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Welcome to annual symposium of the Finnish
Mathematics and Science Education Research
Association in Helsinki!
A warm welcome to you as a participant at the 20th annual and at the same time a
celebration symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research
Association in Helsinki. The aim of the symposium is to give researchers in
mathematics, science and technology education an opportunity to present and
communicate their work at a national and international level. The focus is to discuss
the scope, methods, outcomes and perspectives of research in mathematics and
science education in the context of the symposium themes: (i) equal opportunities
for students in science, mathematics and technology education (including computer
science education) and (ii) mathematics, science and technology teacher education
and primary school teacher education.
In this booklet you will find the symposium programme and the abstracts. Moreover, there is a short history of the association written by Prof.emer. Paavo Malinen.
In this paper he describes how mathematics education research becomes a science in
Finland.
The symposium program consists of plenary lectures, paper sessions and a poster
session. The paper sessions are organised under seven research themes: mathematics education, physics education, chemistry education, computer science education
and computers in education, biology education, technology education and teacher
education. You find the theme in the session title.
The proceedings (in English) of the 20th Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association will consist of a selection of
papers. The proceedings will be published by the Department of Teacher Education, University of Helsinki. Papers should be written according to the APA (American Psychological Association) (2001) Publication Manual format (see more information for authors:
http://www.edu.helsinki.fi/malu/guidelines_for_paper_short.rtf).
Enjoy your symposium!

The program committee and the organising committee

Practical Information
There is coffee or tea available at the lobby during the coffee breaks. Information about possible
restaurants, cookshops or bistros for lunch you will find in separate paper.
For those who have registered theirself to the receptions there is on Thursday evening Reception
hosted by the City of Helsinki and on Friday evening Reception hosted by the University of Helsinki. The Symposium Dinner is in the Hotel Arthur on Friday evening. Information in details is
available on the web page:
http://www. edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/symposium/

Program committee
Prof. Jari Lavonen, Department of Teacher Education, University of Helsinki (Chair)
Prof. Veijo Meisalo, Department of Teacher Education, University of Helsinki (Vice Chair)
Assistant Rauno Koskinen, Department of Teacher Education, University of Helsinki (Secretary)
Doc. Ismo Koponen, Department of Physical Sciences, University of Helsinki
University lecturer, Anu Laine, Department of Teacher Education, University of Helsinki
Prof. Olli Martio, Department of Mathematics, University of Helsinki
Prof. Heikki Saarinen, Department of Chemistry, University of Helsinki
Prof. Jorma Tarhio, Helsinki University of Technology

Organising committee
Prof. Jari Lavonen, Department of Teacher Education, University of Helsinki (Chair)
Prof. Veijo Meisalo, Department of Teacher Education, University of Helsinki (Vice Chair)
Assistant Rauno Koskinen, Department of Teacher Education, University of Helsinki (Secretary)
University lecturer, Maija Aksela, Department of Chemistry, University of Helsinki
University lecturer, Ossi Autio, Department of Teacher Education, University of Helsinki
University lecturer, Kirsti Hoskonen, Department of Teacher Education, University of Helsinki
Researcher, Kalle Juuti, Department of Teacher Education, University of Helsinki
Assistant, Heidi Krzywacki, Department of Teacher Education, University of Helsinki
University lecturer, Veera Kallunki, Department of Teacher Education, University of Helsinki
Dr. Mika Koskenoja, Department of Mathematics, University of Helsinki
University lecturer, Tuula Kuivalainen, Department of Teacher Education, University of Helsinki
University lecturer, Jaakko Kurhila, Department of Computer Science, University of Helsinki
University lecturer, Anu Laine, Department of Teacher Education, University of Helsinki
University lecturer, Hellevi Putkonen, Department of Teacher Education, University of Helsinki
University lecturer, Anna Uitto, Department of Teacher Education, University of Helsinki
Assistant, Saija Vuorialho, Department of Physical Sciences, University of Helsinki
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Pre-conference symposium,
Thursday, 9.10.2003
Pre Conference is organised together by Department of Teacher Education, University of
Helsinki, Finnish Graduate School in Mathematics, Physics and Chemistry Education and
ESR-funded project GISEL with a special theme: Gender issues in science, mathematics and technology education, including computer science education.
8.30–8.30 Registration
9.30–10.00 Opening, Auditorium 1 (Siltavuorenpenger 10)
- Prof. Erkki Pehkonen, President of the Finnish Graduate School in Mathematics, Physics
and Chemistry Education
- Chairman of the Board, Marjo Raitavuo, Ensto
- Prof. Jari Lavonen, President of the Finnish Mathematics and Science Education Research
Association
10.00–12.00 Plenary lectures, Auditorium 1 Gender issues in science, mathematics
and technology education
Chair: Prof. Veijo Meisalo
Dr Lore Hoffmann: Gender issues and motivation in science education
Dr Jeff Evans: On methodologies of research into gender and other equity questions
12.00–13.00 Lunch

Paper session 1
13.00–15.00 Group 1,( Auditorium 1) Papers about gender issues in science and
mathematics education
Chair: Prof. Erkki Pehkonen
13.00–14.00 Docent Marjatta Näätänen: How to get more women into mathematics? Ideas and experiences collected by European Women in Mathematics
Video: Women and Mathematics across Cultures: A video made by EWM - European
Women in Mathematics (director Marjatta Näätänen in collaboration with Bodil Branner;
Kari Hag; Caroline Series)
14.00–14.30 Riitta Soro: Girls, Boys and Equity in Mathematics
14.30–15.00 Sari Juntunen: Towards gender sensitive ICT education - experiences from
Learn project
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13.00–15.00 Group 2, Room 115 Papers about technology education
Chair: Lecturer Miika Lehtonen
Matti Parikka: Teknologiakasvatus tutkimuskohteena. Session osanottajat lukevat ennakolta
paperin: <http://people.cc.jyu.fi/~ziggy/text/tgktutkim4.pdf> jonka pohjalta keskustellaan.
Lehtori Jouko Kantola: Teknologiakasvatus opetussuunnitelman kehityksessä
Dos. Tapani Kananoja: Ympäristöoppi iskuvamentimena: Ympäristöopin, luonnontieteen
ja työhön kasvattamisen välisistä suhteista
15.00–15.30 Coffee break

Paper session 2
15.30–16.30 Group 1, Auditorium 1 Papers about gender issues in mathematics
education
Chair: Doc. Marjatta Näätänen
Alli Huovinen: Matematiikkakerhot tyttöjen ja poikien innostajina
Markku af Heurlin: The Participation of Boys and Girls in the Mathematical part of the
Matriculation Examination in Finland 1966–2002
15.30–16.30 Group 2, Room 115 Papers about gender issues in science education
Chair: Doc. Jouni Viiri
Kalle Juuti, Jari Lavonen, Anna Uitto, Reijo Byman & Veijo Meisalo: Boys and Girls
Interest on Physics in Different Context
Marjatta Saarinen: Girls, Science and Technology
16.30–17.30 Plenary lectures, Auditorium 1
Chair: Doc. Tapani Kananoja
Professor Ron Hansen (Canada): Equity issues in science, mathematics and technology
education
Closing of the pre-symposium
- Doc. Tapani Kananoja, President of the Finnish Association for Research in Technology
Education
18.00–19.00 Reception for participants of Pre-conference and Annual Symposium of the
Finnish Mathematics and Science Education Research Association in the The Old Town
Hall, (hosted by the City of Helsinki)
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Annual symposium of the
Finnish Mathematics and
Science Education Research
Association, Friday, 10.10.2003
9.00–10.00 Registration
10.00–10.30 Opening, Auditorium 1 (Siltavuorenpenger 10)
Prof. Veijo Meisalo, Organising committee
First Vice Rector Hannele Niemi, University of Helsinki
Prof. Jari Lavonen, President of the Finnish mathematics and Science Education Research
Association
10.30–12.00 Plenary lectures, Auditorium 1
Chair: Prof. Erkki Sutinen
Dr Colin Osborne, Royal Society of Chemistry: Supporting Science teaching in UK
Schools
Dr Piet Kommers: Media and the nature of learning.
12.00–12.30 The unveiling of a portrait of Professor Veijo Meisalo (Auditorium 1)
Sir Edward Elgar: Salut d’amour, Op. 12
Anna Talvitie (violin), Ilkka Saarikivi (cello),
Hanna Mäkinen (piano)
Donation of the portrait
Dean, Jarkko Hautamäki
Acceptance of the portrait
Rector Ilkka Niiniluoto
Brief remarks
Professor Veijo Meisalo
Artist Lasse Marttinen
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Auf Flügeln des Gesanges, Op. 34
Arttu Hartikainen (bariton), Anja Oksanen (piano)
Rauno Lehtinen: On hetki
Arttu Hartikainen (bariton), Anja Oksanen (piano)
12.30–13.30 Lunch
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Posters in the first floor
Ir ma Hannula: Organizing the astronomy teaching in the secondary school
Timo Hirvonen: Teknologiakasvatuksen ja avoimen oppimisen mahdollisuuksia
Markus Härkiöniemi: Supporting the concept acquisition of the derivative with open tasks
Henry Leppäaho: Ongelmanratkaisutaidon kehittyminen peruskoulussa
Elina Näsäkkälä: Työskentelyteorioiden merkitys käsitteellisessä ymmärryksessä
Jukka Raulamo: Teknologiakasvatuksen käytäntöjä Pornaisten yläasteella
Yokoyama Etsuo & Tomio Yonemitsu: Origami
13.30–13.50 Plenary, Auditorium 1,
Counsellor of Education Armi Mikkola, Ministry of Education: Teacher training policy issues
(in Finnish)

14.00–15.30 Paper session 3
Group 1: Computer Science Education and Computers in Education, Room 117
Chair: Prof. Jorma Tarhio
Kristjan Adojaan & Tago Sarapuu: Improving Students’ Understanding in Scientific
Processes by Conceptual Web-Based Models
Päivi Kinnunen & Lauri Malmi: Evaluaiting Efficiency of Learning in Small Group
– a Case Study of Learning Programming
Aura Paloheimo & Harri Paloheimo: E-Material in Computer Science Education Introducing Students’ User Experiences and Viewpoints
Group 2: Mathematics Teacher Education, Auditorium 1
Chair: Prof. Olli Martio
Tapio Keranto: On the mathematical and pedagogical content knowledge of prospective
teachers related to the teaching and learning of fractions, ratio and proportion
Anu Laine: Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia matematiikan opetusharjoittelusta
peruskoulun yläluokilla
Jarkko Alajääski: Dimensions of mathematical literacy
Harry Silfverberg: Keitä aineenopettajakoulutukseen tulisi valita? Opettajankoulutukseen
hakeutuvien opiskelijoiden käsityksiä aineenopettajantyöhön soveltuvuudesta
Group 3: Chemistry Education, Room 224
Chair: Doc. Matti Näsäkkälä
John Oversby & Maija Aksela: Pedagogical Content Knowledge for Teacher Educators
Jarkko Lampiselkä: Students' Understanding of Combustion: The Mismatch Between
Organic and Inorganic Combustion
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Maija Aksela, Jari Lavonen & Veijo Meisalo: Collaborative MBL Inquiry in Chemistry?

Group 4: Physics Education, Room 115
Chair: Prof. Maija Ahtee
Lore Hoffmann: Teaching physics oriented on students’ interest
Ott Krikmann, Henn Voolaid & Jaan Susi: Estonian students’ misconcepitions in post
groundschool
Jouni Viiri & Heikki Saari: Teacher talk in science education
Tiiu Lember: The Renewal of Physics Curriculum in Estonia: Historical Changes in
Physics Curriculum
Group 5: Biology Education, Room 118
Chair: Doc. Anna Uitto
Kai Pata & Tago Sarapuu: The development of students’ mental models by learning with
expressive and exploratory tools in synchronous network-based environment
Ilta-Kanerva Kankaanrinta: Geography Teachers and the Internet: Too Much Promised?
Varpu Eloranta: Children’s and young people’s attitudes to the environment – in the
framework of sustainable development
Group 6: Technology Education, Room 209
Chair: Lecturer Ossi Autio
14.00–14.30 TkT, Lehtori Jarkko Alajääski: Teknologiakasvatuksen perspektiivejä
14.30–15.00 KK Miia Hast: Teknologiakasvatuksen haasteet perusopetuksen opetussuunnitelma-ajattelulle
Ari Alamäki & Miikka Lehtonen & Mäkinen: Osaaminen menestystekijänä jälkiteollisen
yhteiskunnan tietointensiivisissä yrityksissä: Teknologinen osaaminen ei yksin riitä.
15.30–16.00 Coffee break, sponsored by Terra Cognita, Kimmo Pietiläinen

15.30–16.00 Posters in the first floor
16.00–17.00 Paper session 4
Group 1: Computers in Education, Room 117
Chair: Prof. Lauri Malmi
Veijo Meisalo, Erkki Sutinen & Jorma Tarhio: Integration of Information Retrieval
Methods with Modern Learning Environments
Ilta-Kanerva Kankaanrinta: Digital Media Skills for Geography Teachers: Reaching
Noosphere
Sirpa Torvinen: Tietojenkäsittelytieteen virtuaaliapprobatur Joensuun yliopistossa
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Group 2: Mathematics Education in Upper Secondary School (age 17–19), Auditorium 1
Chair: Doc. Juha Oikkonen
Mia Peltomäki, Ralph-Johan Back, Tapio Salakoski & Joakim von Wright: Rakenteisten
johtojen käyttö lukiomatematiikan apuna
Anna-Maija Partanen: Kaksi analyysimenetelmää pienryhmissä tapahtuvan vuorovaikutuksen ja matematiikan käsitteellisen oppimisen tutkimiseksi
Paavo Malinen: Miten matematiikan opetusopista tuli tiedettä?
Eteneminen tutkimuksen avulla spekulatiivisesta tiedon jakamisesta oppilaille merkitykselliseen matematiikan opiskeluun
Group 3: Mathematics Education, Room 210
Chair: Prof. Tapio Keranto
Anu Laine & Sinikka Huhtala: “Talon pihalla on 16 isoa kiveä ja 8 lohkaretta...” - erilaisia
miniteorioita tehtävän 16,8:2,4 ratkaisujen taustalla
Raimo Kaasila: Luokanopettajaopiskelijoiden yhteistyö opetusharjoittelussa: tapauksena
matematiikan opetus
Jari Lakka: Lukukäsitteen rakentaminen alkuopetuksen matematiikassa - konkreettisista
malleista kognitioon
Group 4: Workshop in Chemistry Education, Room 224
Chair: University lecturer Maija Aksela
John Oversby: A cognitive approach to assessing visualisation capability in chemistry
A workshop on a research-based method of assessing modelling capability within the
domain of particles. The materials use a variety of innovative methods to access innovative aspects of learning.
Group 5: Physics Education, Room 115
Chair: Doc. Ismo Koponen
Kaarle Kurki-Suonio: Empirical and Mathematical Meanings of Concepts
Terhi Mäntylä: Conceptual hierarchy of physics as a principle leading to structured
knowledge in physics teacher education
Pekka Hirvonen & Kari Sormunen: Taking student teachers’ intrinsic maturing process
into account in department of physics
16.00–18.00 Group 6: Biology Education, Room 118
Chair: Doc. Annikki Lappalainen
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Anna Uitto, Kalle Juuti, Jari Lavonen & Veijo Meisalo: Who is responsible for sustainable
development? Attitudes to environmental challenges of Finnish 9th grade comprehensive
school boys and girls

Leena Pulkkinen ja Sirpa Kärkkäinen: Lapset ja luokanopettajaopiskelijat luonnontutkijoina kenttäkurssilla
Sirpa Kärkkäinen: Tapaustutkimus Vee-heuristiikan käytöstä kahdeksannen luokan
biologian opetuksessa ja oppimisessa
Petri Liuha ja Annikki Lappalainen: Luontokokemukset lasten luontokäsityksen rakentajina
piirrostulkinnan ja haastattelun valossa
Liisa Suomela: Science suomalaisessa esi- ja alkuopetuksessa
16.00–18.00 Group 7: Technology Education, Room 209
Chair: Dr Jouko Kantola
TkT, Lehtori Jarkko Alajääski & Ismo Laukkanen & Kari Tolvanen: KnowPap – An
eTraining Approach to Personnel Development in Paper Industry,
Evaluation frameworks and empirical findings
Lauri Kemppinen & Harri Ketamo: Teksti visuaalisena elementtinä: Empiirinen tutkimus
digitaalisen oppimateriaalin luettavuudesta
Ossi Autio: Aihepiiriopetus - käytäntöä ja teoriaa
17.00–18.00 Annual meeting of Finnish Mathematics and Science Education
Research Association, Auditorium 1
18.30–19.30 Reception hosted by the University of Helsinki,
First Vice Rector Hannele Niemi
19.30 Symposium Dinner, Hotel Arthur
Prof. Paavo Malinen: History of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association

Saturday 11.10.2003
9.00v10.30 Plenary lectures, Auditorium 1 Science and Mathematics Teacher Education
Chair: Prof. Jari Lavonen
Doc. Ismo Koponen: Physics teacher education in Europe: Finnish perspective
Doc. Juha Oikkonen: Current Trends in Mathematics Teacher Education in Finland
Prof. Toomas Tenno & Karin Hellat:

Inquiry based hands-on lear-

ning in sience
10.30–11.00 Coffee break, sponsored by IS-VET Oy

10.30–11.00 Posters in the first floor
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11.00–12.30 Paper session 5
Group 1: Mathematics Education, Auditorium 1
Chair: University lecturer Anu Laine
Dr Jeff Evans: From the wider culture into the classroom? Representations of mathematics in films and advertisements.
Erkki Pehkonen, Markku S. Hannula & Hanna Maijala: The development of students’
self-confidence and understanding in mathematics from grade five to grade eight
Päivi Portaankorva-Koivisto: Bilingual Teaching in Mathematics: Experiences from
Tampere Teacher Training School
Ma Li: On the Elements of Analysis
Group 2: Science Teacher Education, Room 115
Chair: Dr Lore Hoffman
Maija Ahtee: Primary teacher trainees' attitudes toward teaching of physics
Margus Pedaste & Celia Hirmo: Main steps towards an expert teacher enriching students
activity by multimedia
Kari Sormunen & Katri Aaltonen: Development of student teachers’ PCK: a case study
Tuula Keinonen: Prospective primary teachers´ pedagogical thinking in science instruction
Group 3: Science education, Room 224
Chair: Prof. Toomas Tenno
Arle Puusepp, Kai Pata & Tago Sarapuu: Developing students’ problem solving skills in
physics using exploratory and expressive synchronous learning environments.
Kalle Juuti, Jari Lavonen & Veijo Meisalo: Learning Mechanics at Grade 6 in a Real and
Virtual Learning Environment
Eeva-Liisa Nieminen: luonnontieteisiin erikoistuneen luokan oppilaiden käsityksistä eri
työtavoista
12.30–13.30 Lunch
Posters in the first floor

13.30-15.30 Paper session 6
Group 1: Multimedia in Mathematics education, Auditorium 1
Chair: University lecturer Simo K. Kivelä
Vyacheslav Dmitriyev, Margus Pedaste & Tago Sarapuu: The computer-based educational
resources for Estonian maths and science teachers.
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Jaakko Kurhila, Matti Lattu & Anu Laine: Matinautti Multimedia from the Pupils’
Perspective
Riikka Nurmiainen & Simo Kivelä: Mathematical computer programs - a viewpoint on
mathematics teaching (Laskentaohjelmat - näkökulma matematiikan opetukseen)
Marja-Leena Viljanen, Ilmari Lehmusoksa, Jaakko Lindvall, Reija Paavola & Antti Valli:
Computer-based learning environment for upper secondary school algebra
Lenni Haapasalo: Interplay between conceptual and procedural knowledge by making
formal and informal mathematics
Group 2: Physics Education, Room 115
Chair: Prof. Kaarle Kurki-Suonio
Margus Pedaste & Tago Sarapuu: How students acquire inquiry skills in exploratory
learning environment?
Ismo T Koponen: Changes in epistemic role of experimentality in physics - should we pay
attention to it in teaching physics
Mervi Asikainen, Pekka Hirvonen & Jouni Viiri: A New Modeling-Based Quantum
Physics Course for Prospective Teachers
Laura Karhunen, Ismo T Koponen & Veera Kallunki: Learning by negotiating on
meaning: An example from learning electric circuits in high school level
Oiva Utriainen, Ismo T Koponen: Constructing understanding about Newton’s III law by
using two conceptually different teaching approaches: Is there difference in learning
results
Group 3: Chemistry Education, Room 224
Chair: Dr John Oversby
Dr Colin Osborne, Royal Society of Chemistry: Teaching about Green Chemistry in
Schools and Colleges.
Sinikka Kaartinen & Eero Repo: Constructing teacher identity in socioculturally oriented
chemistry classrooms
Sinikka Pinnioja & Maija Aksela: Collaborative design of a multimedia teaching material in
chemistry for elementary level
Aija Ahtineva: Laboratory assessment in chemistry education
Tuula Asunta: How do the knowledge sources, attitudes, opinions and self reported
behaviour of secondary level students differ when environmental issues are concerned?
15.30–16.00 Coffee break, sponsored by IS-VET Oy

Closing and summary of the symposium in hall
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Invited speakers
On methodologies of research into gender and other
equity questions
Jeff Evans
Middlesex University, UK
It is helpful to start from a concept of ‘social justice’, embracing both ‘distribution’ and
‘recognition’ aspects of social relations (Gewirtz & Cribb, in Vincent, 2003). The first aspect
considers the way that goods, knowledge, skills, rights, etc. are distributed among social
groups; this might suggest researching the question: How does performance (or provision)
differ between genders in school mathematics / science? The second concerns the relations
structuring society – methods of communication, ‘treatment’, respect; this might prompt
questions like: What are relations like between teachers and students of different language
groups in higher education? Here I shall focus on gender - in its inter-relations with social
class, and to a lesser extent, ethnicity. (Arnot, 2002; Gillborn & Mirza, 2000)
I will argue that researching the questions posed by a social justice agenda, and developing
theorisations to begin answering them, will require both ‘quantitative’ and ‘qualitative’ methods – within any substantial research programme, and even for individual studies. I shall
briefly consider some barriers to this, apparent within the mathematics education community: the spectre of ‘positivism’; a linking of feminist and qualitative research methods (but see
Oakley, 2000); and the idea that the quantitative - qualitative distinction can be easily drawn.
If there is time, I shall discuss examples of fruitfully combining methods.
Arnot, M. (2002) Reproducing Gender? London: RoutledgeFalmer.
Gillborn, D. & Mirza, H. (2000) Educational Inequality: Mapping race, class and gender. London:
OFSTED.
Oakley, A. (2000) Experiments in Knowing: Gender and Method in the Social Sciences. Cambridge:
Polity Press.
Vincent, C. (ed.) (2003) Social Justice, Education and Identity. London: RoutledgeFalmer.

Equity issues in science, mathematics and technology
education
Ron Hansen
University of Western Ontario, Canada
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Assimilation into society via academic achievement is a premise and practice that needs revisiting as we progress into the 21st century. The purpose of the paper is to examine that
premise and institutional practices (programs) in a broader context. The paper will draw on
ideas from the sociology of knowledge literature and testimonials from technical teachers. A
critical discussion of knowledge versus experience as concepts dating back to the Crowther
Report (1960) on English Education, Margaret Donaldson’s writings (Children’s Minds, 1978),
and recent literature on aboriginal values regarding learning, will serve to focus that discussion.

