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1 JOHDANTO

Mihin oppiaineeseen käytetään Suomessa äidinkielen ohella eniten tunteja kouluajasta?
Missä oppiaineessa menestymistä on pidetty ja pidetään edelleen tärkeänä? Mikä oppiaine
jakaa mielipiteet kahtia, nostattaen toisilla niskakarvat pystyyn ja toisilla tuo hymyn
kasvoille? Tämä oppiaine on tietenkin matematiikka.
Mitä matematiikka sitten pitää sisällään? Berryllä ja Sahlbergillä (1995, 30–34) on neljä
vastausta tähän kysymykseen. Ensinnäkin matematiikka on laskutoimituksia, joita tarvitaan
kotona, työssä tai harrastuksissa. Toiseksi matematiikka on oikein käytettynä tapa
kommunikoida. Se on täsmällistä, rikasta, samanlaista kaikkialla maailmassa ja sillä on
oma

sanastonsa. Kolmanneksi matematiikka on ongelmanratkaisun väline.

Ongelmanratkaisu on olettamusten ja yksinkertaistusten tekemistä, ratkaisujen löytämistä
sekä koko prosessin kriittistä arvioimista. Matematiikan vahvuus on se, että se soveltuu
käytettäväksi monilla eri tieteenaloilla ja monissa eri tilanteissa. Viimeisenä matematiikka
on itseoikeutettu oppiaine, jolloin parhaimmillaan se on monimuotoista ja erilaisia
työtapoja sisältävää opetusta.
Matematiikkaa on arvostettu pitkään ja matemaattisilla taidoilla on edelleen korkea
sosiaalinen asema. Matemaattisesti taitavia pidetään poikkeuksellisen älykkäinä ja
laskutaidottomia – virheellisesti – monin tavoin muita tyhmempinä (Räsänen 2000, 53).
Tämän vuoksi matematiikan opetukseen käytetään kouluissa paljon aikaa. Aina tätä aikaa
ei kuitenkaan käytetä tehokkaasti hyväksi, jolloin oppilaiden taidot jäävät puutteellisiksi.
Matematiikka on kiinnostanut minua aina. Vaikka menestymiseni matematiikassa on ollut
vain keskinkertaista, se ei kuitenkaan ole vähentänyt kiinnostustani ainetta kohtaan.
Törmäsin ensimmäisessä luokanopettajan opintoihin liittyvässä harjoittelussa aiheeseen
matematiikan oppimisvaikeudet, ja siitä asti erityisesti oppimisvaikeudet ovat
kiinnostaneet minua. Olen ottanut hieman selvää aiheesta teemaseminaarityön tiimoilta,
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mutta nyt halusin syventyä siihen paremmin. Aion tutkia kolmasluokkalaisten
matematiikan ongelma-alueita.
Matematiikan opetuksesta ja oppimisesta on tehty paljon tutkimuksia. Kuitenkin
maailmanlaajuisesti väitöskirjatasoisia tutkimuksia matematiikan oppimisvaikeuksista
ilmestyy vain murto-osa siitä, kuin esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen puolelta
ilmestyy. Omaan tutkimukseeni haluan ottaa hieman erilaisen näkökulman ottamalla
mukaan opettajat ja selvittämällä, tuntevatko he oppilaansa, ja millainen on opettajan
tietämys oppilaidensa heikkouksista ja vahvuuksista matematiikassa. Tätä näkökulmaa
tukee Aunolan, Lerkkasen, Leskisen ja Nurmen tutkimus (2004; 2006), jossa selvisi, että
opettajilla on vaikeuksia tunnistaa ne oppilaat, joilla on vaikeuksia matematiikassa.
Kolmannen luokan valitsin tutkimuskohteekseni siksi, että heille on opetettu jo kaikki
peruslaskutoimitukset ja niiden pitäisi olla hallinnassa. Kolmasluokkalaisille ei ole ehtinyt
kehittyä kovin suuria asenteita matematiikkaa kohtaan, joka voisi muuttaa tuloksia.
Toisaalta matematiikkaa on ehditty opiskella sen verran, että eroja oppilaiden kesken on jo
havaittavissa. Näiden ajatusten pohjalta lähden tekemään tutkimusmatkaa matematiikan
maailmaan ja etsimään vastauksia kysymyksiini.
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2 MATEMATIIKAN OPETUS

2.1 Matematiikan opetussuunnitelma
Vuonna 2004 julkaistu opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta
laaditaan paikalliset opetussuunnitelmat. Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään
perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä sekä tarkennetaan opetussuunnitelman
perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä
seikkoja. Opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä on vastuussa opetuksen
järjestäjä. Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset, joita ovat muun
muassa perusopetuslaki ja -asetus, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja
opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma, muodostavat perusopetusta ohjaavan
kokonaisuuden. Opettajan tulee järjestää opetus siten, että se noudattaa opetuksen
järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa. (Opetushallitus 2004, 4.)
Opetussuunnitelman perusteissa on jokaisen perusopetuksessa opettavan aineen opetuksen
tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. Matematiikan kohdalla vuosiluokat on jaettu
seuraaviin kolmeen ryhmään: vuosiluokat 1–2, 3–5 ja 6–9. (Emt. 4, 105–113.) Käsittelen
matematiikan opetussuunnitelmasta vain vuosiluokkien 1–2 ja 3–5 tavoitteita ja sisältöjä,
koska tutkimukseni kohteena ovat kolmasluokkalaiset.
Opetussuunnitelmassa (2004, 105) lukee, että ”matematiikan opetuksen tehtävänä on
tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten
käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.” Matematiikan
opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ajattelua ja ohjata oppilasta etsimään, löytämään
ja muokkaamaan ongelmia ja etsimään ratkaisuja niihin. Matematiikkaa ei voi nähdä vain
numeroina tai laskemisena, vaan sen merkitys on nähtävä laajasti. Matematiikka vaikuttaa
oppilaan henkiseen kasvamiseen ja edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja sosiaalista
vuorovaikutusta.

7
Uuden opetussuunnitelman mukaan ei enää riitä, että oppilaat osaavat laskea, vaan sen
mukaan ”oppilas pystyy tekemään perusteltuja päätelmiä ja selittämään toimintaansa ja
osaa esittää ratkaisujaan konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, suullisesti ja kirjallisesti”.
(Emt. 105.)
Vuosiluokilla 1–2 osa-alueen luvut ja laskutoimitukset keskeiset sisällöt ovat seuraavat
(emt. 105–106):
– lukumäärä, lukusana ja numerosymboli
– lukujen ominaisuudet: vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen, lukujen
hajottaminen ja kokoaminen konkreettisin välinein
– kymmenjärjestelmän rakentumisen periaate
– yhteen- ja vähennyslasku sekä laskutoimitusten väliset yhteydet luonnollisilla
luvuilla
– kertolaskua ja kertotauluja
– jakolaskua konkreettisilla välineillä
– eri laskutapojen ja välineiden käyttöä: palikoita ja kymmenjärjestelmävälineitä,
– lukusuora, päässälasku, paperin ja kynän käyttö
– erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkimista
– murtoluvun käsitteen pohjustaminen konkreettisin välinein.
Matematiikan opetuksen ydintehtäviksi on vuosiluokilla 3–5 määritelty matemaattisen
ajattelun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen,
lukukäsitteen ja peruslaskutoimitusten varmentaminen sekä kokemusten hankkiminen
matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumisen pohjaksi. (Emt. 107.)
Opetussuunnitelman perusteet määrittelevät vuosiluokkien 3–5 tavoitteiksi mm. seuraavat
asiat (emt. 107):
”Oppilas
– saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa
– oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja
käsitejärjestelmiä
– oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä
– oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
– perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille
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–

oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta”.

Vuosiluokkien 3–5 matematiikan keskeiset sisällöt on jaettu neljään eri osa-alueeseen,
jotka ovat luvut ja laskutoimitukset, algebra, geometria sekä tietojen käsittely, tilastot ja
todennäköisyys. Osa-alueen luvut ja laskutoimitukset keskeiset sisällöt ovat seuraavat
(emt. 108):
– kymmenjärjestelmä–käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60–järjestelmään,
kellonajat
–

lukujen luokittelu, järjestäminen

–

kertolasku

–

sisältöjako, ositusjako ja jaollisuus

–

laskualgoritmit ja päässälasku

–

murtoluvun käsite, murtolukujen muunnokset

–

desimaaliluvun käsite

–

murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välinen yhteys

–

murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku sekä kertominen ja
jakaminen luonnollisilla luvuilla

–

laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen

–

sulkeiden käyttö.

Matematiikan luonteen vuoksi opetuksen on edettävä järjestelmällisesti, ja sen tulee luoda
kestävä pohja matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Koska
matematiikan järjestelmä on abstraktinen, on opetuksessa käytettävä konkreettisia keinoja,
jotta oppilas voi yhdistää omia kokemuksiaan ja ajattelujärjestelmiään matematiikan
abstraktiin järjestelmään. Arkielämässä tulee usein vastaan tilanteita, jotka voi ratkaista
matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla. Opetussuunnitelmassa neuvotaan käyttämään
tällaisia tilanteita tehokkaasti hyödyksi. (Emt. 105.)

