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MATEMATIIKAN OPETUKSESTA TTY:LLÄ
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• Hyvistä PISA-tuloksista huolimatta, 
opiskelijoiden matemaattiset taidot ovat 
laskusuhdanteessa

• Alle 60% TTY:n kandivaiheen opiskelijoista, 
jotka aloittivat opintonsa vuosina 2010-2012 
olivat suorittaneet pakolliset ensimmäisen ja 
toisen vuoden matematiikan kurssinsa

• TTY:n Matematiikan laitos on tehnyt useita 
toimenpiteitä parantaakseen tilannetta



PERUSTAITOTESTI & MATEMATIIKKAJUMPPA
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• TTY järjestää fukseilleen matematiikan 
perustaitotestin opintojen alussa

• Testissä käytetään pelkästään kynää ja 
paperia, ja vastaukset syötetään 
tietokoneelle

• Testin läpäisyyn vaaditaan tietty määrä 
oikein suoritettuja tehtäviä 16:sta. Näihin on 
aikaa 45 min. Ongelmat ovat lukiotasoa. 

• Testissä epäonnistuneet opiskelijat ohjataan 
matematiikkajumppaan
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• Matematiikkajumppa on 71 lukiotason 
tehtävän tehtäväsarja, joka on suunniteltu 
harjaannuttamaan opiskelijoiden 
matematiikan perustaitoja

• Nykyisin tehtävät suoritetaan 
verkkopohjaisesti Math-Bridge -
oppimisalustalla. Tämä mahdollistaa jumpan 
suorittamisen omalla ajalla.

• Syksyllä 2015, 169 opiskelijaa suoritti 
Matematiikkajumpan

PERUSTAITOTESTI & MATEMATIIKKAJUMPPA
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TUTKIMUKSEN TARKOITUS
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• OECD:n tutkimuksien mukaan, PISA-
tuloksissa ei voida havaita merkittäviä 
parannuksia lukemisen, matematiikan tai 
luonnontieteiden osalta niissä maissa, joissa 
on panostettu paljon opetukselliseen 
tietotekniikkaan 

• YO-kirjoituksissa laskinten vapaa käyttö 
(CAS mukaanlukien) aina kevääseen 2016

• Onko matemaattinen osaaminen 
korvaantunut laskinosaamisella?



• Perustaitotestin tulosten heikentyessä, yhä 
useampi opiskelija ohjataan 
Matematiikkajumppaan

• Opiskelijat suorittavat jumpan omalla 
ajallaan, joten opiskelijoiden toimintaa 
jumpassa ei voida valvoa tai kontrolloida

• Jos opiskelijat käyttävät jumpatessaan 
laskimia tai verkkopohjaisia 
ratkaisugeneraattoreja, jumpan tarkoitus 
menee täysin ohi

• Selvitetään, miten opiskelijat työskentelevät

TUTKIMUKSEN TARKOITUS
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TUTKIMUSTAVAT
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• Tutkimuskysymykset:

–Onko opiskelijoiden oppimistyökalujen 
käytöllä ja heidän oppijaprofiilillaan yhteyttä?

–Onko opiskelijoiden oppimistyökalujen 
käytöllä ja heidän ensimmäisen 
matematiikan kurssinsa arvosanalla 
yhteyttä?



TUTKIMUSTAVAT
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• Oppijaprofiilit: viisi erilaista profiilia, jotka
ovat aiemman tutkimuksen tulosta (Ks. 
Huikkonen et al.)

–Pintasuuntautuneet mallista oppijat (PSO)
–Vertaisoppijat (VO)
–Tukea tarvitsevat (TT)
–Omin päin oppijat (OPO)
–Osaajat (Osaaj)

• Opiskelijat valitsevat itselleen parhaiten
sopivan profiilin vastaamalla PTT:n alussa
profilointikysymykseen



TUTKIMUSTAVAT: OPPIJAPROFIILIT
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TUTKIMUSTAVAT
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• Kysely Matematiikkajumpasta
–20 kysymystä Matematiikkajumpasta, 69 

opiskelijaa vastasi
–Tämän esityksen osalta, kiinnostavimmat 

kysymykset olivat:
• “Matematiikkajumppaan käyttämäni tuntimäärä 

oli noin: (0-5; 5-10; 10-15; 15-20; 20-25; 25+)”
• “Valitse seuraavista kaikki, joita käytit jumpassa: 