Gender Issues and Motivation in Science Education
Lore Hoffmann
IPN, Leibniz-Insitute for Science Education, Kiel
Particularly in the so-called ‘hard’ science subjects, the supposedly equal treatment offered
by coeducation in schools proves to be, on closer inspection, an extremely subtle form of
unequal treatment. The syllabus and the modes of behavior of both male and female teachers are mainly influenced by the interests, knowledge and abilities of the boys. An intervention project aimed at giving girls a better chance in science, focusing on the initial courses of
physics in secondary level (grade 7) will be presented. Based on empirical findings three
aspects of innovation will be discussed and their development illustrated: (1) new teaching
units and materials based on empirical results on the specific interests and experiences of
girls (2) improving the ability of teachers to support girls in the development of a positive
physics related self-concept, and (3) changing to an organizational setting that gives girls a
better chance to improve their self-concept about physics. The effects of these intervention
measures concerning interest and achievement in physics, physics related self-concept and
subjective experience gain in competence evaluated in a longitudinal design will be discussed. The intervention proved successful and significantly improved most of these indicators
for girls (and boys).

Physics teacher education in Europe: Finnish
perspective
Dos. Ismo Koponen, University of Helsinki
According to recent inquiry by European Physical Society (EPS) physics teachers (for grades
7-12) in most European countries are educated in physics departments, and with professional physics education (PE) specialist also physicists are involved in the education. As indicated by the EPS inquiry, the contribution of both physics education specialists and physicists
is needed, but on the other side there is very little contact between professionals in PE and
professionals in physics. In Finland situation is much the same. Although this solution seems
to guarantee good background in subject matter, it is also in many ways challenging. In the
University of Helsinki we have, therefore, during recent years done close collaboration between Department of Physical Sciences and Department of Teacher Education in taking a
joint responsibility for development of physics teachers education and also of conducting
common research towards this goal. This educational solution supports development of
good subject knowledge and understanding of central didactical, discipline dependent issues, which are both essential components of teachers’ competence. However, according to
our experience this kind of solution of teacher education poses also some special difficulties
and challenges for physics departments which are discussed in this presentation.
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Media and the nature of learning
Dr Piet Kommers
Learning and teaching inherit its approach from the time that experts were recruited to bring
the unknown to the novices. Both the cultures of notating expertise in books and in the
newer media like multimedia and virtual reality have consolidated this practice. As now parts
of the knowledge domains are modeled, it becomes a real option to let learners explore and
experiment with more or less ‘abstracted realities’ and let them learn by construction. The
more prominent example is Seymour Papert’s Logo system that allowed learners to learn
about algorithms and data structures via making programs work, observe their behavior and
revise the constructions all the time. As we are now in the period of allowing future surgeons
to intervene the virtual human vascular system, also here ‘constructivism’ gains momentum
and it will soon be unthinkable not to have these virtual excises. In this presentation it is the
crucial question how new becoming teachers face both the world of “teaching by exposition” and “learning by construction”. As a demonstrator, the DIME project will be exemplified for starting the larger issue of if and how the nature of learning will be changing in the
near future.

Teacher training policy
Counsellor of Education Armi Mikkola, Ministry of Education
Viime vuosina on tehty paljon töitä opettajapulan vähentämiseksi ja opettajankoulutuksen
kehittämiseksi. Korkeakoulujen arviointineuvosto on arvioinut yliopistojen opettajankoulutuksen. Opetustyön tulevaisuuden suuntaviivoja ja niistä seuraavia opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen määrällisiä ja sisällöllisiä tarpeita on ennakoitu vuoteen 2010 tarkastelunsa ulottaneessa Opepro-projektissa. Arviointien ja ennakointien suositusten perusteella on
laadittu Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma linjaamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Yliopistoissa on juuri päättymässä kolmivuotinen opettajankoulutuksen laajennusohjelma, jonka tavoitteena oli 3000 opettajan lisäys. Lausuntokierroksella oleva Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma käsittelee opettajankoulutuksen sisällöllisiä
kehittämistarpeita ja asettaa koulutukselle määrälliset tavoitteet vuoteen 2008 asti. Puheenvuorossa käsitellään sitä, millaisia kehittämishaasteita ajankohtaiset suositukset opettajankoulutukselle asettavat. Millaisia vaikutuksia tutkintorakenneuudistuksella on opettajankoulutukseen?

Current Trends in Mathematics Teacher Education in
Finland
Doc. Juha Oikkonen
University of Helsinki
We discuss especially some recent efforts to improve the mathematical studies of students
of mathematics especially in Helsinki. These efforts have been surprisingly successful which
gives rise to several research problems in mathematical education.
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Supporting Science Teaching in UK Schools
Dr Colin Osborne
Royal Society of Chemistry
Many organisations support science teaching in UK schools. The RSC is the largest nongovernmental supporter of chemistry teaching at the secondary level in the UK. However
the RSC also supports the teaching of science at primary level. Support for teachers and
students in a variety of printed, electronic and multimedia formats will be described, as well
as training for teachers, competitions for students, and provision of careers information.
This will be in the context of curriculum changes and falling numbers studying chemistry at
University level and attempts being made to arrest this decline.

Inquiry based hands-on learning in sience
Prof. Toomas Tenno & Karin Hellat
University of Tartu
To achieve scientific literacy of students a framework for teaching and learning must be
created which is consistent to the way that science is done by scientists. In changing the
paradigm of learning and teaching at school the meaning of the term ”knowing” has shifted
from being able to remember and repeat the information to the ability to find and use it.
Developing higher-order cognitive skills (HOCS) of students should become the top priority goal of contemporary and future science education in the context of sience/technology/
society. Already at kindergarten and basic school level we have to move from the concept of
learning by heart to the concept of learning with understanding where students achieve their
knowledge and skills by themselves. Directed inquiry science curriculum at school is designed for high activity of both, teacher and student in the classroom. By doing experiments,
analysing data, discussing results, using books and other information sources the student’s
attitude towards deeper understanding of our surrounding will be achieved.
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Paper sessions
Improving Students’ Understanding In Scientific
Processes By Conceptual Web-Based Models
Kristjan Adojaan and Tago Sarapuu
Science Dicactics Department, University of Tartu
One of the main objectives of teaching science is providing learners with scientific understanding of natural processes surrounding them in everyday life. However, the complexity
of natural processes allows learners’ to comprehend mainly at macroscopic descriptive level,
while the microscopic and symbolic ones used in scientific approach remain rather abstract
or isolated from everyday life. We have started a project offering Estonian basic school
students web-based models improving their scientific understanding. A group of 30 science
teachers, who participated in an advanced in-service course of information technology, were
asked to analyze Estonian curriculum and textbooks. They had to select out topics that
would take most advantage of being interactively computerized. As a result of this activity 8
physics, 10 chemistry and 12 biology topics were chosen and teachers prepared respective
scenarios. According to the scenarios 20 exploratory conceptual models were programmed,
provided with appropriate teaching method of learning and presented to students of basic
school. The results of a pilot study demonstrated the increase of students’ understanding in
natural processes. Most of them performed better in linking scientific knowledge at the
macroscopic, microscopic and symbolic levels. More detailed investigations enabled to establish a relation between the students’ success and particular teaching methods.

Primary teacher trainees' attitudes toward teaching of
physics
Maija Ahtee
University of Jyväskylä
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Primary student teachers’ attitudes toward teaching of physics topics were studied in two
ways. First their attitude toward teaching physics was compared to their attitudes toward
teaching of science, mathematics and mother tongue using a semantic differential method.
Secondly, they were asked to answer questions about their difficulties in teaching a topic
involving weighing of air and what kind of support and help they would need from their
science education studies especially with topics related to physics. Teaching of physics topic
was rated lowest whereas teaching of science was valued highest and at the same level as
teaching of mother tongue. Difficulty and perceived nature of mathematics and physics
seem to explain much of the unpopularity of these subjects. This conclusion is supported by
the student teachers’ concerns about teaching of physics topics. Three quarters of them
complained that their knowledge in physics is very poor. Student teachers’ negative attitude
toward teaching of physics topics seems to be linked with their poor subject knowledge.
Therefore, their science education studies in physics should be concentrated on a few basic
topics with the aim that the student teachers would see the unity of various phenomena and
the coherence of the explanations and also to help the student teachers to find meaningful
ways to change pupils’ misconceptions.

Laboratory assessment in chemistry aducation
Aija Ahtineva
University of Turku, Department of Teacher Education
The design of an effective laboratory assessment program is extremely important in science
education. One component of the program is the development of appropriate assessment
tasks and formats that enable students to demonstrate their laboratory working skills. The
assessment formats can be student focused or teacher directed (e.g. demonstrations). Student focused assessment formats include for example lab skills checklists, portfolios, self,
pair and peer evaluations and graphic organisers like concept maps and Venn diagrams. In a
laboratory assessment program, a lab skills checklist is an easy way to start off with. Student
focused assessment formats can also be performance based like different kinds of skills
tasks and investigations. Skills tasks require students to demonstrate and display proficiency
in manipulative skills, such as measuring, using apparatus and instruments, reading information from graphs and tables and observing and following specific procedures. Investigations
are more demanding than skills tasks. In investigations students must analyse a problem
plan, indicate the variables to be measured, gather data, organise their results and communicate their findings. This paper presents an example of a lab skills checklist ("lab licence") and
assessment formats for Pskills tasks and investigations.

Collaborative MBL Inquiry in Chemistry
Maija Aksela1, Jari Lavonen2 and Veijo Meisalo2
University of Helsinki, Department of Chemistry,
2
University of Helsinki, Department of Teacher Education
1

Microcomputer-based laboratory, MBL as learning environment has been one of the most
promising developments in the use of computers in chemistry classrooms. MBL can provide
an opportunity to learn chemistry through collaborative inquiry in chemistry classrooms. In
this study, secondary level students were working in small groups in an inquiry like chemists
who were addressing the tasks collaboratively within a MBL learning environment, applying
their prior knowledge of the topic, experiences, and skills to the authentic tasks that were
used during an inquiry. The students in small groups interacted with each other by using a
jig-saw co-operative teaching strategy, with a chemistry teacher, with the MBL environment
of the laboratory, and with the tools within that environment in a real-world learning environment of the chemistry classroom. Students’ activities were videotaped and students also
interviewed. The data was analysed qualitatively. Research results show that students were
engaged actively to their study and they worked collaboratively. They interacted a lot with
their team-mates and discussed a lot about their chemistry topics. Collaborative MBL inquiry with authentic tasks also displayed considerable interest of the students. This study belong a part of the larger design research project called LUONTI+ -project that aims to
create learning environments support use of modern information and communication technology in chemistry teaching and learning.
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Teknologiakasvatuksen perspektiivejä
Jarkko Alajääski
University of Turku, Department of Teacher Education in Rauma
Useat tahot, mm. teollisuus ja liike-elämä sekä teknisen työn opettajankoulutuksesta vastaavat, ovat esittäneet teknologiakasvatuksen sisällyttämistä yleiseen perusopetukseen. Teollisuuden ja liike-elämän edustajat ovat viitanneet mm. teknologisen toiminnan vaikutusten
ymmärtämisen tärkeyteen yleissivistyksen osana ja siihen, että kansalaisten halutaan kykenevän muodostamaan kantansa teknologisiin kysymyksiin itsenäisesti. Myös huoli maamme
tulevasta kehityksestä ja pätevän työvoiman saannista teollisuuteen on ollut esillä. Teknisen
työn opettajankoulutuksen edustajat ovat tarkastelleet asiaa myös teknisten ammattien työvoimatarpeen kannalta. Toisaalta he ovat viitanneet mm. oppiaineensa kehitystarpeisiin sekä
huoleen tekninen työ -oppiaineen aseman ja alan opettajien työllisyyden heikkenemisestä.
On ymmärretty, että oppiaineen ja opettajien aseman kehitys turvataan parhaiten liittämällä
opetukseen teknologiasisältöjä. Tämän mukaisesti on alettu puhua myös teknologiakasvatuksesta. Mutta samalla olisi tarpeen panostaa myös aineen opettajien koulutuksen kehittämiseen, jossa. lähtökohdaksi tulisi ottaa mm. seuraavat pohdinnan aiheet: 1) Mitä teknologian
asiasisältöjä peruskoulun ja lukion teknisessä työssä opetetaan ja millaisia lähtökohtia teknisiin ammatteihin niiden katsotaan antavan? 2) Millainen on teknisen työn aineenopettajien
pätevyys opettamaan teknologian asiasisältöjä? Näihin kysymyksiin vastaaminen on perustavan tärkeää aineenopettajankoulutuksen kehityssuuntaa pohdittaessa. Mutta onko vahinko jo
päässyt tapahtumaan? Teknologiakasvatusta ei ole saatu oppiaineeksi kouluihimme. Tekninen työ -oppiaineesta on yhdessä tekstiilityön kanssa muodostettu uusi käsityö -oppiaine,
joka on niputettu samaan ryhmään “muiden taideaineiden” (kuvaamataito, musiikki) kanssa
ja aineenopettajakoulutuksessa valmistuvien opettajien pääaineena on käsityökasvatus. Artikkelissa esitellään teknologiakasvatuksen -käsitteiden neliperspektiivinen malli. Mallissa ääripäiden perspektiivejä ovat yhtäältä insinöörikoulutuksen ja toisaalta käsityökasvatuksen perspektiivi. Asiasanat: teknologiakasvatus, tekninen työ, käsityökasvatus

Dimensions of mathematical literacy
Jarkko Alajääski
University of Turku, Deptment of Teacher Education in Rauma
Everybody working in the field of education must have noticed a whole bunch of modern
literacies having emerged in recent years in an accelerating speed. In traditional literacy, on
the one hand, the abilities to read and write in one’s native language and sometimes also
abilities to basic operations with numbers (addition, subtraction, multiplication, division) or
“making sums” are included. On the other hand, alongside with various technological or
societal developments, a handful of modern literacies has been introduced by different authors within the educational field, for example: 1) second literacy or “computer literacy” from
the sixties-seventies involving computer skills, programming, ability to use computers etc., 2)
“media literacy” or ability to receive information mediated by mass communication, 3) ”triliteracy” in which computer literacy is joined together with “print literacy” (ability to read
printed text) and “media literacy”, 4) “technological literacy” (ability to read technical information and use technical gadgets), etc. In this presentation, references to the not so new but
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recently relatively little used concept of “mathematical literacy” and some related concepts
(e.g. numeracy, mathemacy) are introduced. Also, a model of the dimensions of the concept
is sketched with the viewpoint of class teacher education especially in mind. Keywords:
mathematical literacy, mathemacy, numeracy, teacher education

KnowPap – An eTraining Approach to Personnel
Development in Paper Industry,
Evaluation frameworks and empirical findings
Jarkko Alajääski1, Ismo Laukkanen2, Kai Tolvanen3
University of Turku, Department of Teacher Education in Rauma, 3UPMKymmene Ltd

1

In industry and business large investments have been made in network –based approaches to
personnel education and, accordingly, expectations in terms of savings in training costs are
high. In this presentation, the KnowPap system (KnowPap), an extensive network -based
training environment for paper making technology and paper mill automation, is introduced. UPM –Kymmene Ltd. (UPM) has been a partner in developing KnowPap. The copartners in the project have been for instance the Technical Research Centre of Finland
(VTT), Helsinki University of Technology (HUT), National Board of Education (OPH)
and some rival forest cluster companies, such as Stora Enso Ltd. and Metso Ltd. In UPM,
KnowPap is an important educational tool. Customized versions of KnowPap have been
developed with adaptations to the most important paper grades and to different paper mills
of the company. The depth of information provided by the system has been increased to
include also critical, deeper information about paper technology and paper making procedures in the company paper mills. In UPM, the significance of KnowPap as an educational tool
is evaluated according to Kirkpatrick’s four level model and a SWOT analysis (eTraining
strategic grid). Empirical evaluation results based on data received from a targeted survey
and a developmental research are introduced. Keywords: eTraining, eLearning, eStudy, KnowPap, personnel education

Osaaminen menestystekijänä jälkiteollisen
yhteiskunnan tietointensiivisissä yrityksissä:
Teknologinen osaaminen ei yksin riitä
Ari Alamäki, Kalle Lehtonen and Miika Lehtonen
Lapin yliopisto
***
***
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A new research-based quantum physics course for
prospective teachers
Mervi Asikainen1, Pekka E. Hirvonen1 and Jouni Viiri2
1
University of Joensuu, department of Physics, 2University of Joensuu,
Department of Education
In this paper, research reports have been discussed in order to determine, how the learning
and teaching of quantum physics can be made more effective. Numerous learning difficulties and misconceptions have been reported in the learning of this particular domain. Regardless of several educational and research projects, unambiguous solutions to those problems have not been discovered yet. However, according to some preliminary research results,
the use of visualisation and explanatory models in the teaching of quantum physics can
enhance student’s understanding of quantum physics. Furthermore, if the empirical and the
historical background of quantum physics are used as a starting point in the teaching, then
the essential transition of the physical ontology might be achieved. These statements lead to
the stated research question: What are the most significant research results that should be
taken into account in the planning of a new quantum physics course for future physics
teachers? The novel research-based quantum physics course will be developed and its effects
to the learning of quantum physics will be examined.

How do the knowledge sources, attitudes, opinions
and self reported behaviour of secondary level
students differ when environmental issues are
concerned ?
Tuula Asunta
University of Jyväskylä
The study concentrated to explore the self-reported environmental concerns, attitudes and
behaviour of Finnish 13- 15 year-old students and as a comparison of students' of the same
age from one big German school. One purpose was also to find out students' attitude
toward studying chemistry as well as their opinions on chemical industry. Promoting environmental awareness as well as an environmentally responsible lifestyle can only be realised
through information and therefore students' main information sources on certain several
environmental issues were studied and analysed. The changes during the years 1994 to 2000
were examined. Two types of written questionnaire were used to acquire the information.
The study stated that the main important information sources were mass media and science
teachers. Students' attitudes towards studying chemistry, as well as toward chemistry and
chemical industry in general have become more and more negative during the period of this
study. Several differences between Finnish and German groups studied were recorded and
these will be discussed.
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Aihepiiriopetus – käytäntöä ja teoriaa
Ossi Autio
University of Helsinki, Department of Teacher Education
Peltosen (1988, 63) mukaan käsityön opetusstrategioissa on kyse vain materiaalien ja välineiden käsittelyn opetuksesta. Lisäksi peruskoulun ja harrastemaisen käsityönopetuksen rasitteena on pelkkien esineitten tuottaminen pohtimatta tähän toimintaan liittyviä laajempia yhteyksiä (Suojanen 1993, 154). Käsite aihepiiri onkin otettu peruskoulun käsityönopetuksessa
käyttöön siksi, että pyritään pois ahdasrajaisesta esineajattelusta ja pelkästä jäljentävästä työskentelystä toimintaan, joka kattaa myös suunnittelun ja arvioinnin. Aihepiirityöskentelyyn
on jo 1970-luvun alussa kehitetty omat mallinsa, joita esitellään seuraavassa lyhyesti kaaviokuvan muodossa

The computer-based educational resources for
Estonian maths and science teachers.
Vyacheslav Dmitriyev, Margus Pedraste and Tago Sarapuu
University of Tartu, Science Didactics Department
The aim of the research was to investigate how Estonian maths and science teachers use
educational resources and what their preferences and attitudes towards using it were in classes. 1,113 science and 409 maths teachers who taught in the 5th, 9th and 12th grades of 245
high and basic schools participated in the research. A multipart questionnaire served as an
instrument of the study. Majority of math and science teachers finds the relation of software
and the State Curriculum to be the most important aspect. In comparing science teachers,
the most active users of educational software are the 12th grade biology teachers. About
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90% of them use computers in order to prepare lessons, obtain supplementary educational
resources, and drill students. According to their opinions, the most positive characteristics
of the software are user friendliness, plentiful information, and attractiveness. Only 39% of
the12th grade physics teachers apply educational software. Therefore, they are the most rare
computer users among all science teachers. Among math teachers the most active users of
software are the 9th grade teachers (40%). They apply it to prepare lessons, drill students,
and revise certain topics. Similarly, the math teachers consider user friendliness and attractiveness the most essential characteristics of the software.

Children’s and young people’s attitudes to the
environment – in the framework of sustainable
development
Varpu Eloranta
University of Helsinki, Department of Teacher Education
Many studies have showed young people’s positive attitudes to the natural environment.
They say to be followers of ecological lifestyle, but they do not behave according to it. This
article deals with the earlier studies concerning environmental attitudes and behaviours. After the analysis will be summarized the possibilities of the sustainable development. Environmental attitudes have most often been studied with questionnaires using a Likert –scale
(Leeming et al. 1993; Musser & Malus 1994). The results received have been looking at
according to gender, age, own or parent’s education or cultural background. In general,
females have more positive environmental attitudes than males, and their behaviour is more
environmental friendly than males. It is often found that young people have more positive
environmental attitudes than older ones. Often the education (Kellert 1996) has had a positive affect to the study group’s environmental attitudes, although these correlations are not
unambiguous (Makki et al. 2003). Because the results in children’s and young people’s attitudes to the environment dealt in literature are not equal, it is a reason to evaluate these study
results more in details.

From the wide culture into the classroom?
Representations of mathematics in films and
advertisements
Jeff Evans
Middlesex University, UK
Several recent studies stress the importance of affect and emotions in the learning and doing
of mathematics (Evans, 2000; Leder et al., 2002). One determinant of these is the image of
mathematics in the public sphere, itself shaped by the representations of mathematics, in the
cultural field (advertisements and films in the mass media). Taking a discursive approach to
analyse a small sample initially, I conjectured that recent international films (since the mid1990s) portray the professional mathematician as a ‘hero’, who is ‘brilliant’, but who also is
susceptible to madness (Enigma, Good Will Hunting, A Beautiful Mind). My sample of adverts
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portrayed mathematics as something to be disliked, feared and mistrusted; it was however,
somewhat dated. In expanding the sample, I also considered other issues related to using
mathematics, such as gender. I shall illustrate my methods by attempting to assess the difference that having a female mathematician as hero might make to the way mathematics is
portrayed: Enigma (2000) and Smilla’s Feeling for Snow (2000). I shall also illustrate my approach to a number of methodological questions (e.g. multiple readings of data, ‘confounding’,
sampling,) that are relevant to many types of – ‘quantitative’ and ‘qualitative’ – research.
References
Evans J. (2000), Adults’ Mathematical Thinking and Emotions: a Study of Numerate Practices, London,
RoutledgeFalmer.
G. Leder, E. Pehkonen & G. Törner (Eds.) (2002), Beliefs: A hidden variable in mathematics education?
Dordrecht: Kluwer.

Interplay between conceptual and procedural
knowledge by making formal and informal
mathematics
Lenni Haapasalo
University of Joensuu
Research of mathematical history from cognitive point of view shows a huge variation of
human motives to make mathematics. If we accept the assumption that the main task of our
modern education is to promote a skilful ‘drive’ along knowledge networks so as to scaffold
students to utilize their rich activities outside educational institutes, it seems appropriate to
discuss what could be an appropriate ‘Educational Approach’. Because of a certain conflict
between conceptual and procedural knowledge, we cannot make any definitive conclusions
about how, even less in which order, students’ knowledge develops in each situation and in
each topic. Even the most abstract concepts can be based on their spontaneous ideas. This,
however, does not predestine any order for the activities, because it is the pedagogical framework that matters. Challenges for the planning of modern learning environments are coming as well from the structure of the topic to be learned as from the instructional variables
by integration of technology. For both of these aspects, our strategy may primarily be procedural or conceptual. Because those who learn more from the instructional materials are
their developers, not users, teachers and students should become knowledge designers rather than knowledge users. This paper highlights different types of learning environments
considering the above questions, representing also a recent finding concerning conceptual
and procedural learning orientations.