2.2 Matemaattinen ajattelu
Kuten valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa on sanottu, on oppilaan matemaattisen
ajattelun kehittäminen yksi matematiikan opetuksen päämääristä. Matemaattinen ajattelu
sisältää käsitteiden hallinnan ja ongelmanratkaisun taustalla olevien periaatteiden
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ymmärryksen, taidon tunnistaa matemaattisia ongelmia ja kehittää uusia ratkaisutapoja
luokassa ja luokan ulkopuolella sekä taidon käyttää ongelmanratkaisussa erilaisia
strategioita. Matematiikan käsitteet ja käsitteiden väliset yhteydet ovat keskeisiä
matemaattisessa ajattelussa. Jotta oppilas pystyy käyttämään käsitteitä sujuvasti, tulee
hänen ensin ymmärtää ne. Matemaattinen ajattelu tarvitsee ominaisuuksien lisäksi
välineitä, jotka toimivat tietyllä tavalla. Näitä ovat muun muassa luvut, laskutoimitukset,
toistettavuus, funktiot, lauseet, vertailut ja yleistykset. (Yrjönsuuri 1990, 24.)
On tärkeää todeta heti alkuun, että lapsen matemaattista ajattelua voi kehittää jo ennen
kouluikää. Lasten matemaattiset taidot kehittyvät merkittävästi jo ennen kouluikää, ja
vanhemmat voivat helposti tukea tätä kehitystä. Lasten arki on täynnä asioita, joilla on
matemaattinen puolensa ja aikuinen voi toimia näiden asioiden havainnoijana ja
matemaattisten ajatusten herättäjänä. (Aunio, Hannula & Räsänen 2004, 217–218.)
Yrjönsuuren (1990, 6–7, 2004, 116) mukaan matematiikan oppimisessa tieto ymmärretään
usein tosiasian opiskeluna, tietämisenä, ja siksi se on vastakohta kokemuksen kautta
hankitulle tiedolle. Tosiasia tietoa ovat muun muassa luvut, nimitykset, käsitteiden
määritelmät ja matemaattiset kaavat ja lauseet. Oppilas voi muuttaa tosiasiatiedon
opiskelun kautta kokemukselliseksi tiedoksi ja siten käyttää sitä erilaisissa tilanteissa.
Matemaattisten käsitteiden muodostuminen saa ominaispiirteensä jo varhain lapsuudessa ja
vasta myöhemmin opiskeltavien matemaattisten sisältöjen sekä käytettävien apuvälineiden
mukaan. Siksi alakoulussa konkreettisten työskentelytapojen ja apuvälineiden käyttö on
tärkeää.
Kuitenkin Yrjönsuuri (1990, 116–117) kirjoittaa, että matematiikan opiskelulle sopii
paremmin nimitys taitotieto kuin tosiasiatieto, mutta yleisesti siitä voidaan käyttää käsitettä
kognitiivinen taito. Kognitiivisen taidon eli tietotaidon käyttäminen on laaja ja
monipuolinen matemaattisen ajattelun ala, jonka kehitystä voidaan verrata ajattelun
kehitysvaiheisiin. Tietoa hallitaan paremmin, kun sitä käytetään toistuvasti, mutta kun taito
automatisoituu, niin tietoisuuden taso heikkene.
Yrjönsuuri (1990, 117) jakaa matemaattisen toiminnan algoritmiseen ja reflektoivaan
ajatteluun. Algoritminen ajattelu on taitotietoa ja se saa ominaispiirteensä sen mukaan,
millaiseen matematiikan sisältöön oppilas keskittyy. Algoritminen ajattelu tarjoaa

10
apukeinot tehtävien ratkaisemiseen. Olennaista kognitiivisen taidon käyttämisessä on
verbaalisen lauseen tarkentaminen symbolikieleksi ja toisinpäin.
Reflektoiva ajattelu puolestaan on pohdiskelemista, ja se houkuttelee kehittämään ideoita
deduktiivisten päätelmien tekemiseen. Tärkeää reflektiivisessä ajattelussa on se, kuinka
itsenäisesti ja omiin kokemuksiinsa ja arviointeihinsa tukeutuen oppilas suuntaa
toimintansa. Koettelu ja vakuuttuminen ovat esimerkkejä pohtivasta ajattelusta. Oppilas,
joka reflektoi oppimistaan, pohtii tekemiensä valintojen ja ratkaisujen perusteita sekä
niiden seurauksia. Alakoulussakin esiintyy monia matemaattisia käsitteitä, jotka vaativat
oppilaalta reflektoivaa ajattelua. (Emt. 117–118.)
Reflektoivassa ajattelussa on säännöt, joista ollaan yksimielisiä. Algoritmisessa ajattelussa
säännöt saattavat vaihdella tehtävän tärkeyden ja käytettävien välineiden mukaan. Yhdessä
algoritminen ja reflektoiva ajattelu saavat aikaan laajoja ja syvällisiä oppimisen tuloksia.
(Emt. 117–118.)
Matemaattisen ajattelun, ja yleensäkin matematiikan, yksi tärkeimmistä piirteistä on
loogisuus. Malisen (1992, 11–12) mukaan 1960 ja 1970-luvuilla monet opettajat pitivät
logiikkaa hyödyttömänä matematiikan opetuksen yhteydessä. Tämä saattoi johtua muun
muassa opettajan asiantuntemattomuudesta. Nykyään tilanne on erilainen. On ymmärretty,
että matematiikan ymmärtämiseen tarvitaan johdonmukaista ajattelua ja päättelyjen
tekemistä. Malinen (2004, 103) painottaa, että looginen ajattelu on tarpeen, kun oppilaat
muodostavat ympäröivästä maailmasta matemaattisia ongelmia ja keksivät niihin liittyviä
loogisia päättelymalleja, muodostaen todistuksia.
Matematiikan ja loogisuuden opettamisessa on myös muistettava opettajan rooli. Opettajan
on hallittava itse päättelyä sekä omattava taitoa tulkita oppilaiden päättelyprosesseja, jotta
hän voi ohjata oppilasta eri tilanteissa. Opettajan on myös kehitettävä omaa matemaattista
ajatteluaan, jotta hän tietää, mikä on johdonmukaista päättelyä ja pystyy siten opastamaan
oppilaita oikeaan suuntaan. Eri-ikäisten oppilaiden lahjakkuustutkimukset ovat osoittaneet,
että jo pienillä lapsilla on olemassa loogisen päättelyn taitoja. Erot yksilöiden välillä voivat
olla hyvinkin selkeitä, ja ne säilyvät myöhemmän kehityksen aikana. Malisen mukaan
tämä kertoo sen, että ilman opetusta loogisen ajattelun erot kasvavat iän mukana. Tämän
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vuoksi kouluissa tulisi ehdottomasti kiinnittää huomiota siihen prosessiin, jolla yksilöitä
kasvatetaan muun muassa itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun. (Emt. 103–109.)
Matemaattinen ajattelu on Suomessa ollut harvemmin tutkimuksen kohteena. Ulkomailla,
muun muassa Unkarissa, sen sijaan aihe on kiinnostanut tutkijoita enemmän. Unkarilaiset
Tamás Varga ja Eszter C. Neményi ovat kehittäneet matemaattista ajattelua korostavan
menetelmän nimeltä Varga–Neményi. Menetelmä tukee systemaattista matemaattisten
käsitteiden oppimista, ja se soveltuu erityisen hyvin esiopetukseen sekä peruskoulun 1. - 4.
luokkalaisille. Keskeisiä periaatteita ovat kokemusten hankkiminen käsitteenmuodostuksen
pohjaksi, vaiheittain pyrkiminen kohti abstraktiota käsitteenmuodostuksessa, runsas
apuvälineiden käyttö, laaja ja yhtenäinen matemaattisten käsitteiden pohjustus sekä lapsen
ikä- ja kehitysvaiheen huomioon ottaminen. Lisäksi lapselle annetaan lupa erehtyä, väitellä
ja iloita matematiikasta. Myös Suomessa on pidetty vuodesta 2000 lähtien menetelmän
periaatteista useita kursseja. (Ikäheimo & Risku 2004, 231–234.)

2.3 Matematiikkaan liittyviä uskomuksia
Matematiikkaan liitetään paljon erilaisia uskomuksia. Yleisesti ajatellaan, että
matematiikka on jokaiselle oppilaalle tärkein oppiaine. Matemaattiset uskomukset
luokitellaan usein uskomuksiin omasta kyvystä tehdä matematiikkaa, matematiikasta
oppijärjestelmänä, matemaattisen tiedon alkuperästä, matemaattisten tehtävien
ratkaisemisesta sekä uskomuksiin siitä, miten matematiikkaa on opetettava ja opittava
(Frank 1985, 98). Haapasalo on esittänyt kirjassaan (2001) Shoenfeldin matematiikkaan
liittyviä uskomuksia ja niiden seurauksia. Ensimmäisen uskomuksen mukaan
matematiikalla on vähän tai ei lainkaan tekemistä todellisen ajattelun tai
ongelmanratkaisun kanssa. Tästä seuraa, että matematiikkaa ei edes yritetä käyttää avuksi
ongelmia ratkaistaessa. Toisen uskomuksen mukaan matemaattiset tehtävät ovat
ratkaistavissa muutamassa minuutissa, mikäli ne yleensä ratkeavat lainkaan. Tämän vuoksi
yleensä muutaman minuutin jälkeen ratkaisuyrityksistä luovutaan. Kolmannen
uskomuksen mukaan vain nerot osaavat luoda matematiikkaa. Tämän vuoksi monet
oppilaat luovuttavat nopeasti, koska he eivät usko olevansa neroja, tai sitten he vaativat
kaavaa, jolla ongelma ratkeaa helposti. (Haapasalo 2001, 5.)
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Jokaisella opettajalla on oma uskomuksensa siitä, kuinka matematiikkaa tulisi opettaa.
Opettajan tietämys tai uskomus voi olla peräisin monesta eri lähteestä. Yksi tärkeä lähde
on matematiikan luonne. Toinen uskomuksiin vaikuttava tekijä on se, millaisena
matematiikan opettajan tehtävä nähdään. (Kupari 1999, 73.) On tärkeää tiedostaa että,
opettajien käsityksillä matematiikasta ja sen opettamisesta sekä oppimisesta on ratkaisevan
tärkeä rooli, koska ne ilmenevät heidän käytännön toiminnassaan. Monet opettajat
luonnollisesti jatkavat niiden käsitysten ilmentämistä, joita on havaittavissa
opetussuunnitelmien laatijoilla ja opettajankouluttajilla. Opetussuunnitelmasta voi erottaa
esimerkiksi seuraavanlaisia uskomuksia:
–

tavoitteet ja sisällöt on hajotettava yli kouluvuosien spiraaliperiaatteella kerraten

–

on tärkeää miettiä, mitä tulisi sisältyä minkin vuoden lukusuunnitelmaan

–

on laadittava valmiiksi strukturoituja oppimääriä

–

opetussuunnitelman tulee sisältää viimeisin tietämys, eikä kehitysprosesseja

–

matematiikka on jokaiselle oppilaalle tärkein oppiaine. (Haapasalo 2001, 6–7.)

