistaton. Sekä ongelmaan tutustumis- että sen tarkasteluvaiheessa luo-

kissa työskenneltiin hyvin opettajajohtoisesti. Varsinaisessa tutkimis- tai ratkai-

sun toteutusvaiheessa opettajan rooli muuttui neuvonantajaksi, kannustajaksi ja 

oppilaiden ideoiden jäsentäjäksi ja suuntaajaksi. Oli selvää, että oppilaat tarvit-

sivat ongelmanratkaisussa vielä paljon tukea, vaikka ongelmanratkaisua oli har-

joiteltu jo usean vuoden ajan. Näyttäisi siltä, että ongelmanratkaisutaitojen ke-

hittäminen ja kehittyminen on pitkä prosessi, joka pitäisi aloittaa mahdollisim-

man nuorella iällä. On siis selvää, että tutkimusta ongelmanratkaisusta sekä 

sen merkityksestä oppilaan ajattelun kehittymiselle tarvitaan, jotta ongelmanrat-

kaisutaitojen kehittäminen saataisiin isommaksi osaksi kouluopetusta. 
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