25

Organizing the astronomy teaching in the secondary
school
Irma Hannula
University of Helsinki
This research is intended to find out the possibilities to organize the astronomy teaching in
the primary and secondary schools in Finland, based on the meanings of the astronomy
teaching, on the conceptual structure of astronomy and on the learning strategies. Research
backgrounds have been searched from the history of astronomy, from the history of society
and from the normal practices of the schools. The meanings and the conceptual structure of
astronomy have to be taken into account in planning the contents of the astronomy course
and in deciding on the teaching methods.In addition to all things mentioned above, a questionnaire has been sent to two hundred schools. Besides to get to know the recent situation
of the astronomy teaching in those schools, the teachers’ perceptions about astronomy and
astronomy teaching are very important to know in planning the astronomy course. In
summary, the first five meanings of astronomy teaching were risen above the others: the
meaning for the civilization of people, the emotional meaning for people, the interaction
between astronomy and space technology, the educational meaning and the political meaning for the mankind. Most important seems to be to get the real picture of world, to
construct the structure of the universe and to learn to reconstruct it again if necessary.

Teknologiakasvatuksen haasteet perusopetuksen
opetussuunnitelma-ajattelulle
Miia Hast
Lapin yliopisto
Koululaitoksemme on kokenut useita opetussuunnitelmauudistuksia ja nyt on käsillä jälleen
uusin luonnos perusopetuksen valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista. Tarkoituksena on tuoda esille teknologiakasvatusta koskevaa keskustelua, joka rakentaisi viitekehyksen
teknisen työn oppiaineen opetussuunnitelmauudistuksille ja opettajan opetussuunnitelmaajattelulle. Keskityn artikkelissani sille tasolle, joka edeltää opetussuunnitelman toteutumista
käytännössä. Perustelen rajaustani sillä, että oletan opetussuunnitelman määrittämistä koskevan tutkimisen lisäävän ymmärrystämme niistä tekijöistä ja intresseistä, jotka vaikuttavat tällä
tasolla. Kirjoitetut opetussuunnitelmat saattavat olla kaukana todellisista opetus- ja oppimistilanteista, mutta niillä on selvä ryhdistävä merkitys oppiaineesta muodostuvalle kokonaiskuvalle ja opetuksen suunnittelulle. Opettajan opetussuunnitelma-ajattelun ja opetuksen suunnittelun näkökulmasta painotun teknologiakasvatuksen sisältöjen määrittelyn problematiikkaan, joka luo puitteet opettajakohtaisille valinnoille ja ratkaisuille. Postmodernien näkemyksien mukaan opetussuunnitelma on rakenteeltaan verkkomainen, jossa oppimisen polut ovat
yksilöllisiä ja sisällöiltään erilaisia. Opetussuunnitelman rakentaminen opittavien asioiden luetteloksi ei edusta tulevaisuuteen suuntautuvaa kasvatusta. Pyrkimykseni on hahmotella teoreettisia rakennusaineksia teknisen työn ja teknologiakasvatuksen opetussuunnitelmamalleille, jotka toimisivat opettajan opetussuunnitelma-ajattelun pohjalla korostaen oppilaan toimintaa teknologisen yleissivistyksen lähtökohtana.
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The Participation of Boys and Girls in the
Mathematical part of the Matriculation Examination in
Finland 1966 - 2002
Markku af Heurlin
The amount of new secondary school graduates was 1950 approx. 4’000, in 1985 32’000. In
the year 1950 secondary school graduates contained 6 % of age-group, at present half. The
proportion of girls rose from 52 % (1950) to 62 % (1980) and is now 55 %. In 1966 6’064
(40.3 %) of the candidates wrote the long course in mathematics, 1722 of which (28 %) were
girls. That year already 21 % of the girls wrote long course. Since then that proportion has
been nearly stabile. The number of candidates in the long course attained 10’000 in the year
1975 and remained at that level until 1993, when it rose to 11’571 and next year (1994)
12’274 (approx. 40 %) being stable thereafter. The highest amount of girls was in the beginning of the eighties, nearly 5’000 (26,4 %). Thereafter the amount decreased and began to
increase in 1990, having attained in the year 2002 the level of 5.500. The participation to
short course examination is about 14.000, of which girls contain 61 % i.e. appr. their proportion of the candidates.

Taking student teachers’ intrinsic maturing process
into account in department of physics
Pekka E. Hirvonen and Kari Sormunen
University of Joensuu
There are two main objectives for physics teacher education: to achieve the basics of physics,
and to become aware of certain aspects for teaching profession. The first aim can be reached
through traditional courses and laboratory works. In order to reach the second aim physics
student teachers (PSTs) should be made aware of their own expectations concerning physics
and their ontological and epistemological assumptions. These interconnected aims cannot
necessarily be reached concurrently. The following suggestions can be made based on previous studies : First, the teacher education - including physics studies, didactics, and trainings
at schools – must be organised by taking PSTs’ intrinsic maturing process into account: they
need certain steps, e.g. before recognising their own expectations about the nature of physics. Second, the didactical studies and the teacher training should be used as essential starting points when PSTs are acquainted with different aspects of physics. Third, the physics
studies must include special courses in which the PSTs are familiarised to various instructional approaches, e.g. practical work. The developed model of physics teacher education will
be discussed in detail in the paper.
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Teknologiakasvatuksen ja avoimen oppimisen
mahdollisuuksia
Timo Hirvonen
Mikkolan koulu, Tuusula
Esitys pohjautuu Pro gradu -tutkielmaan opetuksen kehittämisestä, tavoitteina mielekäs, tehokas ja monipuolinen oppiminen. Pohjana on konstruktivistinen epistemologia oppimisesta sekä uuden opetussuunnitelman (2003) mukainen laaja tavoitekenttä. Teoriataustaan peilaten on laadittu konkreettinen, eheyttävä opetussovellus ja siihen liittyvää materiaalia innovatiivisen ja avoimen teknologiakasvatuksen näkökulmasta. 5-6 luokkalaisille tai vanhemmille
oppilaille suunnatussa tutkimis-, suunnittelu- ja rakennusprojektissa yhdistyy vastaukset teorian, opetussuunnitelmien ja oppilaiden vaatimuksiin opetuksen suhteen. Tutkimuksellisesti
työ noudattaa triangulaation ja poikittaisvaliditeetin periaatteita, yhdistäen laadullisia ja määrällisiä mittareita. Projektissa neljän hengen oppilasryhmien tuli luoda jollain uusiutuvalla
luonnonvaralla toimiva tekninen laite. Luonnonvaroina toimivat aurinko-, vesi- ja tuulivoima. Lisäksi suunnittelu- ja rakennustoimintaan liittyi projektin aikana tehtävää tiedollista tutkimusta eri lähteistä. Oppilaiden (5-6 lk.) laatimat keksinnöt olivat moninaisia, aina tuulivoimaan reagoivasta katapultista aurinkovoimalla toimivaan tuulettimeen. Avoin asetelma ja tutkimusongelma synnytti itsessään uusia, mielenkiintoisia haasteita oppilaiden ratkaistavaksi,
jolloin oli synnytetty laaja tutkimus- ja ongelmanratkaisuprosessi. Oppimisprosessin syvemmän tarkastelun pohjalta havaitaan, että oppilailla on visuaalisia, auditiivisia, kinesteettisiä ja
tutkivia tapoja lähestyä ja hahmottaa tietoa. Oppimisessa kinesteettisen toiminnan ja ongelmanratkaisun merkitys oppimistulosten synnyttäjinä on suuri. Konstruktivistisen oppimisteorian mukaiset opetusmenetelmät edesauttavat vuoden 2003 opetussuunnitelman moninaisiin tavoitteisiin pääsemistä, tukien jopa 18 oppimisen osa-aluetta. Teknologiakasvatuksen
periaatteet innovatiivisesta keksimisestä ovat tulosten mukaan täysin mahdollisia, muodostaen mielekkään, haasteellisen ja integroitavissa olevan kokonaisuuden oppilaiden toimintaan.
Eheyttävän ja avoimen oppimistilanteen luominen vaatii kuitenkin taustalleen pitkän suunnittelutyön. Sitä ei valitettavasti tue nykyinen opetusmateriaali, joka päinvastoin tukee oppikirjasidonnaisuutta. Tarvitsemmekin uudenlaista innostemateriaalia avoimempaan oppimiseen.

Teaching Physics Oriented on Students' Interest
Lore Hoffmann
Leibniz-Insitute for Science Education, Kiel, Germany
Many studies indicate that students’ interest in physics declines during secondary level I and
that girls are less interested in physics than boys. As interest can be seen as a medium that
supports learning processes, the main point is to find out how to create a learning environment which fosters the development and stabilization of students’; interest in physics. In this
context, it is necessary to distinguish between students’ general interest in physical matters
and students’ interest in physics as a school subject which can be seen as a combination of
individual interest in physics, interest in the situational context, and the interestingness of
physics instruction including the social climate. Based on empirical findings, three aspects
of innovation focusing on initial courses of physics in secondary level I (grade 7, age 13
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years) will be discussed: (1) development of new teaching units and materials based on
empirical results on the specific interest and experiences of boys and girls; (2) development
of strategies to check one’s own (teacher’s) classroom behavior; and, (3) alternating single
sex with coeducational teaching vs. coeducational teaching only. The effects of these intervention measures on students’ interest in physics, their physics related self-concept and their
immediate and long-term achievement will be presented.

Matematiikkakerhot tyttöjen ja poikien innostajina
Alli Huovinen
University of Oulu
Peruskoululaisten matematiikkakerhot saivat Oulussa alkunsa, kun niitä tarjottiin helmikuussa 2002 Oulun kaupungin opetusvirastolle, joka oli aloittanut koulujen iltapäiväkerhojen laajentamishankkeen. Opetusvirasto tiedotti mahdollisuudesta kouluille. Kerho-ohjaajien löytäminen oli helppoa jo olemassaolevan matemaattisten tieteiden laitoksen opiskelijatuutortoiminnan parista. Matematiikkakerhojen järjestäminen oli uutta, eikä ollut mitään
opetuskehystä. Kerhojen suunnittelu aloitettiin keväällä 2002. Toiminnan rahoittajaksi saatiin
aluksi Oulun kaupungin ohella EU:n WomenIT-projekti. Palkan lisäksi ohjaajat saavat 40
tunnin harjoittelusta yhden opintoviikon aineenopettajan pedagogisiin opintoihin. Alunperin kerhotoimintaa oli tarkoitus toteuttaa peruskoulun kaikilla luokka-asteilla, mutta luokilla
5 - 9 matematiikkakerhoista kiinnostuneita oli vähän. Innokkaimmat kerholaiset löytyivät 1 4 luokilta. syksyllä 2002 mukana oli 8 koulua ja 14 ohjaajaa. Kerhoryhmiä oli 19 ja lapsia
kerhoissa 196. Keväällä 2003 kouluja oli mukana 12, kerho-ohjaajia 23 ja kerholaisia 364.
Kesän matematiikkaleireille ja leirien matematiikkateemapäiville on osallistunut satoja lapsia.
Syksyllä 2003 kerhotoimintaan on ilmoittautunut seitsemän uutta koulua ja matematiikkakerhovillitys on leviämässä myös ympäristökuntiin. Matematiikkakerhotoiminnan tavoitteena on - tarjota turvallista iltapäivähoitoa lapsille mielekkään tekemisen parissa - saada yhä
useampi oppilas (erityisesti tytöt) kiinnostumaan matematiikan opiskelusta - aineenhallinnan
parantaminen - tarjota opetusharjoittelua, kurssikokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta
aineenopettajiksi opiskeleville. Ohjaajien yhteisissä palavereissa sovitaan ja suunnitellaan kerho-ohjelman kehys. Kaikissa kerhoryhmissä on sama ohjelmarunko sisältäen mm. geometriaa, matematiikan historiaa, matemaattisia pulmia, salakirjoitusta. Ohjaajaparit suunnittelevat
kerhoihin yhden asiakokonaisuuden toteutuksen. Jatkossa kerho-ohjaajien kouluttajina voivat toimia kerhotyön suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet ohjaajat. Opettajilta, lapsilta
ja heidän vanhemmiltaan kerätty palaute rohkaisee jatkamaan matematiikkakerhojen kehittelyä.

Supporting the concept acquisition of the derivative
with open tasks
Markus Hähkiöniemi
Acquiring the concept of the derivative starts with making perceptions about different representations of functions or whit doing actions on them. For example, from the graph of
function learner can make perceptions about the rate of chance based on the movement
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(drawing or moving the hand), or observe local straightness or slope of tangent. These
perceptions can form different embodied objects for the derivative. On the other hand
learner can do different symbolic actions on functions, for example he can define algebraically the average rate of change. When reflecting, the actions can be interiorized to a process
and for on encapsulated to a object. At the same time the embodied objects of the derivative
become more abstract, thus the learner’s conception of derivative is not anymore limited to
the real-world situation where the acquisition began. The main thing is that learner links
different representations of the derivative, so that he forms a rich concept image and he can
use different appropriate representations in problem solving. Open conceptual tasks are
open and they exercise conceptual understanding. Tasks support the process of concept
acquisition by demanding learner to reflect. The openness of task gives learner a change to
solve task at his own level of concept acquisition process. He can use different parts of his
concept image, for example embodied objects, but he has to also consider different kinds of
representations. Thus the openness of task helps student to form his concept image. Research question is: How does the student’s conception of the derivative develop when learning
is based on open tasks. The question is answered by arranging about 18 hours intervention
period and studying the selected cases. Student’s written answers to learning tasks, tests,
inquiries and to interviews forms the data.

Towards gender sensitive ICT education - experiences
from Learn project
Sari Juntunen
University of Oulu, Department of Information Processing Science
The essential goal of the project is to motivate especially young girls to pursue studies in
information technology. This is done by integrating 22.5 ECTS credits of information technology studies with the teaching in secondary level educational institutions in four locations in
different parts of northern Finland. The study contents are produced in digital form at the
University of Oulu. A network-based learning environment and the Learn portal are used to
distribute the learning materials and to support the studies. For students the key activity to
complete their studies is tutoring. Also company visits and role models from ICT field enhance the motivation. The teachers are offered tailored training aiming to support the use of
ICT in their own teaching and to promote the introduction of a gender sensitive approach in
practical teaching situations. The Learn project is part of the nation-wide Mirror project
network. Mirror is part of the Equal community initiative of the ESF aiming at the realisation of equality in education and the labour market. The project was launched on February
1, 2002 and it will continue until May 15, 2005.

Boys and Girls Interest on Physics in Different
Context
Kalle Juuti, Jari Lavonen, Anna Uitto, Reijo Byman and Veijo Meisalo,
University of Helsinki, Department of Teacher Education
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There is a great body of research literature on students’ interest on physics and there is
research-based evidence on differences between boys and girls depending on the context
where to study physics. The purpose of this research was to find out, if there are differences

between Finnish girls’ and boys’ interests in physics in certain contexts. Pupils’ interests were
surveyed using an extension of the international ROSE questionnaire. The questionnaire
contained a large number of items. In this research, we concentrate on 42 items where pupils
were asked to evaluate their interests in learning a topic. We selected randomly 75 (about 12
%) of all Finnish secondary schools. The schools were weighted by the number of students
at grade 9. Altogether 81% of selected schools (3699 pupils) answered the survey. Pupils’
age median was 15. The null hypotheses were: There are not differences between boys’ and
girls’ interest in a certain context. Contexts were: 1) ideal context, 2) science and technology in
society, 3) technical applications, 4) human being, 5) practical work and investigations, and 6) technical
construction. Every context contained seven items. We calculated a sum variable for every
context in order to compare boys’ and girls’ interests in different contexts. The results showed that boys’ are statistical significantly more interested on physics than girls’ in every
context. In the context of technical applications, there was a large effect size between boys and
girls distributions. In the context of human being, there was not any meaningful effect size
between boys’ and girls’. Therefore, the null hypothesis should be rejected in every other
context except in human being. This study showed the significance of context to awaken
students’ interest to study physics. Further, if there is the goal to increase number of girls in
physics courses, textbook authors and teachers should consider the difference between human being and technological application contexts.

Learning Mechanics at Grade 6 in a Real and Virtual
Learning Environment
Kalle Juuti, Jari Lavonen and Veijo Meisalo
University of Helsinki, Department of Teacher Education
A combination of Virtual and Real Learning Environments (VRLE) of Newtonian mechanics
has been designed to help pupils (age 10 to 12) explain movement and force phenomena.
Designing the VRLE has been based on research literature on students’ conceptions on
mechanics, on learning environments, and on our research on primary school teachers’ needs
for a VRLE. The virtual component of the VRLE consists of web pages that include stories,
audio files, articles, animations, figures, games and exercises. The real component includes a
set of simple equipment and objects typically used when studying the basics of mechanics.
the research proceeded the following way: Three teachers conducted a pre-testing wiht their
pupils. They participated in an in-service training course. Simultaneously with the distance
learning period, the teachers organised a teaching experiment in the VRLE. After the 6-hour
teaching experiment, pupils’ conceptual understanding on Newtonian mechanics was assessed by a post-test. The pre-test questionnaire included 9 qualitative multiple-choice questions and post-test questionnaire included 14 qualitative multiple-choice questions. Furthermore, pupils were asked to write a short explanation of their choices. Altogether, 53 pupils
participated in the experiment. After the teaching experiment, pupils’ average achievement
was 11 %-units higer. In the pre-test as well as in the post-test, boys overcome girls, but in
the post-test the difference was not statistically significant. Change in girls’ achievement was
statistically significant; effect size was 0,57 SD-units. It seems that in general, pupils, ages 10
- 12, learn Newtonian mechanics in VRLE, but still, level of conceptual understanding is
low.
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Constructing teacher identity in socioculturally
oriented chemistry classrooms
Sinikka Kaartinen1 and Eero Repo2,
1
University of Jyväskylä, 2University of Oulu
Purpose of this paper is to investigate processes related to the student teachers’ identity
construction in classroom contexts. Our theoretical approach is based on the ideas of Castells, Gergen and Giddens who all emphasize, albeit differing ways, the importance of the
identity concept in theorizing some of the current phenomena in living and learning. In this
study our framework is also partly based on the concept of self-positioning. In this case we
focus on the student-teachers’ self-positioning as learners (Hermans & Kempen, 1993). The
main question in this paper is to study how this kind of self-assessed position relates to the
teacher identity a student teacher adopts in classroom situations while learning chemistry.
This is a qualitative case study following a three step research design; pre-test, intervention
and post-test in order to highlight the processes involved in teacher identity construction.
The data of the study consist of the students’ written portfolios including documentation,
self-narratives and analyses in terms of valuation of specific aspects of their own past,
present and future as learners of chemistry teaching. The analysis method and its specific
categories were grounded in the narrative data of this study. The study suggests the power
of participatory classrooms in enhancing student teachers’ development as chemistry learners and teachers.

Luokanopettajaopiskelijoiden yhteistyö
opetusharjoittelussa - Tapauksena matematiikan opetus
Raimo Kaasila
Lapin yliopisto
Luokanopettajaopiskelijoiden kouluaikaisilla muistikuvilla näyttää olevan keskeinen merkitys
heidän matematiikkauskomuksiinsa (Kaasila 2000; Pietilä 2002). Uskomuksiin kuitenkin voidaan vaikuttaa opettajankoulutuksen aikana. Opetusharjoittelulla on tärkeä asema luokanopettajakoulutuksessa. Luokanlehtori, didaktiikan lehtori sekä samassa luokassa opettavat
opiskelijat muodostavat eräänlaisen pienoisdiskurssiyhteisön. Diskurssiyhteisöt tuottavat
kognitiiviset välineet - ideat, teoriat ja käsitteet - jotka yksilöt omaksuvat (Putnam & Borko
2000). Esitelmässäni tarkastelen yhdestä harjoitteluluokasta koostuvan tapauksen avulla, minkälainen yhteisö tukee opiskelijan matematiikkauskomusten ja opetuskäytäntöjen muutosta.
Tutkimusaineistona ovat kolmen toisen vuosikurssin opiskelijan haastattelut, matematiikan
portfoliot sekä luokanlehtorin haastattelu. Aineisto on kerätty lukuvuonna 2002-2003. Yhdellä opiskelijalla oli oman kouluaikansa matematiikan tunneilta pääosin negatiiviset, toisella
neutraalit ja kolmannella positiiviset kokemukset. Opiskelijat suunnittelivat geometrian opetusjakson ja pitkälti yksittäiset tunnitkin yhdessä. He kokeilivat opetuksessaan menestyksellisesti toiminnallisia työtapoja, testasivat toisillaan didaktisten ideoiden toimivuutta ja antoivat
rakentavaa palautetta toistensa tunneista. Yhteisön sisällä käytiin neuvotteluja, joissa kaikkien
näkemykset huomioitiin. Neuvottelut johtivat jaettuihin merkityksiin ja normeihin, jotka suosivat kokeilua, riskinottoa ja reflektiota (Putnam & Borko 2000). Opiskelijoiden puheessa hei-
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jastui sosio-konstruktivistinen retoriikka. Luokanlehtorin empaattinen, määrätietoinen ohjaus edisti yhteisöllisyyttä. Opiskelijat kokivat yhteistyön innostavana ja turvallisena. Kukin toi
yhteisöön omat vahvuusalueensa, jotka edistivät kollektiivista ymmärtämistä (Thomas et al.
1998). Se, että yhteisössä käydyt diskurssit eivät merkittävästi poikenneet didaktisen matematiikan kurssilla käydyistä diskursseista, tuki muutosta.

Ympäristöoppi iskunvaimentimena? Ympäristöopin,
luonnontieteen ja työhön kasvattamisen välisistä
suhteista
Tapani Kananoja
University of Helsinki
Käsityönopetuksen perinteinen rooli on ollut pitää taide- ja työkasvatuksen välimaastossa
huolta manuaalisten perustaitojen kehittämisestä. Oppiaineen kognitiivista, ’teoreettista’, tiedollista, antia ei ole juuri korostettu. Vastaavasti oppilaan luovuuden kehittäminen on käytännössä rajoittunut ’jäljentävän luovuuden’ suosimiseen. Viime vuosikymmeninä on oppiaineiden yhteistyö saanut kantavuutta. Tekniikan opetus oli pitkään ’poikien käsityötä’; myöhemmin teknistä käsityötä / teknistä työtä, nykyään ’käsityötä’. Yhteistyötä luonnontieteen, lähinnä fysiikan, kanssa on kehitetty. Käsityönopetuksella, ’työhön kasvattamisella’, on aina ollut
yhtymäkohtia ympäristöopin ja luonnontieteen opetukseen. Niiden ottaminen huomioon on
vaihdellut vuosien kuluessa. Oppiaineiden uudet virtaukset ovat aina leimanneet oppikirjoja,
opettajankoulutusta ja tutkimusta. Muoti-ilmiöiden yksipuolinen korostaminen voi kuitenkin olla myös ongelmallista. Oliko ’ympäristöopin tekniikan’ integrointi käsityöhön 1970-80luvulla vain harharetki vai mahdollisesti jonkin tulevan ennakointia? Uusi teknologia korostaa tietokonetekniikkaa ja ohjaus- ja säätötekniikkaa sekä perinteisesti fysiikkaan kuulunutta
elektroniikkaa. Teknologisessa kasvatuksessa on uusia osa-alueita, joita opiskellaan sekä fysiikassa että teknisessä työssä. Teknologiakasvatuksessa tarvitaan sekä luonnon tiedettä että
käden taitoja. Yhtä väärin kuin olisi tulkita luonnontieteen opetus pelkästään käden taidoiksi
tai luovuuden harjoittamiseksi olisi teknologiakasvatuksen tulkinta etupäässä kognitiiviseksi,
teoreettiseksi, tiedolliseksi tai luonnontieteelliseksi. Teknologisen kasvatuksen teoriassa ei
luonnontiede ole ainoa eikä tärkein taustatiedonala. Käsityö ja luonnontiede ovat molemmat
tarpeen; aiheitten jakamista ja oppiaineitten yhteistyötä on syytä pohtia.