Monet opettajat ja opettajan kouluttajat pitävät kiinni oppiainekeskeisestä ajattelutavasta ja
näkevät ongelmanratkaisun jotenkin irrallisena osatekijänä. Tämän seurauksena on
syntynyt seuraavanlaisia uskomuksia:
–

oikein vastauksen saaminen on tärkeintä

–

opettajan tehtävänä on tarkistaa suoritus tai ainakin todeta vastauksen olevan oikein

–

oppitunti rakentuu lähes täysin oppikirjan tehtävien ympärille

–

oppikirjaa on seurattava järjestyksessä sivu sivulta.

(Emt. 6–7.)
Myös matematiikan opetukseen liittyviä uskomuksia on monenlaisia. Uskotaan, että
opetuksessa asiat vain annetaan oppilaalle ja hän joko oppii ne tai ei. Yleisesti luullaan
myös, että käsitteet sisältävät vain nimitykset ja symbolit, jotka opitaan parhaiten
esimerkkien avulla. Lisäksi kuvitellaan, että käsitteet on opetettavissa ja opittavissa
nopeasti ja että opetuksen vaikutusmahdollisuudet oppimiseen ovat vähäiset, jolloin suurin
osa oppilaista ei voi oppia kaikkia käsitteitä. Opettajilla on yleensä positiivisempi kuva
pidetyistä matematiikan tunneista kuin oppilailla. Opettajat pitivät tunteja enemmän
vaihtelevimpina, vähemmän kaavamaisina, hidastempoisina ja vaikeampina kuin oppilaat.
Edellä esitetyt opettajille tyypilliset käsitykset ja uskomukset tulevat ilmi heidän käytännön
toiminnassaan. (Emt. 6–8.)
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Uskomukset vaikuttavat oppilaan reaktioon uutta asiaa opeteltaessa (Huhtala & Laine
2004, 329). Matematiikkaan liittyviin uskomuksiin on mahdollista vaikuttaa tehokkaimmin
parantamalla matematiikkakäsitystä. Matematiikan käyttökelpoisuus ja tutkimus olisi
tehtävä tunnetuksi. Matemaatikkojen olisi hyvä vierailla kouluissa kertomassa työstään,
jotta oppilaat voisivat nähdä matematiikan alueella omia tulevaisuudennäkymiään.
Matematiikan historialla on merkitystä esimerkiksi käsitteiden ja lauseiden syntyprosessin
ymmärtämisessä, koska sen kautta oppilaat voivat arvostaa matematiikan osuutta
yhteiskunnan kehityksessä. Lisäksi oppilaiden tulisi oppia arvostamaan ideointia,
päättelyä, arviointia, kysymysten esittämistä, kommunikointia ja argumenttien
muodostamista enemmän kuin kykyä löytää oikea vastaus. (Haapasalo 2001, 266–267.)

2.4 Matematiikan opetuksesta
Opetukseksi kutsutaan sellaista kahden henkilön yhteistä tarkoituksellista toimintaa, jossa
toisen tarkoituksena on tietyn sisällön, esimerkiksi kertolaskun, oppiminen ja toisen
tarkoituksena on toisen auttaminen tässä oppimisessa. Molempien osapuolten tulee pitää
yhteistä toimintaa mielekkäänä ja merkityksellisenä, jotta oppimista tapahtuu.
Matematiikkaa voidaan opettaa millaisessa ympäristössä tahansa, mutta erilaiset olosuhteet
ja vaihtelevat tilanteet, esimerkiksi häiriötekijät, voivat vaikuttaa opettajan toimintaan ja
sitä kautta oppilaan oppimiseen. Lähtökohta matematiikan opetukseen on opiskelijan
aikomus oppia matemaattista sisältöä. Matemaattiset kokemukset ja niiden reflektoiminen
saavat aikaan matematiikan oppimista. Opettaja auttaa oppilasta toimimaan siten, että
oppilas saa erilaisia matemaattisia kokemuksia ja reflektoi niitä. (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri
2004, 126, 128–129.)
Matematiikka eroaa muista oppiaineista siten, että siihen liittyy oma abstrakti kielensä sekä
paljon erilaisia käsitteitä, joiden omaksuminen voi olla vaikeaa. Yrjönsuuren (2004, 111–
113) mukaan matemaattiset käsitteet ovat symbolikielisiä lauseita, joihin sisältyy sekä
käsitteiden ominaisuuksia että tehtävän laskemisen menetelmällisiä ohjeita. Symboli voi
tarkoittaa erilaisia asioita erilaisissa tilanteissa. Symbolien keskeisiksi tehtäviksi on esitetty
muun muassa seuraavia asioita: symboleita käytettäessä selittämiset lyhenevät, ne tekevät
ajattelun automaattiseksi, niillä esitetään yhteyksiä ja muodostetaan uusia käsitteitä, ne
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auttavat osoittamaan matemaattisia rakenteita ja ominaisuuksia sekä ne yksinkertaistavat
monenlaisia luokitteluja. Käsitteitä opetettaessa on muistettava se, että oppilas ymmärtää
uuden asian ja käsitteen vasta, kun hän pohtii sitä aikaisemmin opittujen tietojensa ja
käsityksiensä avulla. Matemaattinen kieli ja symbolit perustuvat yleiseen sopimukseen
tietyn käsitteen käytöstä, joten kaikilla käsitteen käyttäjillä tulisi olla tietyssä tilanteessa
sama käsitys käsitteestä. Oppilaalle on tärkeää havainnollistaa, opittava asia, käsite tai
symboli sitä useammin ja monipuolisemmin, mitä nuorempi oppilas on.
Berryn ja Sahlbergin (1995, 33) mukaan matematiikan opetuksessa tulisi olla ainakin
seuraavat kuusi elementtiä. Ensimmäinen on opettajan esittäminen, jolloin opettaja opettaa
yleensä koko luokalle matematiikkaa selittämällä käsitteitä sekä näyttämällä esimerkkejä
laskutoimituksista. Toinen elementti on keskusteleminen, jolloin uusien käsitteiden ja
taitojen oppimista voidaan parantaa ja syventää. Kolmanneksi on tärkeää käytännön
tekeminen. Kun oppilas kerää itse tietoja ongelman ratkaisemiseksi tai tehtävän
suorittamiseksi, hän vahvistaa omatoimisuutta. Neljäs elementti on perustaitojen
vahvistaminen. Peruslaskutaitojen ja peruskäsitteiden oppiminen ja vahvistaminen
onnistuu parhaiten toistamisen ja jatkuvan harjoittelun avulla. Viides elementti on
todellisten ongelmien ratkaiseminen, jolloin matematiikkaa sovelletaan käytännön
ongelmien ratkaisemiseen. Viimeinen elementti on tutkimustehtävien tekeminen.
Tutkimisen taito on tärkeä ja merkittävä, kun matematiikkaa käytetään käytännön
tilanteissa.
Galperin tutkimusten mukaan konkreettisella oppimismateriaalilla on hyvin keskeinen
rooli kaiken uuden henkisen toiminnan sisäistämisessä. Galperin teoriassa sanotaan, että
oppimisessa oleellista ovat asioiden ja ilmiöiden väliset suhteet, joka tarkoittaa sitä, että on
opittava orientaatio malli, jonka avulla yksilö ja ympäristö pystyvät tehokkaaseen
vuorovaikutukseen. Jokaisen uuden asian opettamisessa toiminnan pitää alkaa
konkreettisesta lähtökohdasta, koska henkinen toiminto on ulkoisen aineellisen toiminnon
heijastus. (Ikäheimo 2002, 12; Haapasalo 2001, 89–94.)
Galperin sisäistämisen asteeseen kuuluu neljä henkisen toiminnan tasoa. Ihminen voi
hallita jonkin henkisen toiminnon eri tasoilla: käyttäen apuna objekteja, puhuen ääneen,
puhuen itsekseen ja puhuen yksinomaan ”päässään”. Toiminnan tasojen kautta ulkoinen
toiminto muuttuu sisäiseksi tiedoksi tai ymmärtämiseksi. Vaiheita on yhteensä viisi, ja jos
niistä jää jokin pois, tulee oppilaille oppimisvaikeuksia. Vaiheet ovat seuraavat:
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1. Orientoitumisvaihe, jolla on tärkeä merkitys uuden toiminnon omaksumisessa.
2. Materiaalinen vaihe, jossa toiminto suoritetaan käyttäen apuna konkreettista mallia,
piirrosta, kaavioita tai kirjoitettua lappua oppilaan iän mukaan. Tärkeää tässä
vaiheessa on se, että mallit toistavat ne konkreettisten asioiden ominaisuudet, jotka
ovat tärkeitä toiminnon kannalta ja antavat oppilaille mahdollisuuden suorittaa
toiminto käyttäen näitä korvaavia ilmaisuja. Tähän liittyy usein opettajan ja
oppilaan puhetta, mutta puhe rajoittuu kuitenkin käsillä olevaan kohteeseen, sen
tutkittavana oleviin piirteisiin ja tarkoituksenomaisiin käyttötapoihin. Puhe ei tässä
vaiheessa korvaa työskentelyä konkreettisella materiaalilla. Suurimmat
oppimisvaikeudet ovat niillä oppilailla, joilla jätetään materiaalinen vaihe pois.
3. Puhuttu vaihe, jolloin puhe on tullut itsenäiseksi ja riippumattomaksi materiaalin
läsnäolosta. Puhe on tärkeää siksi, että se mahdollistaa abstraktion. Abstraktiossa
ulkoinen toimintaa yksinkertaistuu ja vapautuu materiaalisesta perustasta. Se
mahdollistaa puolestaan käsitteen muodostumisen ja nopean automatisoitumisen,
jolloin toiminta lyhenee. Jotta lapsi voi siirtyä puhuttuun vaiheeseen, on hänen
täytynyt perehtyä sekä opittavan kohteen todelliseen sisältöön, että sen verbaaliseen
esittämiseen. Tässä vaiheessa lapsi tarvitsee opettajan apua ja Galperin mukaan
opettajan on vaadittava, että lapsi suorittaa tehtävän ääneen, jotta opettaja voi
kontrolloida, että puheen muoto vastaa tehtävän sisältöä.
4. Sisäisen puheen vaihe, jolloin lapsi puhuu hiljaa itsekseen.
5. Sisäistynyt vaihe, jolloin toiminta on jo täysin sisäistynyt ja ajatus on puhetta
nopeampaa.
(Ikäheimo 2002, 12.)
Matematiikan opetuksen keskeisin perusta on lukujen ymmärtäminen ja
lukujenkäsittelytaidot (Kinnunen 2003, 16). Ennen kuin lapsi oppii yhdistämään
lukumäärän ja sitä vastaavan luvun, hänen on harjoiteltava tarpeeksi kauan
perusvalmiuksia, joita ovat luokittelu, vertailu sekä sarjojen muodostaminen ja
järjestäminen konkreettisilla esineillä. Luokitteluun kriteerinä voi aluksi olla esimerkiksi
koko, väri tai muoto. (Puura, Ollila & Räsänen 2001, 103.) Suomalaiset tutkimukset ovat
osoittaneet, että heikot lukujonotaidot ja puutteet lukumäärien vertailussa ennustavat hyvin
tulevia matematiikan oppimisvaikeuksia (Lampinen & Ikäheimo & Dräger 2007, 12).
Tämä on tärkeä syy, miksi alkuopetuksessa tulisi käyttää aikaa perusasioiden oppimiseen.
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Lukuja ja lukumääriä käsitellään ensimmäisestä matematiikan tunnista lähtien. Jos
oppilaalla on ongelmia näissä taidoissa, on hänen vaikea seurata opetusta ja edetä muun
luokan tahdissa. Jokainen uusi asia tuo mukanaan käsitteitä ja tietoa, joiden omaksuminen
edellyttää lukujen ymmärtämistä. Jonkin ajan kuluttua oppilas ei enää pysy mukana
normaalissa opetuksessa, koska hallitsemattomien asioiden määrä on liian suuri.
(Kinnunen 2003, 16.)
Jyväskylän yliopiston tutkijat Kaisa Aunola, Esko Leskinen, Marja-Kristiina Lerkkanen
sekä Jari-Erik Nurmi ovat tutkineet pitkittäistutkimuksena 196 lasta. Tutkimus alkoi
syksyllä 1999. Oppilaiden matematiikan osaamista sekä oppilaiden kehitystä
matematiikassa tutkittiin esikoulussa, ensimmäisellä, toisella ja neljännellä luokalla.
Tutkimusta jatketaan vielä, kun oppilaat pääsevät 7. ja 9. luokalle. Testeinä käytettiin
MAKEKO E/1:stä, 1/2:sta sekä 4/5:sta. (Aunola, Lerkkanen, Leskinen & Nurmi 2004;
Aunola, Leskinen & Nurmi 2006.)
Tutkijat huomasivat kolme merkittävää seikkaa oppilaiden matematiikan osaamisessa ja
kehityksessä. Ensimmäiseksi tutkijat totesivat, että laskutaidon kehityksessä oli
havaittavissa kasaantuva trendi niin sanottu Matteus–efekti, toisin sanoen, yksilöiden
väliset erot kasvoivat kehityksen myötä. Tällaista efektiä ei ole lukutaidon kehityksessä,
vaan siellä erot pienenevät ylemmille luokille siirryttäessä. Toiseksi osa esiopetuksen
MAKEKO E/1 -testin lukumäärien vertailu ja lukujonotehtävistä ennusti 70 %:sti lasten
osaamista 4. luokan keväällä. Kolmanneksi tutkijat huomasivat, että opettajilla oli
vaikeuksia tunnistaa oppilaat, joilla on vaikeuksia matematiikassa. Toisen luokan keväällä
oli 13 oppilasta, joilla oli vaikeuksia matematiikassa, mutta opettajat tunnistivat näistä vain
3. (Emt.)
Lukuihin ja niiden ymmärtämiseen liittyy Häggblomin (2000) tutkimus. Hän on tutkinut,
kuinka eri-ikäiset lapset ratkaisevat matemaattisia tehtäviä sekä kuinka heidän taitonsa ja
valmiutensa muuttuvat kouluaikana. Tutkimuksen mukaan tytöillä on taipumus
suurempaan muutokseen lukukäsityksen suhteen kuin pojilla, niin ala- kuin
yläkouluikäisenä. Vaikka pojat ovat hiukan tyttöjä edellä lukukäsitteen hallinnassa 6vuotiaina, tasoittuvat erot alakoulun aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että tyttöjen kehitys on
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positiivisempaa kuin poikien. Yläkoulussa tyttöjen ja poikien osaamisen ero oli jo
merkittävä ja tämä ero oli poikien eduksi. (Emt. 5, 141.)
Laskutoimituksissa kolmasluokkalaisten tyttöjen ja poikien välillä ei ollut kovin
merkittäviä eroja. Joillakin 9-vuotiailla on jo kyky selittää kirjallisesti sitä, miten he ovat
tietyn tehtävän ratkaisseet tai ajatelleet. Laskustrategia ilmaistaan sanoilla, luvuilla tai
symboleilla. Jotkut lapset selittivät, että ”se vain tulee automaattisesti”. Vaikka lapsi on
saanut tehtävästä väärän vastauksen, voi hänellä olla ihan oikea strategia tehtävän
ratkaisemiseksi. Tämän todisti se, kun tutkittiin niiden oppilaiden, jotka olivat laskeneet
tehtävän väärin, kirjallisia selityksiä laskutavoistaan. Kävi ilmi, että monissa tapauksissa
he olivat käyttäneet samoja laskustrategioita kuin ne oppilaat, jotka olivat laskeneet
tehtävän oikein, mutta heille oli vain tullut laskuvirhe tai luvun pois jättäminen ja siksi
laskun vastaus oli väärä. Peruslaskutoimituksissa oli eroja tyttöjen ja poikien välillä. 9vuotiaina pojat olivat hieman tyttöjä parempia, mutta erot tasoittuivat peruskoulun aikana.
(Emt. 143–144, 159, 267.)
Monet 9-vuotiaista ratkaisivat päässälaskulla sellaisia tehtäviä, jotka normaalisti
ratkaistaisiin allekkainlaskulla. 9-vuotiaana vähintään 90 % oppilaista osaa a) kirjoittaa
tuhannen ylittäviä lukuja numeroin, b) kirjoittaa kolme- ja nelinumeroisia lukuja
suuruusjärjestykseen, c) jatkaa lukujonoa eteenpäin, d) ilmoittaa luvun joka tulee ennen ja
jälkeen jonkin tietyn luvun. Oppilaiden taidot, koskien lukuja, on keskimääräisesti hyvät 9vuotiaana, vaikka erojakin löytyy. (Emt. 271.)
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3 MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUDET

3.1 Matematiikan opetuksessa ilmeneviä ongelmia
Matematiikka eroaa muista kouluaineista niin sisällöltään kuin kieleltäänkin, ja sen vuoksi
opetuksessa voi ilmetä ongelmia. Ongelmia voivat aiheuttaa kielen, käsitteiden ja
symbolien lisäksi muun muassa oppikirjat, asenteet, matematiikan liittäminen käytäntöön,
nopea eteneminen ja siihen liittyen itse opetus.
Matematiikan opetuksessa tulisi muistaa edetä rauhassa, välttäen kiirettä. Koska
matematiikassa tieto pohjautuu aikaisemmin opittuun, on tärkeää malttaa pysyä tarpeeksi
pitkään perusasioissa. Jos alkuopetuksessa ei ole aikaa perusasioiden syvälliseen
opetteluun, ei siihen ole aikaa myöhemminkään. Ne maat, joissa edetään hitaasti ja tehdään
alusta lähtien paljon töitä, menestyvät parhaiten kansainvälisissä matematiikan
koulutaitojen vertailuissa. (Räsänen & Voutilainen 2000, 54.)
Opetuksella on tietenkin vaikutusta oppimiseen. Hieman liioitellen voidaan sanoa, että yksi
kolmasosa oppilaista oppii matematiikkaa riippumatta opetuksesta, yksi kolmasosa on
riippuvainen siitä, miten opetetaan, ja yksi kolmasosa asettaa suuria vaatimuksia opettajan
taidoille. Loput 1–3 % oppilaista ei pysy opetuksessa mukana tavanomaisin keinoin, vaan
he tarvitsevat lisäapua. Luokassa olisi hyvä vallita keskusteleva ilmapiiri, jolloin oppilaat
voivat ilmaista huolensa tai ymmärtämättömyytensä pelkäämättä opettajan tai muiden
oppilaiden reaktiota. Opettajan kanssa käydyt koko luokan keskustelut siitä, mitä
oppimisprosessissa tapahtuu, auttavat kaikkia oppilaita, mutta erityisesti heikkoja.
Puhumalla voidaan oikaista vääriä käsityksiä ja vähentää oppimispelkoja. Keskusteluissa
opettaja voi myös huomata, kuinka heikosti pärjäävä oppilas torjuu oppimisen. Jotkut
voivat peittää heikkouttaan häiriköinnillä ja jotkut eivät yritä ollenkaan, koska on
helpompaa olla yrittämättä tai häiriköidä, kuin yrittää ja epäonnistua. (Emt. 55–56, 59.)
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Opetustilanteessa vallitsevalla ilmapiirillä voi olla myönteinen tai kielteinen vaikutus
oppimiseen. Myönteisen ja kannustavan ilmapiirin syntymiseen vaikuttaa se tapa, jolla
virheisiin suhtaudutaan. Oppilaiden minäkuvaan myönteisesti vaikuttava tapa on käyttää
virheellisiä ratkaisuja oppimisen välineinä ja keskustelujen pohjana. Jos oppilaat kokevat,
että tunnilla saa ehdottaa kaikenlaisia ratkaisuja, olivat ne sitten oikein tai väärin, oppivat
lapset kyselemään toisiltaan, väittelemään ja perustelemaan väitteitään. Opettajien
kannattaa myös antaa oppilaille ratkaistavaksi sellaisia tehtäviä, joihin on useita oikeita
vastauksia tai ei ratkaisua lainkaan. (Ikäheimo & Risku 2004, 234.)
Yhtä tärkeä rooli, opettajan ohella, on vanhemman rooli. Kun sellaisilta nuorilta, joilla on
ollut matematiikan oppimisvaikeuksia koulussa, on kysytty, mikä oli vaikeinta, on vastaus
usein: ”Kukaan ei ymmärtänyt, kuinka vaikeaa minulla oli ja kuinka paljon minä todella
yritin”. Näille nuorille pahinta oli tuen puute ja yksinjäämisen kokemus. Ehdottomasti
tärkeintä, mitä vanhemmat voivat tehdä, on tukea lapsiaan ja uskoa heihin, vaikka lapsella
olisikin vaikeuksia koulussa. Ilman matematiikkaa voi elää, mutta jos lapsen vaikeuksia ei
ymmärretä, voi se vaikuttaa pitkälle hänen elämäänsä. (Räsänen & Voutilainen 2000, 57.)
Tästä syystä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn tulisi kiinnittää huomiota. Vanhempien
tulisi tukea jo lapsen varhaisia matemaattisia taitoja, sillä kouluun siirryttäessä erot lasten
matemaattisissa taidoissa ovat jo suuria. (Aunio, Hannula & Räsänen 2004, 218.)
Räsäsen ja Voutilaisen (2000, 55) mukaan jokaisessa opetettavassa asiassa tulisi samalla
asialla olla kolme ulottuvuutta:
-