Kynä ja paperi; Wolfram Alpha; CAS-laskin; 
funktiolaskin; lukion kirjat; jumpan 
itseopiskelumateriaali; jumpan mallivastaukset; 
jumpan opetusvideot”



TULOKSET: MATEMATIIKKAJUMPPAAN KÄYTETTY TUNTIMÄÄRÄ
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TULOKSET: OPISKELIJOIDEN RAPORTOIMA TYÖKALUJEN
KÄYTTÖ
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Jumpassa käytetyt työkalut, n = 69

Kynä ja paperi

CAS-laskin

Wolfram Alpha

Funktiolaskin

Lukion kirjat

Jumpan itseopiskelum.

Jumpan mallivastauk.

Jumpan videot

Opiskelijoita



TULOKSET: TYÖKALUJEN KÄYTTÖ OPPIJAPROFIILEITTAIN
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TULOKSET: AJANKÄYTTÖ
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• Tilastollista merkittävyyttä ajankäytössä 
Osaajien ja Pintasuuntautuneiden (sekä 
Tukea Tarvitsevien) välillä on havaittavissa

• Osaajat käyttävät keskimäärin vähemmän 
työkaluja kuin Pintasuuntautuneet opiskelijat



TULOKSET (JATKUU)
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• Positiivinen korrelaatio Perustaitotestin 
tulosten ja tenttiarvosanojen välillä

• Negatiivinen korrelaatio työkalujen määrän ja 
tenttiarvosanan välillä



KESKUSTELUA (JA KYSYMYKSIÄ)
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• Oppijaprofiilien ja työkalujen käytön välille 
näyttäisi löytyneen yhteys.

–Osaajat ratkaisevat ongelmat käyttämättä 
monia työkaluja

–Pintasuuntautuneet opiskelijat eivät 
vaikuttaisi saavan lisäantia käyttämistään 
työkaluista, sillä heidän tenttituloksensa 
jäävät heikoiksi



• Negatiivinen korrelaatio oppimistyökalujen 
käytön ja tenttitulosten välillä - tästä ei 
tietenkään päätellä kausaliteettia, vaan:

–Hypoteesi: Taidoiltaan heikot opiskelijat 
nojaavat opinnoissaan erilaisiin 
“oppimis”työkaluihin (laskimiin, 
taulukkokirjoihin, verkkopohjaisiin 
ratkaisugeneraattoreihin), eivätkä pysty 
menestymään ilman niitä. Tämä luo vaikean 
tilanteen mille tahansa tukiopetusohjelmalle.

KESKUSTELUA (JA KYSYMYKSIÄ)
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• Matematiikkajumppa sellaisenaan ei ole 
kovinkaan tehokas

• Jotkut opiskelijat käyttävät työkaluja liiaksi, 
eikä kulttuurimme välttämättä kehota 
muuhun

• Liika työkalujen käyttö johtaa opiskelijoiden 
ajatustyön sivuuttamiseen, mikä puolestaan 
estää perustaitojen kehittymistä

• Ongelma vain pahenee heikommilla 
opiskelijoilla, jotka saisivat kaikista eniten 
hyötyä perustaitojen kertaamisesta

KESKUSTELUA (JA KYSYMYKSIÄ)
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YHTEENVETO
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• Matematiikkajumpan (ja muun 
tukiopetuksen) kehittäminen TTY:llä on 
välttämätöntä, mutta vaikeaa

• Tasapainoilua henkilöstökustannuksissa, 
opiskelijoiden työmäärissä ja jatko-opintojen 
kannalta tarpeellisten taitojen karttumisessa

• Idea jumpan tehostamiseksi: Järjestetään 
perustaitotestin kaltainen koe jumpan jälkeen 
→ siirtää vastuuta perustaitojen 
harjoittamisesta opiskelijoille, saattaisi 
kehittää myös oppimistuloksia?
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Kiitos mielenkiinnosta.

tuomas.myllykoski@tut.fi
simo.ali-loytty@tut.fi

seppo.pohjolainen@tut.fi

Matematiikan laitos, TTY