Geography Teachers and the Internet: Too Much
Promised?
Ilta-Kanerva Kankaanrinta
University of Helsinki
The paper deals with the promise of the Internet from the viewpoint of geographical education, examples of various types of content on the Web and the ways in which geography
teachers use it. The Internet has been described as promising new worlds of and for geography which challenge new explorers. It offers different levels of worlds ranging from
personal to local and global. Scholars of geographical education have seen the Internet as
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crucial for content and methods in schools. While traditional teaching is mainly aural, temporal and textual, the Internet offers multimedia visuality and versatility of communication.
The Internet has even been seen as facilitating a constructivistic learning paradigm in geographical education. In the empirical part of this paper Finnish Geography teachers (N =
27) were asked by questionnaire in 2000 about their way of using the Internet in education,
and about their positive experiences and problems. The teachers described the consequences
of the Internet for the content and methods of geographical education and for the role of
the teacher and students. The relation between the promise of the Internet and reality in
geographical education is discussed.

Digital Media Skills for Geography Teachers: Reaching
the Noosphere
Ilta-Kanerva Kankaanrinta
University of Helsinki
The paper discusses geography teachers’ digital media skills as a means of using the Internet,
understood as a manifestation of global distributed knowledge, the Noosphere. The Internet includes multimedia information created by research institutes, organisations and individuals. The information is represented in various symbol systems like texts, statistics, pictures,
photos, diagrams, charts, maps, aerial photos, satellite images, video, animation and sounds.
People have an individual potential to use certain symbol systems more effectively than
others, according to their intelligence profile. If the Internet is used in versatile ways, various
intelligences have more opportunities for finding symbol systems that correspond to their
potential. In order to reach the information on the Internet, various hardware, software and
communication tools and the skills to use them are needed. In the empirical part of the
paper Finnish geography teachers (N = 65) evaluated their digital media skills by a questionnaire in 2002. The skills are reflected through a model of digital media skills developed on
the basis of previous experiences and literature. The correspondence between teachers’ digital media skills and representations in different symbol systems are discussed.

Teknologiakasvatus opetussuunnitelman kehityksessä
Jouni Kantola
Jyväskylän yliopisto
Tänä vuonna tuli kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun yhteinen käsityön opetus yleissivistävässä
koulussa alkoi Suomessa. Uno Cygnaeuksen kehittelemä käsityöajatus levisi aluksi Pohjoismaihin ja edelleen Ruotsista maailmanlaajuisesti. Nyt viimeistään on riittävästi aikajännettä
käsityön ja sittemmin teknisen työn ja teknologiakasvatuksen opetussuunnitelman kehittymisen tarkasteluun. Aluksi opetussuunnitelmat olivat koulukohtaisia ja poikkesivat huomattavasti toisistaan. Kouluylihallitus yhtenäisti ja täsmensi niitä esimerkiksi mallikursseilla ja sarjoilla. Peruskoulun alkaessa vuonna 1970 käsityön ainekohtainen opetussuunnitelma oli
materiaalisidonnainen. Myöhemmin materiaalipohjainen jako oppiaineen nimestä poistettiin,
ja oppilaiden luovuudelle annettiin entistä enemmän tilaa. Vuoden 1985 opetussuunnitelman
perusteet pohjautuivat tekniikkaharjoitteluun. Opiskelu tähtäsi oppilaan omaan suunnitteluun lähtökohtana luonto, teknologia ja elinympäristö. Käsityön kansainvälistyminen näkyi
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teknologia-termin muodossa. Vuonna 1992 Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksessa alkanut
teknologiakasvatuskokeilu tähtäsi opetussuunnitelman uudistamiseen. Kokeilua tehtiin peruskoulussa ja luokanopettajakoulutuksen perusopinnoissa. Meneillään olevassa peruskoulun opetussuunnitelman kehittämisessä uudistetaan opetussuunnitelma vuosiluokille 3 - 9.
Väliaikaisessa opetussuun! nitelmassa esiintyy teknologian arkipäivän ilmiöiden ymmärtämiseen ohjaaminen. Aihekokonaisuuksiin on lisätty Ihminen ja teknologia. Päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään teknologian merkitys ihmiselle.

Learning by negotiating on meaning: An example from
learning electric circuits in high school level
Laura Karhunen 1, Ismo T. Koponen 2 and Veera Kallunki 3
1
Ressu high school of, Helsinki, 2University of Helsinki, Department of
Physical Sciences, 3 University of Helsinki, Department of Teacher Education
In learning and understanding the meaning of concepts and how they are used in negotiations on meanings has an important part. It is here how high school students use concepts
of current, voltage and resistance in explaining the behaviour of simple DC circuits during
tutorial-like interview sessions in small groups. In the analysis we concentrate on the question ‘how’ and ‘why’ the explaining elements and rules applied to them change during the
interview. We show that in this change the negotiations on meanings have a central role, and
through this process the coherent conceptual understanding is reached.

Prospective primary teachers´ pedagogical thinking in
science instruction
Tuula Keinonen
University of Joensuu
Teachers´ conceptions about teaching science and learning science are important in science
instruction. There are not a general consistency between pre-service teachers´ pedagogical
views of teaching science and their classroom behaviour. Also the beliefs on the nature of
science, teaching science and learning science are not necessarily congruent. The present
case study provides some answers to the research question: What are the beliefs of primary
teacher students on teaching science and learning science after Science and Technology education? Sixteen students wrote one page story about Science and Technology education.
Eleven views of science teaching or learning science were found. Students think that instruction
has to be inquiry, studies have influenced their own action, their content knowledge has
increased, instruction is hints for searching knowledge, teacher has to conclude, prepare
lessons and accept the questions without answers, interests affect learning, technology gives
new viewpoints for science teaching, emotional responses are important in learning, science
is learning facts and the best teaching method is demonstration. Nearly half of prospective
primary teachers have a traditional view about science instruction. The other half of the
students has a contemporary or process view of the science instruction.
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On the mathematical and pedagogical content
knowledge of prospective teachers related to the
teaching and learning of fractions, ratio and
proportion
Tapio Keranto
University of Oulu, Unit of educational sciences and teacher education
The study reported here investigated the arithmetical and algebraic problem-solving strategies and skills of prospective primary and secondary school teachers in numerical and verbal
problems related to the division of fractions and proportional reasoning. These aspects of
mathematical knowledge were then compared with the future teachers’ pedagogical content
knowledge about the erroneous solution processes used by the pupils in arithmetical and
algebraic tasks, about reasons for that and about the teaching methods of division of fractions and proportional reasoning. Generally speaking, the mathematical skills of future secondary school teachers were both qualitatively and quantitatively better in numerical and
verbal problems than those of prospective primary teachers. Especially large differences
were noted in numerical division of fractions and in verbal problems requiring equation
formation and proportional reasoning. Some of the future primary teachers could not solve
a single numerical division of fractions. Clear differences were also in the ability to evaluate
and correct the validity of the fraction calculations. The least differences in mathematical
content knowledge were observed in verbal problems requiring the division of fractions,
which were actually solved better that numerical problems with similar values. The differences in mathematical solution strategies and skills were also evident in pedagogical content
knowledge when the valid and invalid solution processes used by the pupils were evaluated.
This is highly problematic considering modern teaching methods in which an effort is made
to take the pupils’ spontaneous solution strategies and processes into account right from the
start of the teaching process. The article discusses the significance of the results from the
viewpoint of the development of both teacher education and school mathematics.Key words:
Problem-solving strategies; Fractions; Ratio and proportional reasoning; Preservice teacher
education; Mathematical content knowledge; Pedagogical content knowledge

Teksti visuaalisena elementtinä: Empiirinen tutkimus
digitaalisen oppimateriaalin luettavuudesta
Lauri Kemppinen1 and Harri Ketamo2
1
Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos 2Tampereen teknillinen
yliopisto
Oppimateriaaleissa, niin sähköisissä kuin painetuissakin tärkeintä on sisältö. Oppimateriaalit
poikkeavat toisistaan sisältämänsä informaation, lähestymistapojen, vaativuuden ja esitystapojen osalta; toisia dokumentteja on tarkoitus selailla tai katsella, kun toiset vaativat tekstin
lukemista ja tarkkaa perehtymistä. Näistä eroista huolimatta voidaan todeta, että tekstinä,
kuvina ja vaikkapa taulukkoina esitetty informaatio on oppimateriaalien olennaisin osa. Tästä
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huolimatta ei voi myöskään vähätellä tyyliin, lähestymistapaan ja tekstin poeettiseen rakenteeseen liittyviä näkökohtia; hyvä oppimateriaali etenee tavoitteiden suuntaisesti, se motivoi
opiskelijaa ja on rakenteeltaan johdonmukainen. Edellä mainittujen seikkojen osalta on sangen yhdentekevää, onko oppimateriaali sähköisessä vai painetussa muodossa. Toki sähköisessä muodossa olevassa oppimateriaaleissa on mahdollista hyödyntää monia sellaisia elementtejä, jotka eivät ole käytettävissä painetuissa dokumenteissa. Välittömästi palautteen
antavien testien, liikkuvan kuvan ja tekstin yhdistelmien, dynaamisesti muuttuvien tehtävien
ja oppimispelien mahdollisuuksia on tutkittu vielä varsin vähän. Vaikka sähköisten oppimateriaalien lupaamia uusia mahdollisuuksia usein ylistetäänkin, eivät niiden rajoituksetkaan ole
jääneet huomiotta. Sähköiset oppimateriaalit tarvitsevat toimiakseen tietokoneen, ruudulta
lukeminen (katselu) koetaan tavallisesti painetun tekstin lukemista (katselua) vaikeammaksi ja
sähköisten oppimateriaalien valmistaminen on suhteellisen työlästä, kallista ja vaikeaa. Oppimateriaalin visuaalinen muoto ja ruudulta lukeminen ovat siis vain pieni osa edellä kuvattuun
aihepiiriin liittyvää problematiikkaa. Valitsimme oman tutkimuksemme aihepiiriksi ruudulta
lukemisen tietoisena tällaisen rajauksen yksipuolisuudesta; sisältäväthän sähköiset oppimateriaalit tavallisesti paljon muutakin kuin vain tekstiä. Perustutkimusta sähköisten oppimateriaalien (ruudulta)luettavuudesta ja tekstin asettelun (värit, palstat, kirjasimet) merkityksestä
on hyvin vähän. Käytettävissä olevat tutkimukset perustuvat tavallisesti käyttäjien omiin kuvauksiin (haastattelu ja käytönaikainen kerronta). Verkkosivujen suunnittelua käsittelevät oppaat
korostavat tekstin olevan vain yksi graafinen elementti muiden joukossa. Ne (esim. Nielsen)
opettavat, ettei tekstiä saa olla paljoa, muuten käyttäjät katoavat verkkosivuilta. Tämä on
sangen ongelmallinen lähtökohta oppimateriaaleja ajatellen. Tutkimukseemme osallistui 469
13-80-vuotiasta henkilöä Satakunnan alueelta. Mittasimme laatimamme mittarin avulla muun
muassa koehenkilöiden vastausnopeutta, virheiden/ oikeiden vastausten määrää, havaintonopeutta ja hiiren käytön tehokkuutta. Muita tutkimuksessamme mitattuja muuttujia olivat
esimerkiksi koehenkilön ikä, koulutus ja hänen ilmoittamansa tietokoneen käyttökokemus.
Tutkimuksen aineisto kerättiin oppikirjatekstin yhteyteen upotetun havainnointi-järjestelmän
avulla; videointia tms. perinteistä havainnointia ei tutkimuksen aikana suoritettu. Mittarin
sisältämä oppikirjateksti valittiin siten, että esitettyihin kysymyksiin oli vaikea vastata laajojenkaan yleistietojen perusteella. Tekstikatkelmat olivat lyhyitä, 150-300 sanan pituisia. Tämä
lähtökohta on ehkä pedagogisesti arveluttava, eihän opiskellessa useinkaan ole tarkoitus kahlata tekstiä nopeasti läpi, mutta mittarin luotettavuuden kannalta olennainen. Korostettakoon vielä, että emme pyrkineet mittaamaan luetunymmärtämistä tai oppimista, vaan yksinkertaisesti erilaisten lukijoiden kykyä etsiä vastauksia ruudulla näkyvästä - eri tavoin muotoillusta - tekstistä esitettyihin kysymyksiin. Digitaalisten oppimateriaalin käytön kannalta keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää iän tuoman kokemuksen ja digitaalisen lukutaidon välistä
selvää yhteyttä. Tämä näkyi opiskelutilanteessa niin, että iäkkäämmät lukijat selviytyivät testeistä merkittävästi nuoria nopeammin ja tekivät merkittävästi vähemmän virheitä kuin nuoremmat lukijat. Tämän perusteella voidaan todeta, että erityisesti nuorille tarkoitetuissa sähköisissä oppimateriaaleissa käytetään tekstiä harkitusti. Ruudulta luettavaksi tarkoitetun tekstin määrän kasvu lisää materiaalin vaikeustasoa. Tuloksemme viittaavat siihen, että heikoimpien lukijoiden sähköisistä oppimateriaaleista saama hyöty on hyvin rajallinen. Näyttää siltä,
että tutkimamme kaltaiset oppimateriaalit jakavat opiskelijoita oppimisvalmiuksiensa perusteella tehokkaasti “hyviin” ja “huonoihin”. Ehkäpä heikkojen opiskeluvalmiuksien omaavien
oppilaiden on vaikea keskittyä monia mahdollisuuksia tarjoaviin oppimateriaaleihin ja vastustaa “online experienceksi” nimettyn “klikkailuvimman” houkutusta.
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Evaluating Efficiency of Learning in Small Group - a
Case Study of Learning Programming
Päivi Kinnunen and Lauri Malmi
Helsinki University of Technology,
Laboratory of Information Processing Science
This paper presents some methodological viewpoints how to evaluate efficiency of learning
in small groups. In a case study, problem based learning groups on a basic programming
course were studied. Group meetings were analysed by using modified Bales Interaction
Process Analysis and Flanders Interaction Analysis System (FIAS). 26 problem based learning groups (5-6 students each) were recorded and observed in total 56 times. Later the tapes
were lettered into categories which were further put into matrix from which some informative indexes were calculated. By using these indexes it was possible to construct group meeting profiles, which could then be compared with each others. In addition, information
concerning students’ grades and their subjective opinions about the efficiency and atmosphere
of the group were gathered. As a case example profiles of efficient and inefficient group
meetings are presented.

Changes in epistemic role of experimentality in
physics - should we pay attention to it in teaching
physics
Ismo T. Koponen
University of Helsinki, Department of Physical Sciences
Physics is experimental science; its knowledge is based on experiments and on their theoretical interpretations. One of the central goals of physics education is to give a good understanding of physics as a science, and in it the epistemic role of experiments is essential. In
teacher education good understanding of experiments epistemic role is crucial, because it
affects also the way in which the teachers use experiments in a school laboratory, or whether
they utilise experiments at all. The question about experiments epistemic role is not, however, simple. In physics' history experiments have been assigned very different roles ranging
from "phenomenological" and "positivistic" conceptions to "logical empiricist" views of
science, and finally to conception of modern cognitive theory of science where experiments
are seen in role of "reconstructing reality". All these stances are reflected on physics education today, in particularly the view, where experiments are seen in the role of verifying or
falsifying theories or deciding between competing theories. In present study a critical analysis
of the different epistemic views of role of experiments is attempted from physics education
point of view. It is discussed, how the different possibilities should be taken into account in
preservice teacher education.
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Estonian students’ misconceptions in post ground
school
Ott Krikmann, Henn Voolaid and Jaan Susi
University of Tartu, Centre of School Physics
During the last 20 years a lot of researches started to study student’s misconceptions in
physics systematically. Misconceptions may be caused by many different sources – school,
home, literature, textbooks, tests’ questions, films, even popular-science TV programs etc.
Misconceptions may be also caused by the fact that same words have different meanings in
everyday language and scientific language. In science a word has usually much more precisely
defined meaning than in everyday language. Students may have very durable misconceptions.
Therefore it is very important for the teacher to know students’ preconceptions and possible
sources of misconceptions. During the last 3-4 years the research work has been done to
find out most spread physics misconceptions among the students in Estonia. Corresponding
tests were constructed and 1200 tests were received and analyzed. It came out that there are
some misconceptions which frequency of occurrence depends on the students year of study. And contrary, there are some misconceptions which frequency of occurrence does not
depend on it. We divided test’s questions into different groups depending on numbers of
mental operations necessary to answer the question. We found out that there are also some
misconceptions which are gender-sensitive.

Matinautti Multimedia from Pupils' Perspective
Jaakko Kurhila, Matti Lattu and Anu Laine
University of Helsinki
One of the hottest topics in educational technology and multimedia for learning is the
concept of a learning object. When simplified, learning objects represent reusability and a
way to (re-)organize learning materials so that meaningful learning events can be constructed
for various purposes. Matinautti multimedia for arithmetics education is based on pre-organizing pieces of learning material, i.e. learning objects, in a well-defined learning space so
that every learner can experience an individual - and hopefully more optimal - learning event.
However, learning objects are commonly examined only from the authors' or administrators'
point-of-view. Matinautti multimedia was used for two months by 41 pupils (age 7 to 8) in
two classes in a primary school in Helsinki. Pupils' perspective to the learning material was
evaluated by observation and informal interviews in January 2002. Results from the evaluation of the pupils suggest that pupils were enthusiastic about the multimedia and enjoyed
using it for rehearsing arithmetics skills. Closer evaluation revealed that only more able pupils were able to benefit from the multimedia teaching material, while less able students
could not make the connection between the teaching material and the exercises presented.
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Empirical and Mathematical Meanings of Concepts
Kaarle Kurki-Suonio
University of Helsinki, Department of Physical Sciences
The role of mathematics in physics instruction is discussed in the framework of the perceptional approach. Conceptual understanding is the main aim of physics. It is based on systematic creation of empirical meanings of observations and on the intuitive conviction that
they truely represent entities and phenomena of Nature, their properties and causal relations. This experience of reality is the origin of the conceptual structure and understanding
of physics. Quantification transforms properties into quantities and causal relations into
laws and leads to mathematics. This quantitative representation of empirical meanings is the
origin of mathematics. The first steps of school mathematics reflect this idea when numbers
and the fundamental arithmetic operations are introduced as numbers of objects of natural
discrete sets and their properties. In this scenario “pure mathematics” is an endeavour to
isolate the conceptual structure from the ballast of empirical meanings. The mathematical
meanings of concepts and their understanding is based on structural relations of concepts
and on deductive reasoning. The contradiction between the two different principles of understanding leads to doctrinal disputes on theaching of both mathematics and physics. Consequences are discussed in light of examples from curricula and text books.

Tapaustutkimus Vee-heuristiikan käytöstä
kahdeksannen luokan biologian opetuksessa ja
oppimisessa
Sirpa Kärkkäinen
University of Joensuu
Tutkimuksessa tarkastellaan Vee-heuristiikan käyttöä kahdeksannen luokan biologian oppimisprojektissa ”Eläimet talvisessa luonnossa”. Talvehtiminen on kiinnostava globaali sekä
paikallinen biologinen ilmiö, josta oppilailla on omakohtaisia havaintoja. Tutkimukseen osallistui 92 oppilasta sekä opettaja tutkijana vuosina 1996 ja 1999. Oppilaiden ajattelu- ja ongelmaratkaisuprosessia kuvattiin käsitteellisen ja menetelmällisen tiedon ja ymmärryksen osalta
oppimisprojektin suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa. Oppilaiden tekemät miksi-kysymykset mahdollistivat biologialle ominaisten syy- ja seuraussuhteiden pohdinnan, mitenkysymykset painottuivat talvehtimisilmiön selittämiseen ja faktakysymykset tuottivat kuvailevaa tietoa. Tutkimuskysymyksissä tarkasteltiin talvehtivien eläinten elinympäristöä, ravinnon
käyttöä sekä rakenteellisia sopeutumia. Arviointivaiheen käsitteet olivat monipuolisia ja osoittivat biologian asiasisällön ymmärtämistä. Oppilaiden tietorakenteet ovat hyvin organisoituneet, esimerkiksi lahko- ja luokkatason yläkäsitteet olivat laaja-alaisia. Suunnitteluvaiheessa
oppilaat painottivat monipuolista tietolähteiden käyttöä ja havainnollistamista. Arviointivaiheessa pääasiat saatiin esiin aineistosta muokkaamalla, valikoimalla ja jäsentämällä. Arvoperustelujen pohtiminen sitoutti oppilaat ja oppiminen koettiin mielenkiintoiseksi ja arvokkaaksi. Vee-heuristiikan kymmenen kysymyksen avulla oppilas oli tietoinen siitä, mitä hän oli
opiskeltavasta asiasisällöstä ymmärtänyt ja mitkä toiminnot tukivat hänen käsitteellistä ja
menetelmällistä tietoa ja ymmärrystä. Vee-heuristiikka ohjasi oppilaita etsimään merkityksel-
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listä uutta tietoa useista eri tietolähteistä sekä arvioimaan saatuja tietoja. Suunnitteluaiheen
(Vee heuristiikan kohdat 1-5) avulla oppilas pystyi hahmottamaan koko tutkimuksen. Laatutyökaluna Vee-heuristiikka soveltuu oppilaan oppimisen seuraamiseen sekä opettajan oman
työn suunnitteluun, arviointiin ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia
matematiikan opetusharjoittelusta peruskoulun
yläluokilla
Anu Laine
University of Helsinki, Department of Teacher Education
Luokanopettajaopiskelijoilla on mahdollisuus opiskella jostakin peruskoulussa opetettavasta
oppiaineesta cum laude approbatur ja saada siten pätevyys opettaa oppiainetta myös peruskoulun yläluokilla. Luokanopettajaopiskelijoiden cum laude approbatur -opinnot (20 ov) ovat
sisältäneet lukuvuodesta 2000-2001 alkaen 2 opintoviikkoa matematiikan didaktiikkaa. Didaktiikan opintojen tavoitteena on tutustua peruskoulun yläluokkien matematiikan opetukseen liittyvään problematiikkaan. Suurin osa opinnoista suoritetaan opetusharjoittelun muodossa. Harjoittelu koostuu tällä hetkellä ryhmänohjauksista (3 h), oppituntien seuraamisesta
(10 h) ja tuntien pitämisestä pareittain (5 h). Lisäksi opiskelijat kirjoittavat portfolion, jossa
he pohtivat mm. omia harjoittelulle asettamiaan tavoitteita ja niiden toteutumista. Opiskelijat
ovat yleensä ennen peruskoulun yläluokkien matematiikan harjoittelua suorittaneet suurimman osan opetusharjoitteluistaan. Silti he kokevat itsensä epävarmoiksi mennessään harjoitteluun peruskoulun yläluokille. He ovat epävarmoja oppilaiden ikäkauteen liittyvistä asioista
ja omasta aineenhallinnastaan. Harjoittelun tavoitteena onkin opiskelijoiden varmuuden lisääminen. Opetusharjoittelu on opiskelijoille positiivinen kokemus. Heidän kuvansa murrosikäisten lasten opettamisesta ja aineenopettajan työstä saavat uusia näkökulmia. He huomaavat, että yläluokkien oppilaita on mukava opettaa ja että motivointi, aktivointi ja konkretisointi ovat tärkeitä myös isommille oppilaille. Harjoittelun jälkeen he eivät enää pidä mahdottomana ajatuksena opettaa matematiikkaa peruskoulun yläluokilla. Kerron esityksessäni opiskelijoiden kokemuksista tarkemmin.