arki- tai puhekielen maailma

-

matematiikan kielen maailma

-

lapsen oman kielen maailma

Jos näistä osista puuttuu yksikin, niin oppiminen ei onnistu ja seurauksena on
oppimisvaikeus. Koulussa tilanne on usein se, että matematiikan perusteiden opetus ja
käytännön sovellukset eivät kohtaa, josta seuraa oppiminen pois arkiajattelusta.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun mekaanista taitoa tulisi soveltaa todellisen
elämän tilanteisiin tai sanallisiin tehtäviin, esimerkiksi rahalaskuihin, se ei onnistukaan.
Koulussa tarvitaan enemmän kommunikatiivista ja keskustelevaa matematiikkaa.
Oppikirjat ovat monille opettajille tärkein opetusväline. Niihin tukeudutaan välillä vähän
liiankin paljon, ja siitä voi seurata ongelmia. Joidenkin oppikirjojen kieli on sekavaa, ja se
voi sekoittaa oppilasta. Opettajan pitäisi kiinnittää huomiota kirjojen kieleen ja muokata

20
sitä itselleen ja oppilailleen sopivaksi. Nykyään oppikirjoissa käytetään paljon kuvia ja
värejä, mutta ne eivät välttämättä helpota oppilasta, päinvastoin. Parhaaseen
oppimistulokseen opettaja pääsee, kun hän itse tekee ja kokeilee erilaisia konkreettisia
opetusvälineitä. Räsänen ja Voutilainen antavat järjestelmälliselle kirjojen täyttämiselle
vaihtoehdoksi vihkotyöskentelyn, jolloin oppilas tekee itse vähän mutta ymmärtäen eikä
paljon, mutta vain täydentäen. Tähän liittyen opettajan on myös syytä pohtia, mitä kaikkea
hän haluaa ja voi opettaa. Opetettava aines on laaja ja ihan kaikkea ei yhdellä kertaa
tarvitse opettaa. Matematiikassa tulisi perehtyä kunnolla perusasioihin, joista on hyötyä
koulun ulkopuolella ja koulun jälkeenkin. Opetettava aines pitäisi mukauttaa niin, että
oppilas oppii itselleen tarpeellisen. Jos luokalla on oppilas, jolla on matematiikan
oppimisvaikeus, olisi opettajan unohdettava opetussuunnitelmat, karsittava rohkeasti
opetettavaa ainesta ja laadittava henkilökohtainen opetussuunnitelma HOJKS. (Emt. 55.)
Tärkeintä on, että opetuksessa huomioidaan matematiikan sisällön lisäksi oppilaan
iänmukainen kehitystaso, osaamisen laatu sekä vahvuudet ja kehittämisalueet. Opetuksen
on lähdettävä liikkeelle sieltä, missä lapsi on matematiikkansa kanssa, eikä siis välttämättä
sieltä, mistä oppikirja ensimmäisellä luokalla alkaa. (Lampinen ym. 2007, 13.)
Asenteet ovat yksi ratkaisevista asioista matematiikan oppimisessa. Kouluun tullessaan
oppilaat yleensä suhtautuvat matematiikkaan myönteisesti riippumatta siitä, mikä heidän
taitotasonsa on. Jos oppilas alusta asti kokee epäonnistumisia matematiikassa, tulee siitä
vastenmielistä, koska se liitetään hallinnan tunteen menetykseen, huonommuuden
kokemuksiin sekä epäuskoon omasta kyvystä ymmärtää ja oppia. (Kinnunen 2003, 16.)
Räsäsen mukaan ainoa kunnollinen keino motivoida oppilasta on tarjota hänelle
mahdollisuuksia onnistua tekemällä. Asenteisiin liittyvät vahvasti tyttöjen ja poikien
väliset erot matematiikassa. Tätä on tutkinut mm. Linnanmäki (2002). Tyttöjen mielestä
matematiikka on usein vaikeampaa kuin poikien mielestä, ja tytöt kokevat matematiikan
vähemmän innostavana kuin pojat, vaikka peruskoulussa ei eri luokka-asteilla olekaan
suuria eroja matematiikan osaamisessa. (Räsänen & Voutilainen 2000, 56.)
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3.2 Matematiikan oppimisvaikeuksien taustaa ja syitä
Ahosen ja Aron (1999, 14–15) mukaan oppimisvaikeudet ovat ryhmä erilaisia häiriöitä,
jotka ilmenevät huomattavina vaikeuksina kuuntelu-, puhe-, luku-, kirjoitus-, päättely- ja
matematiikkataitojen hankkimisessa ja käyttämisessä. Nämä vaikeudet ovat yksilöllisiä ja
voivat ilmetä eri ikäkausina. Tarkkoja syitä häiriöihin ei tiedetä, mutta taustalla voivat olla
keskushermoston toimintahäiriö, onnettomuudesta aiheutunut aivovamma tai neurologinen
sairaus, kuten epilepsia.
Matematiikassa on kautta aikojen todettu esiintyvän runsaasti oppimisvaikeuksia.
Matematiikan oppimisvaikeuksien tutkimus on ilmeisesti alkanut 1860-luvulla, jolloin
tutkijoina toimi pääasiassa psykiatreja ja neurologeja. Ajan mittaan pedagogit kiinnostuivat
aiheesta, ja nykyään matematiikan oppimisvaikeuksien tutkimus on keskittynyt
pedagogiikan alalle. (Linnanmäki 1990, 28–29.)
Edelleenkin on kuitenkin hankala sanoa, kenellä on matematiikan oppimisvaikeus ja minkä
asteinen se on. Matematiikan oppimisvaikeuksien diagnostisessa määritelmässä on kriteeri,
jonka mukaan ”perillinen laskutaidon heikkous ei selity pelkästään yleisestä älyllisestä
kehitysvammaisuudesta tai puutteellisesta kouluopetuksesta”. Tämä tarkoittaa sitä, että
matematiikan oppiminen on yleisestä älyllisestä kehityksestä erillään oleva tapahtuma.
Toisin sanoen, on olemassa sellaista ajattelua, joka sisältää matemaattista ajattelua, ja tämä
ajattelu eroaa luonteeltaan ratkaisevasti muusta ajattelusta. (Räsänen 1999, 332.)
Diagnostiseen määrittelyyn on myös sisällytetty ajatus matematiikasta taitona, joka
kehittyy erityisesti opetuksen välityksellä. Diagnostinen määrittely on itsessään mahdoton,
koska jos lapsi ei saavuta älyllisiä kykyjään vastaavaa taitotasoa, on syy opetuksessa. Tämä
nostaa esiin haastavan kysymyksen. Jos lapsi ei opi jollakin opetustavalla tiettyä
matematiikan sisältöä, missä tulee vastaan se raja, jolloin voidaan todeta opetuksen olleen
riittävää siinä mielessä, että lapsen oppimattomuutta on syytä ryhtyä tarkastelemaan, ei
opetukseen liittyvänä, vaan kognitiivisen häiriön käsittein? Neuropsykologian puolella
diagnoosille riittäväksi kriteeriksi katsotaan sellainen opetus, jolla muut lapset oppivat
keskimäärin huomattavasti enemmän. (Emt. 333.)
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Räsäsen (1999, 335) mielestä oppimisvaikeuksien ymmärtämiseksi ei kuitenkaan riitä, että
tarkastellaan ainoastaan lasta ja hänen suoritustaan. Hänen mielestään oppimisvaikeuksien
analyysiin on kuuluttava ajatus siitä, miten opeteltavan asian sisältö opetustapoineen ja
oppimisympäristöineen vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, jota kutsutaan matemaattiseksi
ajatteluksi.
Vaikka lapset ovat ehtineet ennen koulun alkua ratkoa monet vuodet matemaattisia
ongelmia, tapahtuu matemaattisten oppimisvaikeuksien diagnosointi yleensä vasta
kouluiässä. Jos oppimisvaikeuksien takana on keskushermostoperäinen syy, se pystyttäisiin
havaitsemaan jo lapsen varhaisissa yrityksissä hahmottaa lukumääriä ja numeroita. (Emt.
335.)
Matematiikan oppimisvaikeuksien diagnosointiin on myös kehitetty useita erilaisia
mittareita ja kokeita, joita ovat MAVALKA, Junnauskoe 0–20, MAKEKO, BANUCA
sekä RMAT.