Talon pihalla on 16 isoa kiveä ja 8 lohkaretta... jakolaskun 16,8:2,4 ymmärtäminen eri kouluasteilla
1

Anu Laine1, Sinikka Huhtala2
University of Helsinki, 2Helsinki City College of Social and Health Care

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään jakolaskun ymmärtämistä. Tutkimusaineisto kerättiin
peruskoulun kuudesluokkalaisilta (N=138) ja opintonsa juuri aloittaneilta ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta (N=165), joista osa oli ylioppilaita (55), osa peruskoulun käyneitä (58)
ja osa aikuisopiskelijoita (52). Tehtäväksi valittiin desimaalilukujen jakolasku 16,8:2,4, koska
kuudesluokkalaisille ei ollut vielä opetettu desimaaliluvun käyttämistä jakajana. Tämä lisäsi
aineiston monipuolisuutta. Tutkimushenkilöt kirjoittivat laskusta sanallisen tehtävän ja laskivat sen. Kuudesluokkalaiset piirsivät lisäksi kuvan tehtävästä. Osa kuudesluokkalaisista myös
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haastateltiin. Tehtävän osasi kuudesluokkalaisista 18 % ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 29 %. Tyypillisin virheellinen vastaus oli 8,2, jonka sai 36 % kuudesluokkalaisista ja 44
% ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Kuudesluokkalaisilla oli enemmän erilaisia virheellisiä vastauksia. Vaikuttaa siis siltä, että kuudesluokkalaisten miniteoriat eivät vielä ole
vakiintuneita. Esityksessä pyrimme selittämään ajattelua erilaisten vastausten taustalla.

Lukukäsitteen rakentaminen alkuopetuksen
matematiikassa - konkreettisista malleista kognitioon
Jari Lakka
University of Helsinki
Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus 1-2 yhdysluokkani oppilaiden lukukäsitteen kehittymisestä kouluvuoden 2003-04 aikana (6 ekaluokkalaista ja 10 tokaluokkalaista). Pyrin selvittämään, miten oppilas hyötyy konkreettisen materiaalin ja mallien käytöstä omaksuessaan
lukukäsitettä ja siihen liittyviä laskuoperaatioita erityisesti lukualueella 0 – 20, 2. luokalla myös
lukualueella 0 – 100. Oppilaiden lukukäsitteen hallintaa testaan videoiduilla haastatteluilla
syyskuussa, marras-joulukuussa ja maalis-huhtikuussa. Oppilaiden lähtötaso testattiin Makeko –kokeilla. Lisäksi vertaan oppilaiden suorituksia muiden 1-2 luokkalaisten suorituksiin
kirjallisella testillä syyskuussa ja huhti-toukokuussa (80 – 100 oppilasta/ luokka). Lisäksi tutkin oppilaiden asennetta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan em. haastatteluissa. Esityksessäni 10. 10. voin kertoa alustavasti tietoja alkuhaastattelustani sekä esitellä konkreettisen
materiaalin käyttöä oppitunneilla.

Students' Understanding of Combustion: The
Mismatch Between Organic and Inorganic
Combustion
Jarkko Lampiselkä
University of Jyväskylä, Department of Chemistry
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Students' understanding of the phenomenon of combustion has been under investigation
for several decades. However, most of the studies have again and again ignored the mismatch between organic and inorganic combustion in students' minds. The aim of this study
was to cast light on the mismatch, find explanations for it, and offer tentative suggestions
for upper secondary school instruction in keeping with the findings. Students' general and
more specific ideas about combustion were explored through an open-ended question and
a cognitive test. The results indicated that the students seem to confuse organic and inorganic combustion and generalise the principles of organic combustion to the context of inorganic combustion. For example, one pupil thought that iron wool would not burn because it
does not contain carbon. Overgeneralisations were also observed, such as in most of the
cases where the reaction products included carbon dioxide and water. The results suggested
that inorganic combustion should be used more frequently in instruction to illustrate the
general phenomenon of combustion. This might help students to broaden their conception
of combustion and also to grasp the similarities and dissimilarities between organic and
inorganic combustion.

The Renewal of Physics Curriculum in Estonia:
Historical Changes in Physics Curriculum
Tiiu Lember
The purpose of this study was to determine what kind of historical changes were in new
Physics Curriculum in Estonia and how Physics Curricula.of previous periods in Estonian
education and other countries were related to it. In that work were presented theoretical
standpoints and practical standpoints related to historical changes in curricula in general and
particularly in Physics Curriculum in Estonia. Changes were analysed and estimated taking
into account needs of individual and society. Validity of research was improved by copies of
investigated documents in appendixes. Survey was made using following qualitative research
methods as a document analyse of published materials of Physics curricula in different
periods of Estonia and Finland, and as an analyse of theoretical literature related to curriculum theory and to curriculum of sciences and particularly to Physics curriculum. This research used the curriculum evaluation criteria. Sample and data gathering contained curricula
from different stages of Estonian education on the level of indirect observation of curricula. Results of research were following: 1) change in philosophical base of Physics Curriculum was from Dialectical and Historical Materialism to fundamental philosophical understandings which touch the relation of human being with world, with another human being
and with her/himself; 2) change in Physics curriculum design was turning into historical
roots of curriculum theory as part of didactics; 3) change in Paradigm of teaching-learning
of Physics curriculum was that pupil would get experience and knowledge of previous generations through bank of data (internet, library) and also through communication with teachers and other pupils and using their own experience and knowledge; 4) Is it Curriculum or
Lehrplan? New Physics Curriculum had general part from National Curriculum as instruction and principles for shaping content and organization of teaching - educating work. Lehrplan gave detailed content of subjects. Other problems would be described in methodical
materials; 5) change in elements of Physics education was taking into account STS implications to Physics curriculum, and also that now all society had possibility to take part in
making decisions for designing better Physics curriculum; 6) research on changes in Nature
Studies as pre-knowledge for Physics Curriculum showed that there were fighting contradictions between curricula goals of Nature Study and Physics as one of sciences. Conclusion.
New plans for future remembered forgotten old and gave an idea to development of Physics
curricula system at all levels of Physics education. If changed school Physics curriculum
then it occured all levels of Physics education

Ongelmanratkaisutaidon kehittyminen peruskoulussa
Henry Leppäaho
Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Ongelmatilanteita tulee eteen päivittäin niin aikuiselle kuin lapsellekin. Ongelmat eivät rajoitu ainoastaan matematiikkaan ja luonnontieteisiin, vaan niitä esiintyy oppiaineiden lisäksi
myös arkielämässä. Ongelmaratkaisutaidon opettaminen jää usein ns. rutiinitehtävien varjoon. Vain nopeimmat ja lahjakkaimmat ehtivät tutustua niihin lähinnä lisätehtävien muo-
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dossa ilman opettajan ohjausta. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää: Miten ongelmanratkaisutaito kehittyy ohjatulla opetuksella? Pystytäänkö oppilaita motivoimaan ongelmatehtävien ratkaisemiseen? Tarkoituksena on myös testata ratkaisukartta – menetelmää ongelmatehtävien ratkaisemisessa. Didaktisena haasteena on saada oppilas toimimaan ongelman kohdatessaan siten, että hän kykenee omin avuin selvittämään ja ratkaisemaan ongelmatilanteen.
Matemaattisen ongelmanratkaisun mallit (esim. Polya 1948) perustuvat psykologisiin yleistä
ongelmanratkaisua kuvaaviin malleihin. Yleispätevää teoriaa tai mallia ei ole olemassa. Eri
mallit painottavat ongelmanratkaisuprosessin vaiheita eri tavalla. Ongelmanratkaisustrategiat
(esim. LeBlanc 1977) puolestaan kuvaavat niitä työskentelytapoja, joita ongelmanratkaisussa
voidaan käyttää. Näiden mallien ja strategioiden ulkoa opettelu ei kuitenkaan auta oppilasta.
Oppilaan matemaattinen käyttäytyminen muodostuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta.
Schoenfeld (1985) on jaotellut käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät neljään ryhmään: tietoresurssit, heuristiikat, kontrolli ja uskomukset. Ryhmät ovat osittain päällekkäisiä ja ne ovat
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tutkimus toteutetaan 6. luokkalaisille. Koeryhmälle
opetetaan tutkimusta varten suunniteltu ongelmanratkaisujakso. Opetus pyritään integroimaan matematiikan tuntien lisäksi äidinkielen, ympäristötiedon ja teknisen työn tunteihin.
Tämän jälkeen analysoidaan millainen vaikutus jaksolla on ollut koeryhmäläisten asenteisiin
ja ongelmanratkaisutaitoihin.

Luontokokemukset lasten luontokäsityksen rakentajina
piirrostulkinnan ja haastattelun valossa
Petri Liuha and Annikki Lappalainen
University of Helsinki
Lapsuuden luontokokemukset ovat tärkeitä luontokäsityksen kehittymiselle. Lasten luontokäsitysten tuntemisesta on kasvattajalle hyötyä hänen pyrkiessään toteuttamaan opetusta
oppijoiden kehitys-, kokemus- ja tietotasoa vastaavalla tavalla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata toisluokkalaisten luontokäsitystä ja arvioida koulussa vs. koulun ulkopuolella
saatujen luontokokemusten merkitystä heidän luontokäsityksensä muotoutumiselle. Metodisena tavoitteena oli arvioida piirrostulkinnan riittävyyttä ja luotettavuutta lasten luontokäsityksen avautumisessa tutkijalle verrattuna puolistrukturoidulla haastattelulla täydennettyyn
piirrostulkintaan. Kohdejoukkona olivat 8–9-vuotiaat suomenkielisen peruskoulun toisen
luokan oppilaat. Tutkimusaineiston ydin muodostui oppilaiden piirroksista (N=47 ), jotka
saatiin tammikuussa 2002 Jalkarannan ala-asteen kahdelta eri luokalta antamalla oppilaille
näin muotoiltu piirustustehtävä: " Kuvittele, että olet tavannut toisella planeetalla asuvan
koululaisen. Haluat innokkaasti kuvailla hänelle Maapallon luontoa. Et voi puhua etkä kirjoittaa, koska teillä ei ole yhteistä kieltä. Ainoa keinosi on piirtää hänelle kuva". Piirustusvälineinä oppilailla oli valkoinen A4 paperi, puuvärikynät, liidut ja tussit. Piirrokset analysoitiin
Rejeskin kehittämän mallin mukaisesti laskemalla niistä neljään eri luokkaan kuuluvat objektit. Luokat ovat 1) eläimet, 2) ympäristökohteet, 3) lajien ja ympäristön väliset suhteet ja 4)
luonnossa tapahtuvat muutokset. Koululuokista valittiin arpomalla neljä + neljä oppilasta,
joita haastateltiin, minkä jälkeen heidän piirroksensa tulkittiin uudelleen haastattelussa saatujen tietojen valossa. Haastattelussa käytettiin lomaketta, jota haastattelija-tutkija täytti oppi-
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laan puheen mukaan. Opettajan mahdollista vaikutusta lasten luontokäsityksiin tutkittiin kyselylomakkeella, jossa kysyttiin mm. koulussa tarjottujen luontokokemusten määrää ja laatua.
Ympäristökohteet (esimerkiksi aurinko, taivas, puut, kukat, ihmisen rakentamat objektit) –
useimmiten maisemaksi aseteltuina – ilmensivät yleisimmin 8–9-vuotiaiden käsitystä luonnosta. Luontoon kuuluvia vuorovaikutussuhteita ja muutoksia esitettiin vähän, mikä onkin
vaikeaa kuvallisena esityksenä. Tehtävänannon vihjeestä huolimatta lasten luontokäsitys painottui vahvasti lähiluontoon. Suurin osa lasten luontokokemuksista syntyy tämän tutkimuksen perusteella perhepiirissä ja vanhemmat siis nousevat opettajien rinnalle tärkeimpänä luontotiedon lähteenä. Tuloksia verrattiin Keliherin Australiassa toteuttamaan vastaavanlaiseen
tutkimukseen. Niille oli yhteistä, että kaupunkiluontoa ei mielletty luonnoksi yhtä vahvasti
kuin koskematonta luontoa. Toisaalta suomalaislapset eivät mieltäneet luontoa uhkaavaksi
kuten australialaiset. Toisin kuin australialaistutkimuksessa tulokset eivät tukeneet koulussa
saatujen luontokokemusten määrän ja luontokäsityksen kehittyneisyyden välistä oletettua
yhteyttä. Haastattelujen merkitys osoittautui suureksi luontokokemusten ja –käsityksen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen kannalta. Piirrosten ja haastattelujen avulla voitaneen tähänastista paremmin ymmärtää lasten luontokäsityksen moniulotteisuutta ja sen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulut tarvitsevat tällaista tietoa mm. mahdollisessa profiloitumisessaan luonto-opetusta ja ympäristökasvatusta painottavaksi kouluksi. Avainsanat: lasten luontokäsitys,
luontokokemukset, peruskoulu, fenomenologinen tutkimus

On the Elements of Analysis
Ma Li
Linköpings universitet
The focus of this paper is on an 18 century mathematics book Instituzioni Analitiche ad uso
della gioventù italiana, written by a woman Maria Gaetana Agnesi. I shall try to analyse the
work from didactic as well as mathematical, historical, philosophical points of view, with
some reflections from a gender perspective.

Miten matematiikan opetusopista tuli tiedettä?
Eteneminen tutkimuksen avulla spekulatiivisesta
tiedon jakamisesta oppilaille merkitykselliseen
matematiikan opiskeluun
Paavo Malinen
Matematiikan opetuksessa on traditionaalisesti pyritty esittelemään matematiikan oppirakennelmia kyseisen ajan tiedekäsitysten mukaisesti, minkä lisäksi alkeisopetuksessa (laskuopissa)
on korostettu käytännön laskutaitoa. Tietoa välitettiin opettajajohtoisena ja pedagoginen ajattelu
oli normatiivista. Oppiaineksen valinnassa syntyi kriisejä 1960-luvulta lähtien matematiikan
rakenteiden modernisoinnista johtuen. Samoihin aikoihin vaadittiin pedagogista uudistusta
järjestettäessä koko ikäluokalle sopivaa opetusta. Muutosprosessin tueksi saatiin empiirisiä
kartoituksia oppimismahdollisuuksista ja teoriaa oppimisesta. Näin muodostui matematiikan
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didaktista tutkimusta, joka vähitellen on syventynyt ja monipuolistunut niin että on voitu
kehittää opetussuunnitelmia ja konstruktivistisen ajattelun pohjalta myös opetus- ja opiskeluprosesseja. Suomessa tätä tutkimus- ja kehitystyötä on edistänyt vuonna 1983 perustettu
Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura. Matematiikan didaktinen tutkimus on nykyisin monitieteistä ja tutkimusalueeseen kuuluu perustutkimuksen lisäksi erilaisiin opiskeluolosuhteisiin sovellettua käyttötutkimusta. Opettajankoulutuksessa on jo sovitettu yhteen käytännön koulutyötä tukeva normatiivinen didaktiikka sekä empiiris-analyyttiseen tutkimukseen perustuva ainedidaktiikan teoria. Matematiikan didaktisella tutkimuksella
on nykyisin hyvä tiedepohja mutta sen sisältö on jatkuvasti muuttuvaa olosuhteiden ja vaatimusten vaihtuessa.

Integration of Information Retrieval Methods with
Modern Learning Environments
Veijo Meisalo1, Erkki Sutinen2, and Jorma Tarhio3
1
University of Helsinki, Department of Teacher Education, 2University of
Joensuu Department of Computer Science, 3Helsinki University of Technology,
Laboratory of Information Processing Science
The analysis of research literature and preliminary studies indicate that information retrieval
(IR) methods has been utilised only on a superficial level for learning in school courses
related to information and communication technologies (ICT). Even the basic IR topics
like distant analogies and analysing the meaningful order of retrieval as well as the reliability
of the information are only seldom studied. Advanced methods like concept mapping and
other visualisation tools, or creative problem solving methods, are totally neglected. We consider ways to integrate advanced information retrieval methods with modern learning environments. Key words: Information retrieval, creative problem solving, ICT, schools

Conceptual hierarchy of physics as a principle leading
to structured knowledge in physics teacher education
Terhi Mäntylä
University of Helsinki, Department of Physical Sciences
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The main component of good physics teaching is good subject content. In physics, teacher
needs to foster proper understanding of physics central concepts and laws and also give
good understanding of its basic methods. For that, teachers need to develop metacognitive
understanding of physics and its epistemology. This becomes possible only within the framework of well organized knowledge structure. This goal brings in focus the conceptual
system as a whole and in particular its organization as hierarchical structure. In this study it
is discussed, what kind of conceptual hierarchy can be useful as a vehicle in teacher education and on what characteristics of physics knowledge and methods these views are anchored.
In particularly, the role of experimentality in creating the hierarchy of concepts and laws is
discussed. In order to make these ideas useful metacognitive tools for learning, we have
developed a kind of concept maps to represent concepts, laws and their interrelationships.
We discuss how these concept maps are used in representing physics knowledge and how

they can be used as a useful vehicle for ordering the knowledge as organized structures in
pre-service teachers’ education.

Luonnontieteisiin erikoistuneen luokan oppilaiden
käsityksistä eri työtavoista
Eeva-Liisa Nieminen
Laudaturtyössäni pyrin löytämään vastauksen kysymyksiin: Mikä motivoi fysiikan ja kemian
oppimista? Mitä odotuksia oppilailla fysiikan ja kemian opiskelusta on, ja mikä on sen merkitys heille Välittyykö oppilaille fysiikan ja kemian tiedeluonne ? Miten oppilaat haluaisivat
oppia fysiikkaa ja kemiaa? Tutkimusmenetelmä on fenomenografinen. Kyseessä on tapaustutkimus kouluni kolmesta luonnontiedeluokasta. Fysiikan ja kemian opettajana haluan reflektoida ja kehittäni toimintaani, joten se on myös toimintatutkimus. Suoritin kyselyt vuosina
2000 ja 2001. Ensimmäisenä vuonna kyselyyn vastasi 31 oppilasta 7. luokalta ja 27 oppilasta
9. luokalta. Toisena vuonna mukana oli 16 oppilasta 7. luokalta ja jo mukana olleet 30 oppilasta 8. luokalta. Kysymyslomakkeeni sisälsi runsaasti avoimia ja puoliavoimia kysymyksiä.
Oppilaat vastasivat kyselyyn oppitunneilla, ja koko luokka vastasi. Osoittautui, että luonnontiedeluokan valinneille elämässä menestyminen on korostetun tärkeää. Fysiikka ja kemia koetaan vaikeaksi. Ne ovat väline elämässä menestymiselle. Oppilaat haluavat kokeellista työskentelyä, koska työt ovat mukavia, oppii paremmin, saa tehdä itse, työskentely on vapaampaa,
työt tuottavat vaihtelua. Mutta menestyäkseen elämässä pitää hallita myös teoria. Sen opetteluun tulisi käyttää noin puolet ajasta. Työni teoriaosuudessa pyrin tuomaan esiin fysiikan ja
kemian luonnetta tieteenä, sen käsitteenmuodostusta ja kokeellisuuden merkitystä. Oppilaille fysiikan ja kemian tiedeluonne on selkiytymätön. Oppilaiden käsitykset oppimisesta osoittavat, että he pyrkivät oppimaan ja ovat oman oppimisensa asiantuntijoita. Jatkan luonnontiedeluokan oppilaiden käsitysten tutkimista opettamallani luokalla. Haluan selvittää oppilaiden käsityksiä vaihtelevien työtapojen merkityksestä.

Mathematical computer programs - a viewpoint on
mathematics teaching
Riikka Nurmiainen1, Simo K. Kivelä2
EVTEK Institute of Technology, 2Helsinki University of Technology

1

In addition to calculators, computers and mathematical software have become important
tools in solving problems of pure mathematics and especially of many application fields.
This means that the students should be able to consider mathematical structures and phenomena in a little bit different way compared to the paper and pen era. They should also gain
some familiarity in using the software at least in the beginning of university or polytechnic
level studies. A course about the use of the software package Mathematica has been offered
to the new students of the Helsinki University of Technology during some last years. Mathematically, the course is based on the advanced course of mathematics in upper secondary
schools. It is a crash course that takes only two weeks in the end of August. This year, a lot
of data has been collected during the course in order to analyze the learning process at the
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computer workstations and also, the students’ ability to think the mathematics learnt at
school in a new way. The data consists of log files from the problem solving sessions of each
individual and answers to www based questionnaires. The arrangements for the course and
data collection are reported in the talk. Some preliminary results from the log files and the
final examination will also be represented.

Työskentelyteorioiden merkitys käsitteellisessä
ymmärryksessä
Elina Näsäkälä
SYK
Tässä tutkimuksessa tutkitaan työskentelyteorioiden merkitystä kemian käsitteellisessä ymmärryksessä peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kemian valinnaiskurssilla. Työskentelyteorioilla tarkoitetaan yleisesti oppilaiden omia arvauksia, hypoteeseja, selityksiä ja tulkintoja tutkittavasta asiasta. Tässä tutkimuksessa työskentelyteoria tulee olemaan oppilaiden etukäteissuunnitelma jonkin tuotteen valmistamiseksi. Sokeri sopii esimerkiksi, koska se on tuttu luonnon tuote, jonka tuotannossa on kyse sen erottamisesta ja puhdistamisesta. Sokerin ”valmistamiseksi” sokerijuurikkaasta tehdään yksityiskohtainen käytännön työsuunnitelma. Juurikkaan sokeri erottuu liuottamalla ja kiteyttämällä, mutta miksi? Työsuunnitelman eli tässä hypoteesin laatiminen edellyttää oppilaalta asian käsitteellistä ymmärtämistä. Kurssin tavoitteena on kemiallisten peruskäsitteiden vahvistamisen lisäksi antaa oppilaille tietoa erilaisista tuotteista. Onko olemassa luonnon tuotteita ja teollisesti valmistettuja tuotteita? Kurssin sisällöksi valittu aihepiiri tukee oppilaan opiskelua siinä, että oppilas voi valita tutkimusprojektissa
oman ongelman (opettajan säätelemissä rajoissa oppilas valitsee oman tuotteensa, jonka valmistaa). Henkilökohtaisella aiheella on todettu olevan opiskelun motivaatiota lisäävä vaikutus. Työskentelyteorioiden merkitys analysoidaan oppilaan kirjallisista tuotoksista. Oppilaan
lähtötaso arvioidaan oppilaan työsuunnitelmasta ja päättötaso tutkimusraportista. Erityisesti
kiinnitetään huomiota raportissa mainittuihin valmistamisessa vaikuttavista tekijöistä. Mitkä
tekijät vaikuttivat tuotteen laatuun entä määrään? Itse kurssi on suunniteltu jaetun asiantuntijamallin mukaiseksi opetustapahtumaksi tutkivan oppimisen prosessissa. Kurssiin on varattu aikaa 32 oppituntia. Se on sijoitettu työjärjestykseen kolmen kuukauden ajalle siten, että
viikoittain työskennellään 2-3 tuntia. Kurssille on hyväksytty 19 opiskelijaa ja kurssin toteutuksesta vastaa opettaja, joka myös suorittaa tutkimuksen.

How to get more women into mathematics? - Ideas
and experiences collected by European Women in
Mathematics
Marjatta Näätänen
University of Helsinki, Department of Mathematics
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European Women in Mathematics (EWM) has been registered as a legal association in 1993
in Helsinki, Finland. This report concentrates on ideas and experiences from the EWM
Trieste meeting on how to get more women into mathematics. Also data collected by EWM
on the situation of women mathematicians in various countries is presented.

Teaching about Green Chemistry in Schools and
Colleges
Coling Osborne
Royal Society of Chemistry of Chemistry
This paper describes three complementary projects to include the teaching of green chemistry principles, processes, and case studies in the 11 – 16 and 16 – 19 curricula in the UK.
One of the projects described also indicates how national organisations can co-operate internationally and customize generic material for their own use. The three projects are: 1)‘Green
Chemistry’ – a printed and web-based resource produced by The Royal Society of Chemistry
under their Schoolteacher Fellowship scheme. 2)‘Case Studies in Green Chemistry’ – a tripartite
collaborative project between the Royal Society of Chemistry, the American Chemical Society and the Gesellschaft Deutscher Chemie. 3) ‘A Greener Industry’ – a project between the
Royal Society of Chemistry, the Chemical Industry Education Centre at the University of
York, the Salters’ Institute of Industrial Chemistry and Rhodia plc. Examples of both areas
of content and materials for students’ use are described as are curriculum links to the materials.

Pedagogical Content Knowledge for Teacher
Educators
John Oversby1 and Maija Aksela2
1
The University of Reading, Institute of Education,
2
University of Helsinki, Department of Chemistry
We consider knowledge demands in these areas:
Subject knowledge in school science
Pedagogical knowledge in school science
Subject knowledge in university science education (including research)
Pedagogical knowledge in school science
Professional background of teacher educators
Professional development needs of teacher educators
We consider the extent to which these needs are met and the requirement to be systematic
about the development of teacher educators to be effective in their work.

A cognitive approach to assessing visualisation in
chemistry
John Oversby
The University of Reading, Institute of Education
A framework for assessing learner capability in visualisation of particles in chemistry will be
presented based on a modification of Bloom’s Taxonomy. Examples covering the age range
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11- undergraduate will be used to show how progression is assessed in an authentic and
manageable way. The output will be compared with Grosslight’s much simpler measure and
its advantages shown.

E-Material in Computer Science Education Introducing Students’ User Experiences and
Viewpoints
Aura Paloheimo1 and Harri Paloheimo2
1
Helsinki University of Technology, Signal Processing Laboratory,
2
Nokia Research Center
E-Learning and varying E-Learning tools have been a hot topic in recent years in computer
science education. Large scale development processes have been carried out in both university level teaching and commercial, industry-driven education areas. This study presents results of a student survey on internet-based E-material use. This survey has been conducted
last spring for students attending the course ‘Digital and Computer Technology, Basic Course’. Course delivers all of it’s material via internet, in electronic format. Material is divided in
three parts: 1. Theory on course is covered by an Internet book on digital technique basics
tailored for this course. 2. Exercises and their model answers are delivered in electronic
format. 3. Course administrative matters are handled via course’s basic internet-page. Material has been developed and used in Helsinki University of Technology, Signal Processing
Laboratory. All material is developed on-demand, based on practical requirements. In this
survey, the overall ‘student view’ on E-material use is studied. We aim to find answers to the
essential question: Does the E-material or Internet-based material provide any true additional value for the students, or is the format acting just as a transmission-channel?

Teknologiakasvatus tutkimuskohteena
Matti Parikka
Jyväskylän yliopisto
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Teknologiakasvatus kasvatustieteen osa-alueena on meillä vielä nuori, mutta ripeästi kehittyvä tiedon- ja tieteenala. Viime vuosina on peruskoulun, lukion ja opettajankoulutuksen teknisen kasvatuksen alueelta tehty alun toistakymmentä väitöskirjatutkimusta. Niistä suurin osa
käsittelee teknologiakasvatuksen kehittämistä ja muut painottuvat käsityön, erityisesti teknisen työn tutkimiseen. Teknologiakasvatusta käsittelevät tutkimukset on pääsääntöisesti tehty
luokanopettajankoulutusta järjestävissä yksiköissä. Koska niissä ei ole teknisen opetuksen
alueen professuureja, on etenkin tutkimusten substanssiohjaus jäänyt niukaksi tai tutkijan on
pitänyt hankkia sitä omatoimisesti muista laitoksista. Alalle on muutama vuosi sitten perustettu tieteellinen seura, Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistys, jonka yhtenä tehtävänä on
laatia teknologiakasvatukselle valtakunnallinen tutkimuksen puiteohjelma. Keskustelun käynnistämiseksi hahmottelen tutkimusohjelman rakenteelle ja sisällölle keskeisiä lähtökohtia. Niitä
ovat esimerkiksi teknologian yleissivistävä olemus, teknologiakasvatuksen erityspiirteet sekä
alan opetusta, opiskelua, oppimista ja yleensä kasvatusjärjestelyjä tukeva
oppimisympäristö.Kaksi analyysimenetelmää pienryhmissä tapahtuvan vuorovaikutuksen ja
matematiikan käsitTeellisen oppimisen tutkimiseksi

Kaksi analyysimenetelmää pienryhmissä tapahtuvan
vuorovaikutuksen ja matematiikan käsitteellisen
oppimisen tutkimiseksi
Anna-Maija Partanen
Tutkimuksessani minulla on aineistona mm. videonauhoituksia pienryhmätyöskentelystä, kun
lukion toisen vuosikurssin opiskelijat lähestyvät derivaattaa tutkien. Olen löytänyt kaksi menetelmää ryhmissä tapahtuvan vuorovaikutuksen ja käsitteellisen oppimisen samanaikaiseksi
tutkimiseksi. Paul Cobbin menetelmä sopii tilanteeseen, jossa aineistoa on paljon ja pitkältä
ajalta. Aineisto jaettiin episodeihin. Kukin eopsodi analysoitiin neljän teeman mukaisesti: 1)
lasten odotukset itselleen ja toisilleen käsillä olevan matemaattisen tehtävän suhteen, 2) ne
matemaattiset merkitykset, joita lapset antoivat omalle toiminnalleen ja tovereidensa toiminnalle ja tehtävälle, 3) oppimismahdollisuudet, joita syntyi kullekin lapselle ja 4) käsitteellinen
uudelleenorganisoituminen. Sitten ensimmäisessä vaiheessa kehittyneet päätelmien ja hypoteesien ketjut muodostivat toisen vaiheen aineiston, jota meta-analysoitiin. Näin saadut kronologiat toimivat pohjana kirjoitetulle tapaustutkimukselle. Anna Sfard on uudella ja mielenkiintoisella tavalla käsitteellistänyt matemaattisten objektien luonnetta ja syntyä. Hänen analyysinsa perustana on keskustelun kohteen erotteleminen kolmeen osaan: 1) lausuttu kohde,
2) huomion kohde ja 3) tarkoiteetu kohde. Näistä lausuttu kohde on julkinen ja sosiaalisella
tasolla, huomion kohde on taipuvainen tulemaan julkiseksi, ja tarkoitettu kohde on pääosin
yksityinen, sillä se voidaan viestiä toisille vain epäsuorasti. Kunkin vuoron kohdalla Sfard
tarkastelee jokaista eri tyyppistä kohdetta. Hän yhdistää analyysiinsa erikseen suoritetun vuorovaikutusanalyysin, jossa hän kysyy kuinka keskusteluun osallistujat liikkuvat kommunikaation eri kanavilla (yksityisellä ja julkisella) sekä objekti- ja meta-tasojen välillä.

The development of students’ mental models by
learning with expressive and exploratory tools in
synchronous environment
Kai Pata and Tago Sarapuu
University of Tartu, Science Didactics Department
The study investigated hierarchical stages of students’ problem representation models about
a genetic problem and the qualitative changes taking place within these stages, while working
with exploratory and expressive tools in synchronous environment CVW. 53 secondary level
students solved a genetic problem while working collaboratively with web-based simulation
and with the template model on whiteboard representing the problem. The students’ mental
models about problem were clustered hierarchically from pre- and post essays, considering
the elements (objects and processes with their properties), the level of reasoning (concrete
or abstract) and the connectedness of elements between or within these levels. Five distinct
categories of problem representations were found, which reflected the hierarchical stages of
mental models of the problem situation: (1) Concrete representation; (2) Concrete - misinterpreted semi-abstract representation; (3) Concrete - abstract representation; (4) Semi-abstract
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representation, and (5) Abstract representation. The significant shift towards expressing mental
models with higher categories appeared. No significant difference was found in the distribution of problem representations between students who worked with whiteboard image or
with simulation model, but the detailed analysis showed that by expressive modelling, students moved from Concrete - abstract (3) and Concrete semi-abstract (4) to Abstract (5)
stage, whereas exploratory environment did not foster similar development.

How do students acquire inquiry skills in exploratory
learning environment?
Margus Pedaste and Tago Sarapuu
University of Tartu, Science Didactics Department
A web-based situational simulation “Hiking Across Estonia” was developed in the Science
Didactics Department at the University of Tartu. It is a learning programme for developing
students’ inquiry skills. The simulation consists of 25 problem-solving tasks with background information, supplementary materials and explorative models as virtual tools. 1,005
pupils in groups consisting of 3 to 5 people from the 6th to 12th grade used the learning
environment in April and May 2003 in an all-Estonian competition. The progress of students’ inquiry skills was estimated on the basis the results of electronic pre- and post-tests.
Students’ activities during the virtual hike were recorded into the log files. It was demonstrated that most of the groups who finished the virtual hike performed in the post-test significantly better than in the pre-test (p<0.05). The learners were divided into five main categories according to their problem-solving strategies. The ANOVA analysis showed that the
users of various strategies collected different amount of points on the virtual hike (F=2.8,
p<0.05) and had different progress according to the pre- and post-tests (F=4.2, 0<0.01).
Two of the strategies were suitable for completing the hike in a very high performance,
whereas three of them were appropriate for developing students’ inquiry skills. The pathways of the different strategies will be discussed.

Main steps towards an expert teacher enriching
students activity by multimedia
Margus Pedaste and Tago Sarapuu
University of Tartu, Science Didactics Department
An all-Estonian study was carried out to find out the extent of the use of computers in the
learning process. 1,113 science and math teachers from the 5th, 9th and 12th grade filled out
a questionnaire composed in the Science Didactics Department at the University of Tartu. It
consisted of four categories of questions: teachers’ personal qualities, information about the
courses they had passed, their general use of computers in education, and evaluation of
educational software. Main factors influencing teachers’ use of computers in learning process were studied. 23.5% of science and math teachers who had used computer lab at least
once a half-term were qualified as active computer-users. The differences between the computer-users and the others were clarified according to the chi-square analysis. The teachers
of basic schools and country-schools used computers significantly more than in secondary
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schools and in city-schools (p<0.01). Biology teachers had conducted lessons in computer
labs almost twice as often as the teachers of math, physics and chemistry. The younger
teachers were and the less time they had taught at school, the more they used computers in
teaching. The application of the educational software depended also the year teachers had
graduated. The findings demonstrated that providing teachers with in-service courses about
the methodology of using computers in education and especially in their subject is the crucial factor in making them use computers.

The development of students’ self-confidence and
understanding in mathematics
from grade five to grade eight
Erkki Pehkonen, Markku S. Hannula, and Hanna Maijala
University of Turku, Department of Teacher Education
We will present some preliminary results of the longitudinal aspect of our research project
on self-confidence and understanding in mathematics. We have collected a survey data of
more than 3000 fifth-graders and seventh-graders and a follow-up data of ten classes (191
students) one and a half years later. In this paper we will concentrate on the development of
students? self-confidence and understanding. The longitudinal data indicates that the development of self-confidence is influenced by student?s mathematical competence and that
self-confidence becomes more stable in the older sample. Students? level of understanding
fractions also influences their developing understanding of infinity. Gender differences are
clear both in self-confidence and in understanding.

Rakenteisten johtojen käyttö lukiomatematiikan apuna
Mia Peltomäki1, Ralph-Johan Back2, Tapio Salakoski1, and Joakim von
Wright2
1
Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos, 2Åbo Akademi, Institutionen
för Informationsbehandling
Lukion ja sitä alempien kouluasteiden matematiikan kurssit välttävät yleensä kaavamaisuuden käyttämistä sekä määrittelyissä että todistuksissa. Monet opiskelijat pelkäävät edelleen
matematiikkaa ja todistusten kehitteleminen jää useille ikuiseksi salaisuudeksi. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme, voidaanko erityisellä merkintätavalla, jota kutsutaan rakenteiseksi
johdoksi (structured derivation), vaikuttaa lukiotason opiskelijoiden matemaattisten todistusten tuottamiseen ja ongelmanratkaisujen ymmärtämiseen. Menetelmä on täsmällisempi
ja suoraviivaisempi kuin perinteiset lukiomatematiikan opetuksessa käytetyt menetelmät.
Ratkaisut voidaan esittää myös tietokoneella selaimen avulla opiskelijoiden tason mukaisessa
laajuudessa. Tällöin otetaan käyttöön alijohdot (subderivations), jotka voidaan piilottaa tai
tuoda esiin haluttaessa linkin takaa. Opetusmenetelmää on tutkittu ja testattu Kupittaan lukiossa Turussa pitkän matematiikan pakollisilla kursseilla kaksi vuotta. Tutkimusta tehdään
käyttäen samalla lähtötasolla olevilla ryhmillä toisella perinteistä ja toisella uutta menetelmää
sekä lähtötasoltaan erilaisten ryhmien kesken samaa uutta menetelmää käyttäen.
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Collaborative design of a multimedia teaching material
in chemistry for elementary level
Sinikka Pinnioja, Maija Aksela
University of Helsinki, Department of Chemistry
The aim of this study was to design a research-based multimedia chemistry teaching material
collaboratively together with thirteen elementary school teachers who participated in an inservice chemistry course at the Department of Chemistry, University of Helsinki during the
spring 2003. The material was designed to the grade levels 5 and 6. It bases on the new
curricula framework (NBE, 2003). The theme of multimedia is ‘Chemistry of Iron’. A teaching material contains the following parts: 1. From iron mineral to metallic iron, 2. Iron
products, 3. Properties and analysis, and 4. Corrosion. As result of the study a draft of
multimedia material for chemistry teaching was produced. The design research has the following stages: First the teachers saw the multimedia teaching material. Afterwards they were
asked to tell their opinions by answering several questions in a questionnaire. They were
asked both close and open questions, for example: Would the multimedia teaching material
increase motivation? Could it make the “getting started” step lower? Could it make learning
of chemistry more effective? Would visualisation make learning of laboratory skills better?
Would you use this teaching material as material at your own work?, How would you improve the material?, Please, tell us the strengths of the material (three most important), and the
weaknesses of the material. Qualitative data received from the open questions was analyzed
according to the teachers’ opinions of the visual teaching material they saw. Our research
shows that the teachers found the material useful for their work at elementary level. They
pointed out that they really need this kind of authentic teaching material for their work that
motivates students to chemistry. The material should be closely related to everyday life. In
general, the teachers felt chemistry difficult. Thus, they will need supportive chemistry material, which is suitable to the grade levels of five and six. In addition to the visual material, a
written text (a guide) was regarded necessary to enhance understanding of chemistry. The
teachers also felt their partner role important in this kind of collaborative design project.
The material is now in next stage of a design process. We are developing it based on the
comments and suggestions for improvements received. Most important improvements concerned more clear spoken text and supportive explanations to the visual material. The next
stage is to test the material at school.

Bilingual Teaching in Mathematics: Experiences from
The Teaching Practice School of The University of
Tampere
Päivi Portaankorva-Koivisto
University of Tampere, Department of Teacher Education
During the past three years, the teachers at The Teaching Practice School of The University
of Tampere have been working on bilingual teaching. The bilingual project has been joined
by one new class in the lower secondary school (age 13 – 15) every autumn. The curriculum
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of this class is the same as the curriculum of the other classes, but the teachers have used
English in their teaching in every subject. The practices vary a lot between the teachers, but
some 20 – 25 % of the teaching is given in English. The teachers can use English material or
they can use English in their speech, or do both. I have taught these classes during these
three years and my subjects have been mathematics, chemistry and physics. At the moment
I am finishing my study on this subject. I conducted an investigation which explored the
meta-cognitive skills the bilingual teaching encourages, and their usefulness in learning mathematics. In my presentation I will give a short overview of the techniques in used in my
mathematics teaching in English and then briefly introduce the meta-cognitive skills I chose
in my study, concluding with a note of pupils’ experiences, based on their interviews.

Opettajaopiskelijat ja lapset luonnontutkijoina
kenttäkurssilla
Leena Pulkkinen and Sirpa Kärkkäinen
Joensuun yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos
Elokussa 2003 toteutettiin luokan- ja erityispedagogiikan opiskelijoiden (N=120) biologian
ja maantieteen vertaisopppimisen kenttäkurssi Siikasalmen koulusssa (N=60). Luontotutkimuksia tehtiin ryhmissä, jossa oli opettajaopiskelijoita, koulun opettajia ja koululaisia. Lapset
ja opiskelijat työskentelivät yhteistoiminnallisesti, mikä mahdollisti molemminpuolisen, tasaarvoisen oppimisen. Vertaisoppimiseen vaiheet olivat 1) tutustuminen ja vuoropuhelun aloittaminen lapsi- ja opiskelijaryhmässä leikkien avulla, 2) opiskelijoiden asiantuntijuuden jakaminen sekä vertaisoppijana- että ohjaajana toimiminen, 3) tutkimustulosten mallintaminen
maastosta tuotujen näytteiden ja vertaisdialogin avulla 4) opiskelijan reflektointi yksin ja vertaisryhmässä. Laadullinen tutkimusiaineisto rakentui Siikasalmen koulun oppilaiden ja opettajaopiskelijoiden tavoitteista ja oppimispäiväkirjoista, sekä opettajien ja kouluttajien kokemuksista. Tutkijoina valotamme opettajaopiskelijoiden merkittäviä oppimiskokemuksia kenttäkurssilla ja vertaisoppimisen merkitystä opiskelijoiden opettajuuden näkökulmasta. Tulosten perusteella opettajaopiskelijoiden merkittäviä oppimiskokemuksia olivat luontokokemukset, vertaisoppiminen sekä aitoon kouluympäristöön tutustumisen, tekemällä ja tutkimalla
oppiminen, ongelmien ratkaiseminen ryhmässä, oman luontosuhteen jäsentäminen ja itseluottamuksen kasvaminen opettajana. Vertaisoppiminen merkitsi tutkimusongelmien suunnittelua lasten lähtökohdista käsin, lasten motivointia ja ohjaamista luonnossa, aitoa oppimistilannetta teorian ja käytännön soveltamiseen ja valmiuksia opettajan työhön. Kenttäkurssi
mahdollisti opiskelijalle aidon työtoiminnan lasten kanssa luonnossa ja samalla itse opiskella
biologian ja maantieteen kenttätutkimusta. Oli ilo nähdä aitoa ja vilpitöntä työskentelyä lasten kanssa loppukesän kauniissa luonnossa.
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Developing students’ problem solving skills in physics
using exploratory and expressive synchronous learning
environments.
Arle Puusep, Kai Pata, and Tago Sarapuu
University of Tartu, Sciene Didactics Department
The study investigated the influence of exploratory and expressive synchronous learning
environment of CVW on the development of students’ understanding of floatation. 87
basic school students from grades of 8-9 were worked in the groups of 3-7 learners. A topic
about washing toy-cubes was presented to the students and during the following hypoteticopredictive reasoning they had to generate an initial representation. Next, the students read
the certain scientific conception highlighting the theoretical background of the problem.
Subsequently, the groups were distributed between exploratory and expressive environment.
The exploratory environment provides learners with virtual investigation of conceptual model;
the expressive environment provides learners with virtual opportunity on a whiteboard tool.
The changes in the structure of students’ problem representations in pre-and post essays
were analyzed from the perspective of connectedness of elements ‘object-object’, ‘processobject’ and ‘process-process’ relationship considering macroscopic, microscopic and symbolic level explanations. As a result of expressive modeling students’ usage of symbolic level
descriptions for ‘process-object’ relationship increased, but these appeared to be not correct.
The students’ from the exploratory environment described ‘process-object’ category mostly
at the microscopic but not symbolic level. In both environments the correct symbolic level
explanations were used for ‘process-process’ relationships in post-essays.

Teknologiakasvatuksen käytäntöjä Pornaisten
yläasteella
Jukka Raulamo
Pornaisten yläaste
Kuvailen tässä esityksessä teknologiaksvatuksen käytäntöjä Pornaisten yläasteella. Pornaisten
yläasteelle tehtiin uudet opetussuunnitelmat vuosina 1994-1995. Tähän paikalliseen opetussuunnitelmaan tuli uusi valinnaiskurssi nimeltä teknologia. Sitä opetetaan sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Käsittelen tässä esityksessä näiden teknologiakurssien sisältöjä,
painotuksia, ideoita, oppilaiden tuotoksia, käyttämiäni opetusmateriaaleja ja työtapoja sekä
toteutuksessa ilmenneitä vaikeuksia.

Girls, Science and Technology
Marjatta Saarinen
University of Helsinki, Teacher training collage of Helsinki
The aim of my research is to find ways to help the ninth-grade girls to see the possibilities of
technical careers. In Finnish school system the gender has not been seen as a problem,
because boys and girls have similar possibilities for schooling. But in fact the school gives
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quite a traditional image of the roles of men and women, and thus confirms the stereotypical perceptions of mathematics and science as a male domain. Girls internalized belief system plays a key role, when they make their career choices: traditional female areas or traditional male areas, which means anything that may be called technical. A project called “New
opportunities for Women” was designed to produce operating models that would lead to
change. The main equipment was a new co-operation between schools and industry, which
was mostly carried out by company employees, called mentors. In this project the mentors
are women, who are working in non-traditional areas of the labour market. The girls involved in project’s happenings were positively surprised, when they became familiar with the
jobs and work tasks in industry. The number of girls on technical courses at some vocational
institutes rose as a result of the activity.

Keitä aineenopettajakoulutukseen tulisi valita?
Opettajankoulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden
käsityksiä aineenopettajantyöhön soveltuvuudesta.
Harry Silfverberg
University of Tampere, Department of Teacher Education
Esityksessä käsitellään keväällä 2003 tehtyä selvitystä, jolla kerättiin tietoa aineenopettajankoulutukseen hakeutuvien englannin ja matemaattisten aineiden opiskelijoiden käsityksistä
opettajaksi soveltuvuudesta. Valintakokeeseen osallistuneet 82 hakijaa kirjoittivat kukin ennen varsinaista valintaprosessia vapaamuotoiset esseet, joissa he pohtivat opettajaksi soveltuvuuden problematiikkaa ensin yleisesti ja sitten oman henkilökohtaisen soveltuvuutensa kannalta. Esseiden sisällönanalyysillä aineistosta tyypitettiin useimmiten esiintyvät aineenopettajan työhön soveltumista ja siinä menestymistä koskevat käsitysprofiilit. Selvityksessä kerätyn
tiedon toivotaan auttavan laitoksen opiskelijavalintojen kehittämistä siten, että valinnan yhteydessä tehtävä soveltuvuusarvio olisi entistä uskottavampi myös valintaan osallistuvien opiskelijoiden näkökulmasta. Selvityksessä kerätty tieto auttaa myös ymmärtämään opiskelijoiden ennakkokäsityksiä aineenopettajan työn vaatimuksista yleisemminkin. Jatkossa tarkoituksena on myös selvittää, millä tavoin opettajankoulutus mahdollisesti muokkaa opiskelijoiden käsityksiä erityyppisten henkilöiden soveltuvuudesta aineenopettajan työhön.

Development of student teachers’ PCK: a case study
Kari Sormunen and Katri Aaltonen
University of Joensuu, Department of Education
The research project described in this article focused on student teachers’ (STs’) knowledge
underlying science teaching. The development of STs’ knowledge base, namely pedagogical
content knowledge (PCK), is one of the basic aims in teacher education. In order to support
the development, the various phases of constructing PCK must be explicated. Therefore,
the present research focused on the preactive phase (i.e., lesson planning), the interactive
phase (i.e., actual teaching), and the postactive phase (i.e., reflection on teaching practice).
This paper reports the findings with regard to four science STs. Firstly, the different definitions of PCK are iscussed. Secondly, an application of the lesson preparation method used
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in the explication of STs’ knowledge base is introduced. The results of the STs’ interactive
phase of teaching are reported. The four qualitative types of interactive thinking revealed
how the STs tried to adapt the lesson plans based on clues from the pupils. The interactive
cognitions indicated how the STs were using PCK in actual teaching, and how they were
econstructing their pre-plans or constructing totally new PCK in situ (PCK-in-action). The
meaning of STs’ active role in verbalising their knowledge base used in the actual teaching, as
well as, the implications to teacher education are discussed. Keywords: science teacher education, teacher thinking and action research, pedagogical content knowledge

Girls, boys and equity in mathematics
Riitta Soro,
Loimaan lukio
Females have not elected to participate in advanced mathematics courses or in mathematicsrelated careers at the same level as have males. Girls do tend to underestimate their math
ability in school, even though their actual performance is just as good as or better than that
of the boys.The focus of my survey study was to examine on one hand, teachers’ beliefs
about differences between boys and girls as learners of mathematics, and on the other hand,
teachers’ beliefs about gender equity in mathematics and the means they used to promote
equity. Even though many of the teachers did not express very stereotyped beliefs, a great
majority held different beliefs about girls and boys and those differences favoured boys. The
most emergent was the belief in girls employing inferior cognitive skills. Gender equity was
considered self-evident and mathematics gender-free. A great majority of teachers did not
pay any attention to the issue. The teachers believed that they treated a student as an individual and not as a girl or a boy. Gender equity was not considered a problem, but equity
between those who were motivated to learn and those who were not, and heterogenous
groups and disturbance.