Näiden kokeiden avulla diagnosointi helpottuu. MAVALKA eli

Matematiikan valmiuksien kartoitus soveltuu esiopetukseen ja 1. luokalle. MAVALKAn
avulla opettajat voivat selvittää, miten ensimmäisen luokan oppilaat selviävät syksyllä
niistä matematiikan sisällöistä, joista kouluopetus alkaa. Normitettua tietoa niistä
oppilaista, joilla on vaikeuksia matematiikassa, antavat Niilo Mäki instituutin testit
BANUCA ja RMAT. BANUCA on suunnattu luokille 1–3 ja RMAT 9–12-vuotiaille.
(Ikäheimo 2007.) MAKEKOsta ja Junnauskokeesta 0–20 on kerrottu enemmän kappaleissa
7.1.1 Junnauskoe ja sen sisältö ja 7.1.2 MAKEKO-testi ja sen sisältö sekä luvussa 4
MAKEKO.
Vaikka oppimisvaikeuksien diagnosointiin on tarjolla erilaisia kokeita, on opettajilla silti
vaikeuksia tunnistaa niitä oppilaita, joilla on matematiikan oppimisvaikeus. Aunolan,
Leskisen, Lerkkasen ja Nurmen (2004) tutkimuksen mukaan toisen luokan opettaja tunnisti
keväällä 13 oppilaasta vain 3, joilla oli vaikeuksia matematiikassa. Diagnosoinnin avuksi
kehitetyt testit eivät siis ole turhia, vaan opettajille oikeasti välttämättömiä apuvälineitä.
Oppimisvaikeuksien diagnosoinnissa opettajien tulisi seurata oppilaiden käyttämiä
strategioita erilaisissa tehtävissä. Usein oppilaat käyttävät sormia laskemisen apuna.
Sormien käyttö ei sinänsä ole merkkinä vaikeudesta matematiikassa, sillä myös
kehittyneemmät laskijat voivat käyttää sormiaan apuna. (Kinnunen 2003, 8.) Osa oppilaista
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voi käyttää sormia laskemisen apuna vain hetken, koska he oppivat pienet yhteen- ja
vähennyslaskut nopeasti ulkoa, mutta toisilla sormista luopuminen ei tapahdu ilman
opettajan tukea. (Lampinen ym. 2007, 24.) Ratkaisevaa onkin siis se, miten sormia
käytetään. Heikot oppilaat käyttävät sormia tukemaan lukujonon tuottamista, jolloin
oppilas koskettaa tai ojentaa yhtä sormea kerrallaan ja kohteena oleva sormi auttaa
muistamaan, missä kohdassa lukujonoa ollaan menossa. Vaikka tällainen laskutapa on
hidas, se voi olla ainoa keino oppilaalle selvitä tehtävistä. (Kinnunen 2003, 8.)
Neuropsykologit ovat liittäneet termin sormiagnosia, eli vaikeuden nimetä sormiaan,
matematiikan oppimisvaikeuksiin. Sellaisilla lapsilla, joilla on vaikeuksia käyttää sormia
lukumäärien ilmaisemisessa, voi olla sormiagnosia. (Lampinen ym. 2007, 23.)
Kehittyneemmät oppilaat muodostavat sormien avulla yhteen- tai vähennyslaskuihin
tarvittavia lukumääriä. Tällöin tapa, jolla sormia käytetään, ei ole hidaste, vaan se ilmaisee
kymmenjärjestelmän hallintaa ja sormilla tuetaan luvun osittamista ja koontaa kymmenten
ylityksissä tai alituksissa. (Kinnunen 2003, 9.)
Sormilla laskemista lukualueella 0–10 on verrattu vauvan peukalon imemiseen. Sormien
etuna ja haittana on se, että ne ovat aina mukana. Opettajan tulisi tarjota oppilaille
matematiikan oppimisen tueksi konkreettisia välineitä, ohjattava niiden käyttöön sekä
opetettava, kuinka niistä luovutaan. Toiminnan ja konkretisoinnin tavoitteenahan on auttaa
lasta ymmärtämään opittavan asian sisältöä. (Lampinen ym. 2007, 24–25.)
Myös laskemisen hitaus voi olla merkkinä matematiikan oppimisvaikeudesta. Esimerkiksi
sellainen oppilas, joka juuri ja juuri osaa käyttää lukusanajonoa karttuvan lukumäärän
laskemiseen pienellä lukualueella, joutuu käyttämään ihan erilaisia yhteenlaskustrategioita
kuin oppilas, joka osaa jo osittaa ja koota lukuja mielessään. Myös kehittyneemmät laskijat
voivat olla hitaita, jos he joutuvat ajatuksissaan liikkumaan eteen- tai taaksepäin
lukujonossa, vaikka heillä olisikin hallinnassaan kymmenjärjestelmän lukujono. Tällaiset
oppilaat voivat myös käyttää laskemisen tukena esim. sormia, kelloa tai viivainta, mutta
apuvälineitä käytetään vain lukujonon muistitukena eikä niiden käyttö ole välttämätöntä.
(Kinnunen 2003, 7–8.)
On vaikeaa arvioida, kuinka yleisiä matemaattiset vaikeudet ovat, koska on olemassa hyvin
erilaisia ja eriasteisia vaikeuksia. Tutkijat ovat tehneet arvioita, että jopa 10–15 %:lla

24
suomalaisista oppilaista on vaikeuksia oppia matematiikkaa. Luku kuitenkin vaihtelee eri
tutkijoiden kesken. Länsimaissa tehdyissä tutkimuksissa tulokset ovat osoittaneet, että 3–7
%:lla oppilaista on vaikeuksia peruslaskutoimituksissa. (Räsänen & Ahonen 2004,
276–277.) Amerikkalaistutkija Badianin mukaan 6,4 %:lla peruskoulun oppilaista on
vaikeuksia matematiikassa. (Malmer 1999, 81–82.) Magnen mukaan luku on keskimäärin
15 %. Magnen tutkimustulosten mukaan 95 % oppilaista, joilla oli vaikeuksia
matematiikassa, oli vaikeuksia myös muiden tietoaineiden opiskelussa (Magne 1967, 123).
Osa matematiikan vaikeuksista on kielen vaikeuksia, ja siksi tutkimusten mukaan noin 40
%:lla luki-vaikeuksisista oppilaista on myös matematiikan oppimisvaikeus ja 60 %:lla
oppilaista, joilla on vaikeuksia matematiikassa, on myös luki-vaikeus (Lampinen ym.
2007, 15).

3.3 Erilaiset vaikeudet
Yleisesti uskotaan, että matemaattisesti lahjakkaat ihmiset olisivat kaikin tavoin
lahjakkaampia kuin muut ihmiset. Totuus on kuitenkin se, että matemaattiset taidot eivät
ole sattumalta saatu tai peritty lahja, vaan niiden eteen on tehtävä paljon töitä. Monilla
lapsilla on jossain vaiheessa koulunkäyntiä hankaluuksia jollakin matematiikan osaalueella, mutta silloin ei vielä voida puhua matemaattisista oppimisvaikeuksista. (Räsänen
2000, 53.)
Räsäsen (2000, 53) mielestä matematiikan oppimisvaikeuksia voidaan lähestyä kahdesta
eri näkökulmasta. Vaikeudet ovat joko pedagoginen ongelma tai yksilön ominaisuuksiin
liittyvä ongelma. Jos vaikeuksia pidetään pedagogisena ongelmana, tarkoittaa se, että
oppimisen ongelmien taustalla on opetuksen ja oppilaan maailmojen kohtaamattomuus.
Kuten aiemmin tuli jo ilmi, tämä on yksi matematiikan opetukseen liittyvistä ongelmista.
Tällöin oppilas ei pysty löytämään opetuksesta sellaisia ajattelun välineitä, joiden avulla
hän pystyisi ratkaisemaan esitettyjä matemaattisia ongelmia. Tämä korostuu yleensä
sanallisissa tehtävissä.
Kun vaikeuksia pidetään yksilön ominaisuuksiin liittyvänä ongelmana, voivat vaikeudet
olla primaaristi tai sekundaarisesti matemaattisten taitojen omaksumiskykyyn liittyviä.
Primaariset syyt ovat aivojen toimintaan liittyviä. Tämä tarkoittaa, että aivojen niissä
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osissa, jotka osallistuvat matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen, on jotain erilaista,
puutteellista tai vaurioitunutta, mistä seuraa, että laskeminen tai laskemisen oppiminen on
hankalaa tai jopa ylivoimaista. Kun puhutaan varsinaisista matemaattisista
oppimisvaikeuksista, silloin tarkoitetaan juuri primaarisia vaikeuksia, jolloin vaikeudet
esiintyvät jo aivan perusasioissa, kuten peruslaskutoimituksissa. Sekundaarisilla syillä
puolestaan tarkoitetaan sellaisia vaikeuksia, joissa jokin muu tekijä ehkäisee matemaattisen
taidon omaksumisen. Kyse voi silloin olla harjoittelemattomuudesta, mutta yleensä kyse on
tarkkaamattomuudesta, keskittymisvaikeudesta, kielellisiin häiriöihin liittyvistä ongelmista
tai muusta opettelua hankaloittavasta tekijästä. Matemaattiset vaikeudet ovat hyvin kapeaalaisia ja toisistaan riippumattomia prosesseja. Tämän vuoksi niistä ei pitäisi puhua vain
yhtenä ryhmänä, vaan esimerkiksi vaikeudesta laskemisessa, lukujen ymmärtämisessä,
lukujen kirjoittamisessa tai lukemisessa. (Emt. 53–54.)
Ruotsalainen tutkija Malmer on jakanut matemaattiset vaikeudet ensisijaisiin ja toissijaisiin
tekijöihin. Ensisijaisia tekijöitä ovat kognitiivinen kehitys, kielellinen pätevyys,
neuropsykiatriset vaikeudet ja dyskalkylia. Toissijaisiin tekijöihin kuuluvat oppilaat, joilla
on dyslektisiä vaikeuksia sekä sopimaton pedagogiikka. (Malmer 1990, 80–86.) Malmerin
ja Räsäsen näkökulmat ovat hyvin pitkälle samankaltaisia.
Matematiikan osataitoja voidaan tarkastella kielellisen ja visuaalisen ulottuvuuden avulla.
Visuaaliseen ulottuvuuteen kuuluvat numerosymbolein esitettyjen lukujen ymmärtäminen,
arabialaiset luvut näistä yleisimpänä, ja visuaalisesti erotettavissa olevien määrien tai
numerosymbolein kuvattujen määrien erojen hahmottaminen, esimerkiksi kumpi on
suurempi 3 vai 6. Kielelliseen ulottuvuuteen painottuvia alueita ovat numeroita vastaavien
sanojen ja lukujen kielellisen muodon oppiminen eli nimeäminen ja kielioppi, lukujen
luetteleminen ja luettelemalla laskeminen sekä yksinumeroisten lukujen yhteen- ja
kertolaskujen ulkomuistista oppiminen. Sellaisilla lapsilla, joilla on kielellisiä häiriöitä, on
luonnollisesti ongelmia kielelliseen ulottuvuuteen painottuvissa taidoissa. Ongelmana ovat
usein koulun opetustavat, jotka painottuvat kielen alueelle. (Puura, Ollila & Räsänen 2001,
98.)
Sellaiset matematiikan perustaidoissa olevat vaikeudet, joilla on aivoperäinen pohja,
säilyvät koko ajan samanlaisina, jos oppilas ei saa oikein kohdentuvaa opetusta ja
kuntoutusta. Oppilas voi oppia taitoja, joilla hän pystyy ohittamaan vaikeuksiaan, jos hän
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saa omalla taitotasollaan hyvää opetusta, esimerkiksi erityisopetuksessa. Koska oppilailta
vaaditaan eri asioita eri luokka-asteilla, voi joskus vaikuttaa siltä, että vaikeudet ovat
erilaisia eri vaiheissa. Alkuopetuksessa tällaiset lapset voivat esimerkiksi sekoittaa
numeroita tai unohtaa, mikä luku piti lisätä toiseen, he ovat korostuneen hitaita ja
virheherkkiä, vaikka suurin osa oppilaista muistaa jo ulkoa pienillä luvuilla laskettavia
laskuja. Erot näkyvät varsin pian. Näiden oppilaiden on vaikea oppia ulkoa helppojakaan
laskutoimituksia tai laskusääntöjä ja he tarvitsevat jatkuvasti opastusta ja tukea. (Räsänen
2000, 54.)
Matematiikan oppimisvaikeudet voivat siis olla hyvin erilaisia ja eriasteisia. Silti ainakaan
tähän mennessä tutkijat eivät ole pystyneet yksiselitteisesti ja kiistatta selvittämään, mistä
osatekijöistä matematiikan oppimisvaikeudet muodostuvat. Esimerkiksi tutkimus
äidinkielen valmiuksien kartoituksen osalta on paljon matematiikkaa pidemmällä.
(Lampinen ym. 2007, 4.)