Science Suomen esi- ja alkuopetuksessa, alustava kysely
Liisa Suomela,
University of Helsinki, Department of Teacher Education
Maamme esiopetus on suhteellisen nuorta. Helsingissä 1971 aloitetut esiopetuskokeilut vaikuttivat vuonna 1984 julkaistuun valtakunnalliseen esiopetussuunnitelmaan. Tässä suunnitelmassa esiopetus noudatti vielä päivähoidon kasvatustavoitekomitean linjaamia hyvin yleisellä tasolla olevia tavoitteita. Näissä tavoitteissa luonnontieteellinen osuus sijoittui pääasiassa nk. älyllisen kasvatuksen osaan. Toimintatavoille oli ominaista edetä keskusaiheiden määrittelemien sisältöjen mukaan . Esimerkiksi selkeästi kokeilemiseen, keksimiseen ja tutkimiseen liittyvä aihe, veden sulaminen ja jäätyminen sekä lämpömittari, oli tammi-helmikuun
sisällöissä. Tällä hetkellä voimassa olevat esiopetuksen perusteet on vahvistettu v. 2000 ja
alkuopetuksen v. 2002. Näiden oppimiskäsitys on selkeän konstruktivistinen ja ohjeellisissa
työtavoissa korostuu tutkimalla oppiminen. Ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen tulisi
näitten vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaan ”tukeutua tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan”. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kentällä toimivat esi- ja alkuopetuksen opettajat ovat ottaneet uuden opetussuunnitelman ympäristö- ja
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luonnontiedon tavoitteet sekä menetelmälliset ohjeet vastaan. Aineisto koostuu kyselystä,
johon on vastannut 29 esi- ja alkuopetuksen sivuainekokonaisuutta suorittavaa sekä 77 esiopetuksen pätevöittämiskoulutuksessa mukana olevaa henkilöä. Näistä kyselyyn vastanneista
toimii / on toiminut esiopettajina puolet ( n = 53 ). Heistä runsaalla kolmasosalla ei ollut
luonnontieteellisen tutkimisen kohdalle kyselyssä merkitty mitään sellaista, joka olisi tulkittavissa ko. menetelmän käytöksi. Veden olomuodon muutokset oli tavallisin sisältö tutkimalla
oppimisen menetelmää käyttäneillä . Myös kasvien siementen idätys -, maatumis- ja kellumistutkimuksia mainittiin useammin kuin kerran. Vain yksittäisissä vastauksissa esiintyi muita
tutkimuskohteita. Tutkimusta on tarkoitus jatkaa keräämällä lisää aineistoa sekä palautetta
täydennyskoulutusjakson lopuksi siitä, onko esi- ja alkuopettajien suhtautumistavassa luonnontieteellisen tutkimuksen käyttöön yhtenä esi- ja alkuopetuksen ympäristö- ja luonnontiedon perusopetusmenetelmänä tapahtunut muutosta.

Tietojenkäsittelytieteen virtuaaliapprobatur Joensuun
yliopistossa: Animaatiot ja visualisointi verkkoopetuksen tukena
Sirpa Torvinen
University of Joensuu, Department of Computer Science
Joensuun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos on tarjonnut syksystä 2000 alkaen lukiolaisille mahdollisuutta suorittaa tietojenkäsittelytieteen approbatur –opinnot virtuaalisesti pääosin Internetin välityksellä työskennellen. Lukiolaiset suorittavat approbatur-opinnot 1,5
vuoden aikana omilta lukioiltaan käsin lukio-opintojen ohessa. Lähes puolet approbatur –
opintokokonaisuudesta on ohjelmointia. Yleisesti tiedetään, että ohjelmoinnin opiskelu on
aloitteleville opiskelijoille usein se suurin kompastuskivi, josta selviämiseksi tarvitaan kaikki
mahdolliset tukitoimet. Kun opetus viedään kokonaan verkkoympäristöön, haasteet opetusmateriaalin ja –välineiden kehittämiselle laajenevat entisestään. Joensuun yliopiston tietojenkäsittelytieteen virtuaaliapprobatur kursseilla on käytetty animointiin ja visualisointiin Jeliot
2000 ohjelmaa, Flash-animaatioita ja interaktiivisia sovelmia. Tavoitteenamme on ollut tarjota jokaiselle oppijalle jotakin. Erityisesti keskitason opiskelijoiden on todettu hyötyvän visualisoinneista parhaiten. Artikkelissa esitellään Joensuun yliopiston tietojenkäsittelytieteen virtuaaliapprobatur –opintokokonaisuus sekä sen toteutus paneutuen erityisesti verkkoympäristössä käytössä olevaan oppimisprosessia tukevaan aineistoon ja välineistöön, sekä kokemuksiin niiden käytöstä verkkopohjaisessa tietojenkäsittelytieteen opetuksessa. Opiskelijoiden kokemuksia ja tuntemuksia on koottu kyselykaavakkeiden ja haastattelujen avulla vuosilta 2000-2002. Artikkelissa esitellään opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta verkkopohjaisessa ympäristössä, erityisesti ohjelmoinnin opiskelua ja siihen liittyviä ongelmia, sekä opiskelijoiden kannanottoja käytettyjen animointien ja visualisointivälineiden hyödyllisyydestä verkkopohjaisissa tietojenkäsittelytieteen opinnoissa.
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Who is responsible for sustainable development?
Attitudes to environmental challenges of Finnish 9th
grade comprehensive school boys and girls
Anna Uitto, Kalle Juuti, Jari Lavonen, and Veijo Meisalo
University of Helsinki, Department of Teacher Education
The aim of this study was to clarify the attitudes of Finnish comprehensive school pupils
towards responsibility for environmental problems. The study was carried out in connection
with the international ROSE project (The Relevance of Science Education). The survey data
was collected in spring 2003 from 75 randomly sampled schools, weighted by the number of
students at grade 9. Totally 92 % of the selected schools answered the survey. The questionnaire contained 28 statements on environmental issues, which could be commented with
four alternatives: agree, lo agree, lo disagree, disagree. The data was analyzed using explorative factor analysis. Two most important factors could be preliminary named according to
pupils’ attitudes towards environmental responsibility: 1) environmental consciousness and
responsibility and 2) environmental irresponsibility and underestimation of environmental
problems. The results of this study partially support previous research with regard to environmental attitudes among young people. The differences between boys and girls are discussed. Keywords: Environmental attitudes, responsibility, ROSE project, explorative factor
analysis

Constructing understanding about Newton’s III law by
using two conceptually different teaching approaches:
Is there difference in learning results
Oiva Utriainen and Ismo T. Koponen
University of Helsinki
Results from several studies indicate that students have difficulties in understanding Newton’s
III law and the symmetry of interaction is not well understood. The present study explores
how students’ understanding about Newton’s III law is related to the role of experimentality
in teaching. Two teaching approaches are designed; one based on modelling with experiments of verifying nature and the another on empirical observations designed to support
students’ process of conceptualisation. The learning results concerning Newton’s III law in
these groups was monitored by using the Force Concept Inventory (FCI) test. In both groups
gain factors of FCI test measuring the change in understanding were significantly higher
than results reported for ‘traditional’ teaching. Somewhat unexpectedly, there were no significant differences in gain factors between the groups. The learning process during the instruction was monitored also by using additional tests and tasks. Analysis of this additional data
suggest that although there is no difference in results as measured by FCI, the learning
proceeds yet in different way. In conclusion, it seems that different approaches really support
different kind of conceptualisation, but for most parts similar learning results are reached at
the level FCI probes them.

60

Teacher talk in science education
Jouni Viiri and Heikki Saari
University of Joensuu
From the socio-cultural perspective the teacher has a crucial role in the “guided construction
of knowledge”. Consequently, it is important to study the ways in which the teacher talk
supports students’ meaning making. It is probable that its “rhythm” may vary depending on
the topic taught. Also the learning effects might be better understood if we know how a
teacher orchestrates learning. The aim of the study was to find out how the rhythm of
teacher talk can be described. Talk was classified as teacher presentation or teacher-guided
discussion, which was further characterised as authoritative or dialogic. The data was gathered by videotaping physics lessons in an ordinary secondary school. We found that the analysis method makes the rhythm explicit. It gives researchers one possible way to analyse and
understand the learning effects. In effective teaching the way of talking (student-student,
teacher student/s) should be synchronised with the topic. The method also gives teachers
help in reflecting their teaching. Another idea is to apply the analysing method into science
teacher education.