3.4 Matematiikan solmukohdat
Matematiikan solmukohdat ovat sellaisia matematiikan oppiaineksen kohtia ja keskeisiä
käsitteitä, joiden oppiminen, ymmärtäminen ja muistaminen, tuottaa oppilaille ongelmia.
Seuraavia solmukohtia on havaittu:
–

luokilla 1–2: lukukäsite, yhtäsuuruuden käsite, lukujonot edestakaisin, lukualueen
0–20 yhteen- ja vähennyslaskut, 10-järjestelmä ja kertokäsite

–

luokilla 3–9: luokkien 1–2 solmukohdat, kertotaulut, jakokäsite ja jakolaskut, 10järjestelmä (desimaaliluvut ja mittayksiköt), murtokäsite ja % -käsite

–

luokilla 1–9: aika, suunnat, pituus, tilavuus ja looginen ajattelu.

(Ikäheimo, 2004.)
Opetushallituksen verkkosivuilla edu.fi kohdassa Solmukohdat annetaan muutamia
keinoja, joiden avulla päästään aukaisemaan solmukohtia (emt.).
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4 MAKEKO – TESTI
Koska käytän MAKEKO 3/4 koetta tutkimuksessani, on syytä tarkastella aikaisempien
tutkimuksien pohjalta, kuinka MAKEKO-testit soveltuvat matemaattisen osaamisen
mittareiksi. Käytän seuraavissa kappaleissa Jarkko Hautamäen ja Jorma Kuuselan, Linda
Bremerin sekä Jan Hermanssonin tutkimuksia MAKEKO-testien reliaabeliuden arvioinnin
tukena. Luvussa 5 Aikaisemmat tutkimukset, tulee myös ilmi muun muassa Karin
Linnanmäen ja Annina Mäenpään tutkimuksien arvioinnit MAKEKO-testeistä.

4.1 Normi- vai kriteeritesti?
Kun koulussa mitataan matemaattista ajattelua, on mittaamisen kohteena se, osaako lapsi
jonkin asian vai ei. Hautamäki ja Kuusela (2004, 257) ovat jakaneet testit normi- ja
kriteeriperusteisiksi. Normiperusteisten testien tehtävänä on jakaa tai osittaa tutkittavaa
joukkoa. Normiperusteisen testin perusteella voidaan erotella esim. parhaat 10 % tai
heikoimmat 10 % oppilaista. Testin voi tehdä esimerkiksi vain vertailemalla tuloksia
omassa luokassa tai laajemmin, jolloin vertailua voidaan tehdä kunnalliseen tai
valtakunnalliseen normiin. Normiperusteiseen testiin liittyy ongelmia, sillä testissä tietty
määrä ihmisiä on aina eri osissa jakaumaa, joten pelkkä jakauman tarkastelu ei riitä, vaan
testien sisältö ja kriteerit on myös otettava huomioon. Kriteeriperusteisissa mittavälineissä
on arviointiin annettu etukäteen perusteet, jolloin päätöksenteossa tutkitaan, miten hyvin
oppilas on täyttänyt annetut perusteet. Jos oppilas täyttää kriteerit, hän kuuluu tai ei kuulu
johonkin luokkaan. Tämän vuoksi kriteeriperusteinen testi on teoreettinen ja perusteltu.
Siihen ei vaikuta se, kuinka moni tai harva oppilas täyttää kriteerit. Suuri osa tutkittavasta
joukosta voi hyvinkin kuulua kriteerit täyttävään joukkoon tai päinvastoin vaativia
kriteerejä ei välttämättä täytä yksikään tutkittavista. Oppilaan suoriutumisesta käytettyjä
nimityksiä häiriö, jälkeenjääminen tai heikko suoritus, ei pitäisi sekoittaa. Häiriön voi
huomata käyttämällä kriteeriperusteista testiä, koska oppilaiden on täytettävä testissä tietyt
ehdot. Jälkeenjääminen tai heikko suoritus tulevat esille, kun oppilas sijoittuu johonkin
jakautumaan. Koska jakautuman eri osissa (esimerkiksi hyvät tai huonot) on aina tietty
määrä oppilaita, on osa oppilaista aina jälkeenjääneiden tai heikkojen ryhmässä. (Emt.
257–258.)
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MAKEKO eli MAtematiikan KEskeisen oppiaineksen KOkeet on tarkoitettu opettajan
avuksi. MAKEKO koostuu eri matematiikan osa-alueista (esimerkiksi suulliset
päässälaskut, lukukäsite, yhteen- ja vähennyslasku, kertolaskun käsite, kertolasku
allekkain, jakolaskun käsite, jakolaskualgoritmi, soveltavat tehtävät, mittayksiköt ja
geometria). Jokainen tehtävä mittaa vain yhtä osatekijää. MAKEKO pidetään joko
alkusyksyllä tai loppukeväällä. Opettaja voi MAKEKOn avulla arvioida, kuinka opetuksen
keskeiset tavoitteet ovat toteutuneet. Sen avulla saadaan myös selville ne oppilaat, joiden
kohdalla tavoitteita ei ole saavutettu. (Ikäheimo, Putkonen & Voutilainen 2002.)
MAKEKO on kriteeritesti ja se eprustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin, jotka
määrittävät kriteerit. Kokeen ohjeissa annetaan huolen raja (esimerkiksi 80 % tavoitteista),
joten pisteytykseen sisältyy normatiivisuus. MAKEKO on luonteeltaan sellainen, että se
erottelee vain huonosti osaavat, hyvin moni selviytyy kokeesta maksimipistein. Tämän
vuoksi jakaumat ovat negatiivisesti vinoja. Kun taas siirrytään ylemmille luokka-asteille,
lähestyvät jakaumat normaalia. Tämä kertoo siitä, että tavoitteet vaikeutuvat asteittain ja
yhä harvemmat oppilaat suoriutuvat kokeesta erittäin hyvin. MAKEKOa ei pidä käyttää
kykytestinä, koska testin positiivinen erottelukyky on huono eikä testiä voi käyttää
luokkatasojen välisessä vertailussa. MAKEKOa ei myös tule käyttää silloin, jos halutaan
löytää parhaiten suoriutuvat oppilaat. (Hautamäki & Kuusela 2004, 262–263.)