Computer-based learning environment for upper
secondary school algebra
Marja-Leena Viljanen, Ilmari Lehmusoksa, Jaakko Lindvall, Reija Paavola
and Antti Valli
Helsinki School of Natural Sciences
At Helsinki School of Natural Sciences we are constructing a computer program “Driving
Licence for Algebra”. The purpose of the program is to help students in their practice and
revision of algebra. The main features of the program: The program asks multiple choice
questions, gives hints and guides to read theory. The student chooses an area of algebra to
work with. The program asks a series of questions within this area, one question after another. The student may ask a hint or have a look at the theory. The theory can be seen as
animated. Some principles when planning the series of questions: Constructivism, unexpected ideas, and also if possible the questions should have some relevance with the lives of
the students, especially girls. The Institute of Mathematics at the Helsinki University of
Technology especially MaTta-project (http://matta.hut.fi/matta/) has experience in developing computer based study material in mathematics. We have received ideas and help from
them. Some ideas are from familiar games, such as “77 funny questions” and “Genius 2000”.
The program will be found and used on the web-sites of The National Board of Education.
You can see prototype at http://laajaranta.ath.cx/algebra/. We are also making standalone
program on cd.
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Origami
Yokoyama Etsuo & Tomio Yonemitsu
Nagoya university, Japan
1.”Origami” is a traditional handicraft of Japan known by the world,as the word “Origami”
is used as a world common word. It has been transmitted and spread out in religion-like
things, ceremonial things and plays. And still now it is put to practical use. A book, “Hiden
Senbazuru Origata”(the auther is Rokouan Yoshimichi and was published in 1797) is most
oldest book about “Origami”. Many works being called “traditional origami” were made
from Meiji period. 2.Origami in the Japanese education Practical educational books for girls
such as “Onna Chouhouki” “Onna Daigaku” were published in the Edo period. We can find
a kind of Origami(Tutumi origata) in these books. We can find another example in a picture
of educational facilities(we call “Terakoya”) in the Edo period, in which children are palying
with Origami. The first Japanese kindergarten was founded in 1876(Meiji 9), as an attachmented of Tokyo Women Normal school. Froebel’s principle was introduced in this
kindergarten and “Origami” was taught as a part of handicraft subject. Handicraft subject
was introduced into the curriculum of advanced elementary school(5-8 grade) in 1986 and
ordinary elementary school(1-4 grade) in 1890. “Origami” had been a part of handicraft
subject until 1946. In 1947 new school system was started. Handicraft and art were integrated into one subject. In this new subject, emphasis was put on the free and creative side.
Origami was took away because of its imitativeness. And still now we can not find any
Origami in the textbook of this subject. But in the textbook of mathematics, we can find
Origami as teaching materials of understanding methematics. 3.Froebel and Origami As for
origami(one kind of “occupation”) related to Froebel (1782 - 1852), we can find 3 kind of
origami. 4.The similarity of origami between Japan and Western Europe It is a surprising
fact that there are many similarities between both countries when you compare educational
origami of Meiji period with Froebel’s occupation.
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Miten matematiikan opetusopista tuli tiedettä:
Eteneminen tutkimuksen avulla spekulatiivisesta
tiedon jakamisesta merkitykselliseen matematiikan
opiskeluun
Paavo Malinen
Tarkastelen tässä artikkelissa matematiikan opetuksen kehittymistä tutkimuksen kannalta rajoittuen siinäkin muutamiin maamme kannalta merkittäviin ajankohtiin sekä aineenopettajien koulutukseen. Kansainvälistä matematiikan opetuksen tutkimusta on otettu mukaan jossain määrin selvitellen sen vaikutuksia maamme tilanteeseen. Vastaavaa kehittymistä on havaittavissa myös mm. fysiikan ja kemian opetuksen tutkimuksessa, vaikka ajoitus ja ongelmat
ovat siellä hieman erilaiset.
1. Vanhan opetustyylin perinne
Vanhimpana länsimaiseen kulttuuriin vaikuttaneena matematiikan oppikirjana pidetään Eukleideen Elementa-teosta. Sen kolmeatoista kirjaa on myöhemmin tulkittu monella tavalla,
mutta kaikille yhteistä on kuvaus tietystä geometrisesta oppirakennelmasta määritelmineen ja
todistuksineen. Uusittuihin kirjoihin on aikojen kuluessa liitetty opetuksellisia ohjeita ja huomautuksia, joita on esitelty mm. Sir Thomas L. Heath´in toimittamassa kolmeosaisessa kirjassa. (Heath 1956) Tätä kokonaisuutta voidaan pitää klassisena esimerkkinä matematiikan
opetuksen perinteestä ja siinä esitettyä matemaattista struktuuria on esitetty oppikoulua vastaavissa oppilaitoksissa oppilaille yli vuosituhannen ajan. Tosin välillä on ollut kausia, jolloin
Eukleideen kokoama oppirakennelma on jäänyt syrjään, ja sen tilalla on kouluissa opetettu
käytännönläheistä matematiikkaa kuten laskentoa ja mittausoppia. (Nykänen 1945) Algebran
opetus nousi vasta uudella ajalla oppiaineeksi geometrian rinnalle ja senkin opetukseen muodostui vähitellen selkeitä oppirakenteita.
Matematiikan opetuksen tilanne maassamme oli 1900-luvun alussa hyvää keskieurooppalaista tasoa, kun kansakoulu- ja oppikoululaitos oli saatu toimimaan. Eukleideen geometriaa
opetettiin suomenkielellä jo 1800-luvun loppupuolella mm. professori E. Bonsdorffin oppikirjojen sekä 1900-luvun alusta alkaen myös ylitarkastaja L. Neovius-Nevanlinnan oppikirjojen mukaan. Samat tekijät olivat laatineet myös aritmetiikan ja algebran oppikirjoja. Oppikirjojen valikoima kasvoi vähitellen, mutta tekijät olivat yleensä yliopistojen tai normaalilyseoiden matematiikan opettajia. Matematiikan opettajankoulutus toimi perinteisesti siten, että
ensin seurattiin matematiikan professorin opetusta yliopistossa. Opettajaksi aikovat harjoittelivat (auskultoivat) tämän jälkeen normaalilyseossa sekä myöhemmin käyttivät näiden opettajien laatimia oppikirjoja. Vähäinen opetusopillinen tietous välittyi näin käytännön ohjaustilanteissa. Mitään muuta opetussuunnitelmaakaan ei tarvittu kuin että vuosikertomuksessa
ilmoitettiin oppikirjan kappaleet, jotka oli opetettu.
Opettajaksi valmistuville tarjottiin myös kasvatusopillista tietoutta 1800-luvun loppupuolelta
alkaen. Tämä kuului traditionaalisesti opetusharjoitteluvaiheeseen, mutta pedagoginen opetus oli yleisluonteista ja se auttoi parhaimmillaan opettajaksi valmistuvaa vain näkemään opetustyötään kasvatuksen kentässä, ei käytännön opetustyössä. Sana opetusoppi tuli suomen-
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kieliseen opettajankoulutuksen sanastoon jo 1900-luvun alussa ja sen tiedepohjana oli lähinnä Herbartin koulukunnan käsitteellinen tarkastelu opetuksen muodoista ja opetussuunnitelman rakenteista. Tämä perinne jatkui reformipedagogiikalla höystettynä osin vielä 1960-luvulle saakka.
Vanha opetuksen perinne lähti matematiikan oppiaineksen strukturoinnista soveltaen sen
tieteellistä rakennetta kouluopetukseen. Varsinkin geometrian opetuksessa korostettiin myös
loogista rakennetta ja todistamista Eukleideen mallin mukaan vaikka sen matemaattinen
merkitys olikin ajan mittaan vähentynyt. (Nevanlinna 1964, 42-50) Opetuksen suunnittelua
tukivat oppikirjantekijöiden ja opetusharjoittelun ohjaajien tulkinnat sekä menetelmälliset
ohjeet. Opetusmenetelmällinen ohjaus oli lähinnä spekulatiivista tarkastelua sopivista opetuksen muodoista. Lisäksi ohjauksessa ja koulujen tarkastuksissa valvottiin, että opetus oli
asiallisesti virheetöntä. Näin muotoutunut opetusoppi oli rakenteeltaan normatiivista. Perinteitä noudattava opettaja saattoi käyttää samaa oppikirjaa koko työelämänsä ajan ja oppikirjatkin saattoivat olla käytössä oppilailla sukupolvesta toiseen. Perinteinen matematiikka katsottiinkin vakiintuneeksi ja vuosien mittaan vain tietomäärää lisättiin. Ulkoluku ja mekaaninen toistaminen sävyttivät usein opiskelua vaikka päättely ja todistaminen olivat tavoitteena
klassisen kulttuurin perinteiden mukaisesti.
Edellä on esitetty suppea kuvaus oppikoulujen matematiikan opetuksesta 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella. Oleellista tässä on se, että opetus on pyrkinyt kyseisen ajan
käsityksen mukaiseen tieteellisyyteen. Matematiikan opetuksen tieteellisyys on ollut verraten
objektiivista vaikka sitä on sävyttänyt kunkin aikakauden metafyysinen ajattelu. Se tapa millä
tätä tieteellistä tietoa ja oppirakennelmia on välitetty oppilaille on jäänyt kuitenkin tutkimatta
ja kehittämättä. Aina on ollut joukossa hyviä opettajia, jotka osasivat viestiä asiat oppilaille
ymmärrettävästi, mutta opetusta on usein sävyttänyt pinnallisuus jolloin vain toistetaan asiat
oppikirjan mukaan ja käydään läpi harjoitukset. Aikalaiskuvausten perusteella tulos on ollut
kirjava senkin suppean oppilasjoukon osalta, joka jaksoi käydä oppikoulun läpi ylioppilaaksi
asti. Opin tuntemaan tämän perinteen omakohtaisestikin, sillä kävin oppikoulua 1940-luvulla
ja opiskelin Helsingin yliopistossa matemaattisia aineita 1950-luvun alkupuolella saaden siihen liittyvän opettajankoulutuksen pian sen jälkeen.
2. Opetusopista yliopistollinen oppiaine (didaktiikka)
Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan yliopistoissa oli ainakin jo 1950-luvulla matematiikan professoreja tai dosentteja, jotka olivat perehtyneet oman alansa kouluopetukseen pitäen asiasta
luentoja tai demonstraatioita. Saksankielisellä alueella olivat mm. Dr. Kuno Fladt ja professori Walter Lietzmann kehitelleet matematiikan opetuksen rakenteita niin että voitiin puhua
systemaattisesta opetusmenetelmäopista, samoin ainekohtaisesta opetussuunnitelmaopista.
(Fladt 1950 ja Lietzmann 1953) Tieteellisenä taustana olivat lähinnä matemaattiset rakenteet
sekä matemaattisen ajattelun kehittäminen, mutta mukana oli myös psykologista tietoutta.
Matematiikan opetus metodioppina kehittyi tässä vaiheessa asiasta kiinnostuneiden matemaatikkojen ja matematiikan opettajien yhteistyönä. Opetuksen suunnittelu oli kuitenkin vasta
tutkijoiden spekulatiivista tarkastelua ja siihen liittyvä pedagogiikka normatiivista. Suomessa
tämän tyyppinen opetus oli yliopistoissa vielä 1950-luvulla satunnaista. Sain sentään hieman
opetukseen liittyvää tietoa 1950-luvun alkupuolella kuunnellessani mm. dosentti Olli Lokin
elementaarimatematiikan ja matematiikan kehityksen luentoja sekä osallistuessani dosentti
Aarno Niinen koulufysiikan demonstraatiokurssille. Lisäksi oli tilaisuus joskus kuulla profes-
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sori Kalle Väisälän ja akateemikko Rolf Nevanlinnan näkemyksiä siitä miten matematiikkaa
pitäisi opettaa. Opetusharjoitteluvaiheessa lukuvuonna 1955-56 antoisinta oli yliopettaja Inkeri Simolan monipuolinen käytännön ohjaus matematiikan opetukseen.
Kansainvälisillä foorumeilla alkoi 1960-luvulla vilkas kiistely siitä mitä matematiikkaa pitäisi
kouluissa opettaa. Lähtökohtana oli ensimmäisen Sputnik-avaruusaluksen laukaiseminen
Neuvostoliitossa vuonna 1957 ja siitä aiheutunut kritiikki matematiikan kouluopetuksen sisällöstä USA:ssa. Euroopassa oli jo sitä ennen muodostunut matematiikan opetuksen kehittämiseksi koulukuntia, joista meillä tunnettiin lähinnä saksalainen Erlanger-ohjelma, hollantilaisen Hans Freudenthalin järjestelmä matematiikan rakenteesta ja opetuksesta sekä ranskalaisen Bourbaki-ryhmän malli matematiikan rakenteesta. Nämä tulivat nyt yhteiskunnallisen
kiinnostuksen kohteeksi etsittäessä sopivia malleja matematiikan opetuksen uudistukselle.
Koulumatematiikan merkitys kasvoi muutenkin voimakkaasti yhteiskunnan teknistymisen
myötä ja lukiotason koulutuksen yleistyessä, joten näillä matematiikan sisältökiistoilla ja opetuksen rakenneongelmilla oli suuri vaikutus yleismaailmallisesti koulumatematiikan kehitykseen 1960- ja 1970-luvuilla. (Esim. New thinking in school mathematics 1961, Neugestaltung des Mathematikunterrichts 1969, Freudenthal 1973, New trends in mathematics teaching 1979, Gjone 1985)
Suomessa valmisteltiin matematiikan opetuksen uudistamista yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa 1960-luvulla. Olin mukana tässä työryhmässä “Pohjoismainen matematiikan opetuksen uudistamistoimikunta” (PMOU). Suomalaisten panos jäi raportoinnissa vähäiseksi,
vaikka Suomen ryhmän puheenjohtaja tri Yrjö Juve olikin arvostettu matematiikan opetuksen asiantuntija. Varsinkin tanskalaisten painostuksesta lähtökohdaksi uudistukselle otettiin
Bourbaki-ryhmän ideointi matematiikan rakenteesta vaikka sen soveltuvuudesta koko ikäluokan opetukseen ei ollut kokemuksia. (Nordisk skolmatematik 1967) Toimikunta (PMOU)
ehti hankkia muutamana vuonna kokemuksia eräiden kokeilutekstien käytöstä myös Suomessa, mutta varsinkin opettajien kouluttaminen tähän uudistukseen jäi vähäiseksi, kun peruskoulua ryhdyttiin toteuttamaan Suomessa 1970-luvun alussa. Opettajat eivät ennättäneet
eivätkä jaksaneet paneutua uusiin matemaattisiin rakenteisiin kun samalla siirryttiin uuteen
koulumuotoon. Kahden näin puutteellisesti valmistellun uudistuksen toteuttaminen yhtä aikaa aiheutti meilläkin tunnetun kriisin matematiikan opetuksen modernisoinnista.
Kouluopetuksen kannalta sopivia lähtökohtia ja didaktisia ratkaisuja olisi ollut muitakin matematiikan opetuksen uudistamiselle, eikä tuo joukko-oppiin perustuva markkinointikaan
“New Math” ollut paras mahdollinen uudistuksen lähtökohta. Modernisointi tulkittiinkin
usein USA:sta alkaneeksi, mutta sen matemaattiset ideat olivat kyllä lähtöisin Keski-Euroopasta. Valitettavasti uudet matematiikan opetuksen rakenteet esitettiin opettajille ensin turhan formaalina järjestelmänä, ja niitä koetettiin toteuttaa koulussakin vanhan pedagogiikan
mukaisesti opettajajohtoisena opetuksena. Lisäksi opetussuunnitelman rakenteessa esiintyi
hajanaista kokeilua ilman siihen liittyvää tutkimusta. Varsinkin geometrian asemaa on pidetty
meillä toteutetussa uudistuksessa huonona. Asiaa on selvitetty runsaasti jälkikäteen, mutta
heilahtelut oppiaineksen painotuksissa näyttävät jatkuvan vieläkin. ( Esim. Nevanlinna 1976,
121-123, Halinen ym. 1991, Kupari 1999, Malinen 2001)
Matematiikan opetuksen uudistamisen yhteydessä 1960-luvulla huomattiin jo, ettei opetuksen parantamiseksi riittänyt enää matemaatikkojen pohdiskelu hyvistä matemaattisista rakenteista mikäli samalla ei tapahtunut opetusmenetelmällistä kehittelyä. Normatiivinen tarkaste-
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lu matematiikan sisällöistä ja mahdollisista opetustavoista ei enää riittänyt, kun kyseessä oli
kokonaisten ikäluokkien opetus peruskouluasteelta lukioon. Monella taholla toteutettiinkin
opetuksen kokeilu- ja kehittämisprojekteja liittäen niihin empiiristä tutkimusta. Lisäksi hankittiin tietoa koulusaavutuksista. Lisääntynyt kiinnostus empiirisiin kartoituksiin oli syynä
siihen että Jyväskylään perustettiin jo 1960-luvun alussa Kasvatustieteiden tutkimuskeskus,
joka vuonna 1968 virallistettiin nimellä Kasvatustieteiden tutkimuslaitos (nykyisin Koulutuksen tutkimuslaitos). Sen ensimmäisiä projekteja oli juuri matematiikan koulusaavutusten
kansainvälinen vertaileminen. KTL:n piirissä toimi 1970-luvulla myös ensimmäinen matematiikan opetuksen tutkimusryhmä (MOT), missä tutkittiin mm. matematiikan oppimisvaikeuksia ja perusoppiaineksen oppimista.
Samoihin aikoihin 1960-luvulla kasvatus- ja opetusoppi muuttui Suomessa kasvatustieteeksi
ja opetusoppi korvattiin 1970-luvulla vähitellen termillä didaktiikka saksankielisen käytännön mukaisesti. (Kansanen 1999) Didaktisessa tutkimuksessa tärkeäksi muodostui opetustapahtuman lisäksi oppilaiden asenteiden ja oppimisen tutkiminen, jolloin kehittyi didaktisen
prosessin analysointi. Tutkimusmenetelmätkin monipuolistuivat kun mukaan tulivat empiiriset kartoitukset, seurantatutkimukset kokeiluista ja opetustilanteiden tarkkailut. Normatiivisen matematiikan opetusopin rinnalle kehittyi näin deskriptiivistä, empiiriseen tutkimukseen
perustuvaa yleistä didaktiikkaa ja ainedidaktiikkaa. Empiiriset kenttäkartoitukset olivat luonteeltaan didaktista perustutkimusta, joka ei vielä suoraan tähdännyt opetuksen kehittämiseen.
Matematiikan opetuksen tutkimus lisääntyi meillä oleellisesti 1970-luvulla, mutta se kulki
vielä erillään tuosta huonosti valmistellusta matematiikan opetussisältöjen modernisoinnista.
Opetus saattoikin olla menetelmiltään ja tuloksiltaan huonompaa peruskoulun alkuvaiheessa
1970-luvulla kuin aikaisemmin kansakoulun tai oppikoulun vakiintuneissa olosuhteissa. Niinpä
1970-luvulla yleistyi kritiikki kasvatustieteellistä ja sen yhteydessä myös matematiikan opetuksen tutkimusta kohtaan. Yliopistoihin perustettiin uusia kasvatusalan professorin virkoja
mutta niistä ei näyttänyt olevan hyötyä opetustyön kehittämisessä. Lapsen kengissä oleva
empiirinen matematiikan didaktiikka ja matemaattisesti orientoitunut normatiivinen pedagogiikka olivat erillään ja kumpikin avuttomia kohtaamaan koululaitoksen nopeaa muutosta.
Rohkenen arvioida tilannetta näin kriittisesti toimittuani näihin aikoihin opettajien kouluttajana sekä oltuani mukana kokeilu- ja tutkimustoiminnassa. (Malinen 2000 ja 2001)
Siirrettäessä opettajankoulutus yliopistoihin 1970-luvun loppupuolella matematiikan didaktiikka tuli Suomessa yliopistolliseksi oppiaineeksi kasvatustieteiden tiedekunnissa, mutta sen
tieteellinen pohja oli hatara ja hajanainen. Vanha opetusopillinen perinne oli vielä vallitsevana. Oli eri asia tarkastella opetusta matematiikkaan pohjautuvan normatiivinen opetusopin
kannalta ja toisaalta kasvatustieteeseen liittyvän ainedidaktiikan kannalta. Toki nämä erilaiset
tiedepohjat saattoivat nivoutua vähitellen yhteen henkilötasolla, ja sellainen tehtävä tuli virallisesti kasvatustieteiden tiedekuntiin perustetuille matematiikan didaktiikan apulaisprofessoreille ja lehtoreille. Hajanaisesta tiedetaustasta huolimatta maassamme oli tehty 1970-luvulla
merkittävä askel kehittää matematiikan opetusopista tiedettä, vaikka työ oli silloin vasta alussa.
Varsinkin 1970-luvulla pohdittiin paljon, oliko tarkoituksenmukaista sijoittaa ainedidaktiikan
professorin ja lehtorin virat kasvatustieteiden tiedekuntiin. Muualla Euroopassa matematiikan kouluopetuksesta vastaavia professuureja oli vain paikoitellen ja ne olivat pääasiassa aine-
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laitoksilla tai erillisissä tutkimuslaitoksissa.. Ajatellen ainedidaktiikan kehittymistä pienessä
maassamme nykyinen ratkaisu tuntui sopivalta, sillä näin voitiin hyödyntää tutkimuksia suoraan opettajankoulutukseen. Lisäksi kasvatustieteiden piirissä oli jo 1980-luvulla päästy empiiristen tutkimusten avulla lähelle käytännön opiskelu- ja oppimistilanteita, joten näkökulma
oli monipuolistunut. Opiskelijatkin kokivat opetus- ja ohjausprosesseihin liittyvän didaktisen
tutkimuksen mielekkääksi, osin myös siihen liittyvän psykologisen ja erityispedagogisen tietämyksen takia. Tosin matematiikan oppiaineksen systemaattinen kehittely jäi satunnaiseksi
“modernisoinnin mullistuksessa” sekä pääosin matematiikan laitosten huoleksi. Matematiikan opetuksen tieteellistäminen ei voinut kuitenkaan edetä nopeasti muutaman professorin
ja didaktiikan lehtorin varassa, jotka olivat samalla mukana fysiikan, kemian ja tietotekniikan
opetuksen kehittämisessä. Hannele Rikkinen on kuvaillut elävästi näitä ainedidaktiikan tieteellistämisen alkuvaiheita maantieteen opetuksen osalta. (Rikkinen 1998) Vastaava kehitys
on ollut varmaan myös matematiikan didaktiikan tutkimuksen pioneereilla.
3. Opetuksen, opiskelun ja oppimisen tutkimukselle monitieteinen tiedepohja
Opettajankoulutuksen uudistus maamme yliopistoissa vakiintui 1980-luvulla niin, että muodostui käsitys eri oppiaineiden didaktiikasta. Matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan
opetuksen tutkimusta edistämään perustettiin 1983 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry, jonka seminaareissa välitettiin monipuolista tietoa alan didaktisista
tutkimuksista. Tämä vuosikymmen oli yleensäkin vahvaa ainedidaktiikan nousua maassamme, mikä näkyi selvästi ensimmäisessä valtakunnallisessa ainedidaktikkojen yhteistapaamisessa Helsingissä tammikuussa 1987. (Meisalo ja Sarmavuori 1987) Siellä selviteltiin mm.
ainedidaktiikan asemaa didaktiikan kokonaisuudessa (Pertti Kansanen) sekä “matemaattisten aineiden didaktiikan” tutkimuksen näköaloja (Veijo Meisalo). Tässä vaiheessa oli jo kaikissa oppiaineissa tehty empiiristä tutkimusta oppimisprosesseista kouluolosuhteissa. Sitä on
sävyttänyt kognitiiviseen psykologiaan perustuva konstruktivistinen näkemys oppimisesta.
Kasvatustieteellisissä tutkimuksissa esiintyneet paradigmamuutokset ovat heijastuneet myös
matemaattisen aineiden didaktiikkaan. (Pehkonen 1998) Varsinkin 1990-luvulta alkaen on
nähtävissä myös oppilaiden opiskeluprosessien tutkimista konstruktivistisen ajattelun pohjalta, mikä viittaa oppilasaktiivisen didaktiikan kehittymiseen.
Kokemukset viime vuosikymmenten ajalta ovat mielestäni osoittaneet, että matematiikan
(samoin kuin fysiikan, kemian ja tietotekniikan) opetuksen tutkimus on luonteeltaan monitieteistä. Aikaisemmin ovat kulkeneet erillään eri tahoilta tulleet näkemykset siitä, miten matematiikkaa pitäisi opettaa kouluissa. On ollut eri asia tarkastella tilannetta matematiikan,
kasvatustieteen tai psykologian kannalta. Joka taholla on tavoitteena hyvä opetus ja hyvä
oppiminen, siinä ei ole ristiriitaa. Mutta kun lisäksi pitäisi tähdätä soveltamiseen, niin tiedepohjankin tulisi olla luonteeltaan soveltamiseen sopivaa. Puhdas matematiikka tai pelkkä
opetuksen ja oppimisen teoria (yleisdidaktiikka ja psykologia) ei ole silloin riittävä tiedetaustaksi. Kouluissa opiskelu tapahtuu sosiaalisina prosesseina, joten matematiikan, kasvatustieteen ja psykologian lisäksi tarvitaan mukaan erityispedagogiikkaa, sosiologiaa ja muita aputieteitä. Oppiminenkin on kouluissa tilannesidonnaista, joten yleisten teorioiden rakentaminen
tai edes mallintaminen tuntuu hankalalta. Tutkimuksissa voidaankin muodostaa lähinnä tiettyihin tilanteisiin soveltuvaa käyttöteoriaa.
Tarkastelemalla maassamme julkaistuja matematiikan didaktiikan alueen väitöskirjoja (vuoteen 2003 mennessä jo lähes 30), muita tämän alan julkaisuja sekä Matematiikan ja luonnon-
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tieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivillä pidettyjä esitelmiä voi todeta, että tutkimusten aihepiirit ja käsittelytavat vaihtelevat niin ettei yhteistä teoriapohjaa ole näkyvissä.
Näyttää toivottomalta edes määritellä mitä kaikkea tarvitaan avuksi matematiikan opetuksen
tutkimuksessa, jos sitä koetetaan tehdä koko laajuudessaan. On siis mahdotonta sanoa, milloin matematiikan opetuksen tutkimus on tieteellistä tai milloin matematiikan opetusopista
on tullut tiedettä. Omaa itsenäistä tiedettä siitä ei voi koskaan tullakaan sen soveltavan luonteen vuoksi, mikäli nykyisin voi enää yleensäkään puhua jonkin tieteen “itsenäisyydestä”.
Edellä esitetyn vuodatuksen jälkeen otsikon kysymyksenasettelu tuntuu epäilyttävältä. Tämä
ei kuitenkin estä analysoimasta nykyisen kokemuksen perusteella, miten on kehitetty matematiikan opetuksen tutkimusta niin että se täyttäisi jotenkin tieteellisyyden kriteerit. Mielestäni on edetty eri alojen perustutkimuksista, normatiivisesta sisältöjen ja tavoitteiden määrittelystä ja empiirisistä tilannekartoituksista vähitellen didaktisten toimintakokonaisuuksien tutkimiseen. (Malinen 1997) Kaikkia näitä tutkimustyyppejä tarvitaan edelleenkin, mutta soveltamista lähimpänä ovat kentällä tapahtuvien kokeilujen tutkiminen ja opiskeluprosessien analysointi. Tällöin voidaan parhaiten muodostaa käyttöteoriaa sopivista opiskelu- ja opetusprosesseista sekä opiskeluympäristöistä mikäli taustaksi on saatavissa hyvää perustutkimusta.
Tämä on keskeistä nimenomaan ainedidaktiikassa. Didaktiikan tutkimus on yleisestikin laajentunut käsittelemään koko prosessia opetuksen suunnittelusta oppilaiden oppimistapahtumaan saakka. (Uusikylä ja Atjonen 2000, 123-139) Silti ainedidaktiikkaa ei voida pitää vain
yleisdidaktiikan osa-alueena opetussisältöihin liittyvien konkreettisten ongelmien vuoksi. Yleisdidaktiikka ja ainedidaktiikka ovat ennemminkin rinnakkaisia tutkimusalueita täydentäen toisiaan. (Kansanen ja Meri 1999) Matematiikan didaktiikassa opetusaineen ja oppilaan näkökulmat ovat tulleet monipuolisesti esille nykyisissä tutkimuksissa (esim. Leino 1992), joten
matematiikan didaktiikka on kasvatustieteen tutkimuksen kannalta nähdäkseni samalla tasolla kuin yleinen didaktiikkakin.
Matematiikan didaktiikan tiedepohjaa hallitsi kauan normatiivis-spekulatiivinen oppiaineksen ja opetuksen tarkastelu. Tätä tutkimusta tarvitaan edelleenkin analysoitaessa koulumatematiikan oppirakenteita. Empiiris-analyyttinen opetuksen ja oppimisen tutkimus tuli mukaan 1960-luvulta lähtien ohjaten tutkimusta koulutyön toiminnan ja tulosten kartoitukseen.
Sen vaikutusta tutkimustoimintaan Suomessa on kuvailtu edellä. Kolmanneksi tutkimustyön
perustaksi on varsinkin 1980-luvulta lähtien kehittynyt kognitiotieteeseen pohjautuva oppimis- ja opiskeluprosessien tutkimus. Tämän taustana ovat olleet jo 1950-luvulta lähtien mm.
Piaget´n kehittämät ideat ajattelun rakenteista. (Vrt. Schoenfeld 1987, 1-31) Sovellettaessa
tätä matematiikan opetukseen siihen on liittynyt oppiaineksen strukturointi niin että on muodostunut myös opetuskäytäntöön liittyvää konstruktivistista tutkimusta. (Esim. Paasonen,
Pehkonen & Leino 1993 ja Haapasalo 1994) Kognitiotieteen soveltaminen matematiikan
didaktiikkaan on monella tavalla syventänyt teoreettista taustaa ja samalla liittänyt yhteen
prosessien ja produktien tutkimusta. (Vrt. Schoenfeld 1987) Matematiikan opetuksen teoriaa
ja tutkimusta on jo esitelty niin, että siinä ovat samanaikaisesti mukana oppiaineksen rakenteet, oppimisprosessit ja viime vaiheessa opiskeluprosessit. (Esim. Freudenthal 1991) Tämäntapainen teoreettinen tausta on tutkimusten monimuotoisuudesta huolimatta sävyttänyt
laajalti Suomessakin matematiikan didaktista tutkimusta. (Esim. Räsänen ym. 1997)
Esimerkkinä uudesta didaktisesta tutkimustavasta esittelen kaksi väitöskirjaa. Sisko Repo on
tutkimuksessaan (Repo 1996) tarkastellut derivaatan käsitteen konstruoimista symbolisen
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laskennan ohjelman avulla. Derivaatan opiskelun matemaattista rakennetta analysoitiin empiirisesti oppilaiden ajatteluprosessien avulla. Konstruktivismin mukainen opiskeluprosessi
eteni sosiaalisessa ympäristössä, jolloin matematiikan opiskelu ja oppiminen oli samalla kertaa esillä sekä matemaattisena että didaktisena ongelmana. Kaarina Merenluodon tutkimuksessa (Merenluoto 2001) taasen reaaliluvun käsitettä tarkasteltiin rinnan matematiikan ammattilaisen ja matematiikan opiskelijan (lukiolaisen) näkökulmista. Tieto strukturoitui heille
eri tavoin ja sisällön analyysin avulla saatiin matemaattisesti perusteltuja kriteereitä ymmärtämisen tasoille. Tästä saatiin myös kriteereitä opetuksen matemaattiselle vaativuudelle. Kummankin tutkimuksen tilanteissa oppilaan suoritusten evaluointi laajeni tavallisesta suoritusprosessin hallinnasta matemaattisten rakenteiden ymmärtämiseen, mikä on oppilaan ajattelun kehittymisen kannalta tärkeää. Kumpikin väitöskirja edellytti tutkijalta taitoa strukturoida
hyvin matemaattista oppiainesta ja toisaalta taitoa toteuttaa empiiris-analyyttistä tutkimusta.
4. Onko matematiikan didaktiikan tutkimus jo tiensä päässä ?
Termien didaktiikka ja ainedidaktiikka käyttö on ollut mm. USA:ssa vähäistä ja kansainvälisesti sekavaa. Meilläkin on viime aikoina didaktiikka korvattu joskus nimikkeellä “opetuksen
ja oppimisen tutkimus” tai termillä pedagogiikka. (Kansanen 1999) Samalla on katsottu ainedidaktiikka tutkimusalueena suppea-alaiseksi ja vanhahtavaksi. Kuitenkin olen tässä artikkelissa mielestäni osoittanut, että termi “matematiikan opetuksen ja oppimisen tutkimus” on
käsitteenä suppeampi kuin tässä esitelty matematiikan didaktiikka. Esimerkiksi edellä mainituissa Revon ja Merenluodon väitöskirjoissa esillä ovat opetuksen ja oppimisen lisäksi myös
oppilaiden ajattelu- ja opiskeluprosessit, samoin opiskeluolosuhteet. Pedagogiikka on käsitteenä väljä ja tarkoittaa usein samaa kuin kasvatustiede, mutta koulupedagogiikka on orientoitunut enemmän koulun organisaation ja sosiaalisen rakenteen tutkimukseen kuin ainedidaktiseen tutkimukseen. (Kansanen ja Meri 1999) Pedagogiikka on kyllä taustatekijänä matematiikan didaktiikassa, mutta tuntuu sekavalta puhua matematiikan pedagogiikasta tässä yhteydessä. Mielestäni matematiikan didaktiikka on terminä sopivin kuvaamaan tässäkin artikkelissa käsiteltyä tutkimusaluetta. Onhan käsite “didactics of mathematics” terminä yleistynyt saksan- ja ranskankielisiltä alueilta jo laajalti Eurooppaan monipuolisena matematiikan
opetukseen liittyvänä tieteellisenä tutkimusalana. (Keitel 1996, 1093; taustana Biehler et al.
1994) Matematiikan didaktiikka on nykyisin jo monella tavoin opettajien ammattitiedon osana. (Boere, Dapueto & Paranti 1996) Luultavasti USA:ssakin laajenee pian tämän alan tutkimus oppimisen psykologian sovelluksista oppilaiden aktiivisen opiskelun tutkimiseen eli didaktiikkaan sen nykyisessä merkityksessä.
Miten nykyisessä tilanteessa voidaan matematiikan didaktiikan tieteellisyyttä lisätä ja onko se
edes tarpeen? Onko ainedidaktiikka tullut tutkimuskohteena jo tiensä päähän? Usein on todettu, että opetus on osittain taidetta eikä vain tiedettä ja että opetus toteutuu joka tapauksessa opettajan persoonallisuuden varassa. Näin on varmasti jatkossakin, mutta tutkimuksista
saatu hyöty on mielestäni kyllä nähtävissä. Aikaisemmat ristiriitaiset mielipiteet ja utopiat
matematiikan opetuksen modernisoinnista ovat tasoittuneet, kun on voitu osoittaa muutosten mahdollisuudet ja kokemukset verraten objektiivisesti. Eräs tärkeä tutkimuksen ja tuotekehittelyn tulos on ollut tieto siitä, mitä mahdollisuuksia on opettaa matematiikkaa koko
ikäluokalle. Lisäksi kansainvälisten vertailujen avulla on saatu realistinen käsitys maamme
matematiikan opetuksen hyvistä puolista ja heikkouksista. Teoreettinen tausta on mahdollista saada riittävän hyväksi vaikka tutkimusote olisikin vaihteleva. Mielestäni tärkeintä onkin
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tässä vaiheessa soveltaa nykyistä tiedepohjaa käytännön tilanteisiin selvitellen eri sisältökokonaisuuksien opiskeluprosesseja.
Opettajien koulutuksessa on saatu myös sovitettua osittain yhteen matemaattisesti orientoitunut normatiivinen pedagogiikka ja toisaalta empiiris-analyyttinen matematiikan didaktiikka. Matematiikan laitoksillakin on nykyisin henkilöitä, jotka ovat monipuolisesti perehtyneet
myös matematiikan kouluopetukseen. Yhteistyö eri laitosten ja erilaisen pohjakoulutuksen
saaneiden tutkijoiden kesken on lisääntynyt, on muodostunut kansainvälisiä ja kansallisia
verkostoja niin että monentyyppiset kenttäkokeilut ja tutkimukset tulevat kunnolla arvioitaviksi verraten nopeasti. Matematiikan didaktisia väitöskirjoja arvioivat yhdessä matematiikan
laitosten ja opettajankoulutuslaitosten professorit. Tosin tutkimustyön luotettavuutta haittaa, että rinnalla on myös ns. kvasitutkimusta ja pinnallisia kartoituksia, jotka julkistetaan vain
omien mielipiteiden tukemiseksi ilman asiallista taustaselvittelyä. Lisäksi päättäjien keskuudessa on sekavuutta opetuksen tavoitteiden määrittelyssä ja painotuksessa, mitä voi selvitellä
vain tavoiteanalyysin avulla. Tieteellisyys ja varsinkin tieteen tulosten soveltaminen on edelleenkin toimintaympäristöön sidottua ja monella tavoin arvosidonnaista. Tässä mielessä opetuksen kehittäminen tutkimuksen avulla on jatkossakin hankalaa vaikka tutkimusalue on nykyisin laaja ja opettajankoulutukseen hyvin soveltuva.
Opetuksen suunnittelu ja tutkimus on jatkuvasti muuttuvaa yhteiskunnan muutosprosessien
vuoksi. Siksi tässä on voitu esittää vasta välikatsaus matematiikan opetuksen tutkimustoiminnan kehittymisestä. Matematiikan opetuksella on hieno kulttuuritausta ja opetuksen tutkimuksella on hyvät perinteet, joita kannattaa kehittää edelleen, sillä matematiikan opetusta ei
voi toteuttaa samanlaisena isältä pojalle kuten ehkä sata vuotta sitten. Matematiikan didaktiikan tutkimus ei ole tullut tiensä päähän, koska tie jatkuu emmekä edes tiedä mutkan takana
olevia tulevaisuuden opetuksen haasteita.
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