4.2 MAKEKO-testien reliabiliteetti
Hautamäki ja Kuusela (2004, 263) ovat tutkineet MAKEKO-testiä ja arvioineet sen
luotettavuutta. Tutkimuksen aineisto saatiin Hannele Ikäheimon ja Kauhajoen kunnan
koulutoimen keräämästä ja luovuttamasta MAKEKO-aineistosta. Aineisto koostuu 407
alakoulun oppilaasta, jotka tekivät MAKEKOn. 183 oppilasta suoritti kokeen kolmannen
luokan alussa, 387 viidennen luokan alussa ja 164 molemmilla kerroilla. MAKEKO
osoittautui tällä aineistolla reliaabeliksi eli testitulokset olivat vapaita mittausvirheistä.
Kun mitataan kokeen reliaabeliutta, käytetään yleensä mittarina sisäiseen
johdonmukaisuuteen perustuvaa Cronbachin alfa -kerrointa, joka saa korkeimmillaan
arvon yksi. Cronbachin alfa -kertoimella saatiin tällä aineistoilla arvoksi 0,73 kolmannen
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luokan ja 0,90 viidennen luokan kokeissa, joka tarkoittaa, että kolmannen luokan kokeen
reliaabelius on tyydyttävä ja viidennen luokan kokeen reliaabelius on hyvä. (Emt. 263.)
Linnanmäen (2002) tutkimuksessa kerroin oli toisen luokan kokeissa 0,74, viidennen
luokan kokeissa vuonna 1991 0,94 ja vuonna 1994 0,91 sekä kahdeksannen luokan
kokeissa vuosina 1991 ja 1994 0,96. Linnanmäki arvioi MAKEKO-kokeen reliaabeliuden
hyväksi hänen aineistossaan. (Linnanmäki 2002, 19.)
Hautamäki ja Kuusela (2004, 272) tulivat tutkimuksessaan siihen tulokseen, että
MAKEKO on: ”tilastollisten ominaisuuksiensa puolesta, ainakin tässä käytetyn aineiston
perusteella, järkevästi käytettynä kelvollinen matematiikan yleisosaamisen mittari.” On
kuitenkin muistettava, ettei asteittain vaikeutuvia kokeita voi verrata suoraan keskenään.
Tulosten mukaan kokeella on hyvä ennustuskyky. Ikävä kyllä koe ei ollut johtanut
korjaaviin toimenpiteisiin, joilla ennustus olisi saatu muutettua, vaan niillä oppilailla, joilla
oli ongelmia jollain osa-alueella kolmannella luokalla, oli ongelmia myös viidennellä
luokalla.
Bremer (1998) tutki MAKEKO-testien mittavälineominaisuuksia tarkastelemalla testien
validiteettia ja reliabiliteettia. Lisäksi hän halusi selvittää MAKEKO-testien
mahdollisuuksia toimia testien tai seulojen kaltaisina kykymittareina erottelemassa
oppilaiden matemaattista osaamista. Bremerin otokseen kuului lähes 200 helsinkiläistä
kolmas- ja viidesluokkalaista oppilasta. Bremer sai MAKEKO 3/4:n reliabiliteetiksi 0,845.
Bremerin tutkimuksen mukaan kolmasluokkalaisille tuottivat eniten hankaluuksia
kertolaskun käsitteen hallinta sekä mittayksiköistä pituus. (Emt. 29, 36, 40.)
Bremer (1998, 52) toteaa, että MAKEKO-testit ovat standardoituja mittavälineitä, koska
kokeen käyttäjälle on annettu selkeät ohjeet mittaustapahtumasta ja kokeen korjauksesta.
Standardoitu koe antaa mahdollisuuden vertailla sellaisten henkilöiden pistemääriä
keskenään, jotka ovat suorittaneet samat tehtävät samoissa olosuhteissa samoilla
aikarajoituksilla ja joiden vastaukset on pisteytetty samaa menetelmää käyttäen.
Hermansson on ensimmäinen, joka sisällytti tutkimukseensa MAKEKO-testien
normittamisen. Tutkija halusi selvittää, onko matematiikan oppimisvaikeuksien ja
karkeamotoriikan hallinnan välillä yhteyksiä. Hermansson käytti matematiikan osaamisen
testaamiseen MAKEKOa ja otokseen kuului helsinkiläisiä kolmannen ja neljännen luokan
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oppilaita. MAKEKO-testien luotettavuutta arvioidessaan Hermansson sai kolmannen
luokan testin reliabiliteetiksi 0,74, joka on tyydyttävä tulos. (Hermansson 1992, 33–34.)
Tutkija normitti MAKEKO-kokeet tämän tutkimuksen yhteydessä otoksella, johon kuului
yli 300 oppilasta jokaiselta luokka-asteelta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 20 % virheraja ei
ollut vertailukelpoinen eri luokka-asteilla. Normituksen jälkeen kolmannen luokan
virherajaksi tuli 27,1 % ja neljännen luokan 31,9 %. Hermanssonin kriteerien perusteella
olisi matematiikan oppimisvaikeuksien yleisyys 9,9–12,6 % luokka-asteesta riippuen.
(Emt. 59.)

5 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA

Aikaisemmista matematiikan osaamiseen ja peruskouluun liittyvistä tutkimuksista olen
ottanut mukaan vain niitä, joissa on käytetty testinä MAKEKOa ja joiden
tutkimuskohteena ovat kolmasluokkalaiset. Perustelen valintaani sillä, että teen oman
tutkimukseni MAKEKOn avulla kolmasluokkalaisten osaamisesta matematiikassa ja
haluan vertailla omaa tutkimustani sellaisiin, joissa on käytetty samaa testiä.
Lähimpänä omaa tutkimustani on Mäenpään (2001) tekemä tutkimus nimeltään Solmut
auki - matematiikan ongelma-alueet kolmas- ja viidesluokkalaisilla. Mäenpään pro gradu
-työ käsitteli kolmas- ja viidesluokkalaisten solmukohtia matematiikassa. Lisäksi hän tutki,
kuinka realistisesti kolmas- ja viidesluokkalaiset pystyvät arvioimaan omaa matematiikan
osaamistaan. Tutkijan tutkimusongelmina olivat muun muassa seuraavat kysymykset:
Mitkä ovat kolmas- viidesluokkalaisten solmukohdat matematiikassa? Ovatko kolmas- ja
viidesluokkalaisten oppilaiden solmukohdat samoja? Mitkä matematiikan osa-alueet
kolmas- ja viidesluokkalaiset itse kokevat vaikeina? Ovatko kolmas- ja viidesluokkalaisten
oppilaiden itse vaikeina kokemat osa-alueet samoja? Sekä kuinka realistisesti oppilaat
pystyvät arvioimaan matematiikan osaamistaan eri luokkatasoilla? (Mäenpää 2001, 36.)
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Mäenpää käytti tutkimuksessaan MAKEKO-testeistä 3/4:sta ja 5/6:sta. Hän valitsi oppilaat
satunnaisotannalla neljästä helsinkiläisestä koulusta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 106
kolmasluokkalaista ja 110 viidesluokkalaista oppilasta ja se toteutettiin keväällä 2001.
(Emt. 37–38.)
Tutkimuksen mukaan kolmasluokkalaisten solmukohta oli aikakäsite. Lähellä
solmukohtarajaa olivat myös kertolaskun käsite sekä mittayksiköistä pituus.
Itsearvioinneista kävi ilmi, että kolmasluokkalaiset kokivat vaikeimpina matematiikan osaalueina jakolaskut ja kertolaskut päässä sekä suulliset päässälaskut. Parhaiten
kolmasluokkalaiset menestyivät yhteen- ja vähennyslaskujen päässälaskuissa sekä
yhteenlaskussa allekkain. (Emt. 37, 47–51.)
MAKEKOn perusteella viidesluokkalaisten solmukohtia olivat yhtälöt, mittayksiköistä
tilavuus, desimaalilukujen soveltavat tehtävät sekä kertolasku allekkain. Itsearviointien
mukaan viidesluokkalaiset pitivät jakolaskuja päässä, sanallisia tehtäviä sekä suullisia
päässälaskuja vaikeimpina. Viidesluokkalaiset pärjäsivät parhaiten yhteenlaskujen
päässälaskuissa, yhteenlaskussa allekkain sekä murtolukujen yhteenlaskussa.
Viidesluokkalaiset osasivat arvioida realistisemmin omaa matematiikan osaamistaan kuin
kolmasluokkalaiset. (Emt. 40, 47–51.)
Hannele Ikäheimo on tutkinut matematiikan keskeisen oppiaineksen hallintaa muun
muassa Helsingissä (1989) ja Kauhajoella (1990). Hän selvitti tutkimuksissaan, miten
hyvin oppilaat hallitsivat keskeisen oppiaineksen, mitkä oppiaineksen kohdat tuottivat
ongelmia eri luokka-asteilla sekä mitä korjaavia toimenpiteitä tarvitaan ongelmien
vähentämiseksi. Testaukset suoritettiin MAKEKO-kokeilla molemmilla paikkakunnilla
luokille 1–9. Kaikkien luokkien tuloksia ei ole tarpeellista esittää, joten keskityn
ainoastaan kolmannen luokan tuloksien esittelemiseen.
Helsingissä tutkimukseen osallistui 176 kolmannen luokan oppilasta. Tässä tutkimuksessa
suurimmat virheprosentit saivat tilavuus 49 %, jakolaskun käsite 37 % ja jakolasku päässä
37 %. Lähellä sallittua virheprosenttia oli myös kertolaskun käsite 27 %. Kauhajoella
tutkimukseen osallistui 189 kolmannen luokan oppilasta. Tämän tutkimuksen mukaan
kolmasluokkalaisten solmukohdat olivat tilavuus 52 %, jakolaskun käsite 49 %,
päässälaskut 49 % sekä kertolaskun käsite 46 %. (Ikäheimo 1989; 1990.)
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Ikäheimo teki tuloksien perusteella samansuuntaisia johtopäätöksiä kolmasluokkalaisten
matematiikan keskeisen oppiaineksen hallinasta. Molemmilla paikkakunnilla oppilaiden
mekaaninen laskutaito oli melko hyvä, mutta keskeisten käsitteiden hallinnassa ja
soveltamisessa oli huomattavia puutteita. (Emt.)

Pahdan (1995) tutkimus käsittelee aihetta matematiikan oppimisvaikeudet peruskoulun
kolmannen luokan oppilailla neuropsykologisesti tarkasteltuna. Pahta halusi selvittää
matematiikan oppimisvaikeuden yleisyyttä, matematiikan oppimisvaikeuden taustayhteyttä
sekä kuvailla matematiikan oppimisvaikeuksista kärsivien lasten suoriutumista. (Pahta
1995, 48–49.)
Tutkija suoritti tutkimuksen neljässä joensuulaisessa koulussa keväällä 1990. Koulut olivat
Joensuun yliopiston erityispedagogiikan laitoksen harjoittelukouluja. Tutkimukseen
osallistuivat ne 150 kolmannen luokan oppilasta, jotka olivat syntyneet vuonna 1980.
Tutkimus oli kaksiosainen ja siihen kuului matemaattinen ja neuropsykologinen
tehtäväosuus. Matemaattiseen osuuteen käytettiin MAKEKO 3/4 koetta. Lisäksi Pahta
selvitti tuki- ja erityisopetukseen osallistumista oppilaiden haastatteluiden avulla.
Matematiikkavaikeuden taustatekijöitä tutkija selvitti sukupuolen, koulumenestyksen,
opiskeluasenteen ja minäkuvan avulla. (Emt. 12–14, 49.)
Tämän tutkimuksen mukaan kolmannen luokan solmukohtia olivat jakolaskun käsite, jossa
virheprosentti oli 60, jakolasku päässä 60 %, kertolaskun käsite 35 % ja tilavuus 30 %.
Tutkimuksessa selvisi myös, että 4,7 %:lla testatuista oppilaista oli vakava matematiikan
oppimisvaikeus, 8,0 %:lla lievä ja 10,0 %:lla oppilaista arvioitiin olevan riski
oppimisvaikeuden muodostumiseen. Taustayhteyksistä selvisi, että pojilla on enemmän
vakavaa matematiikkavaikeutta. Opiskelumotivaatio ei vaikuttanut merkittävästi
MAKEKO-kokeessa suoriutumiseen, mutta joillakin matematiikkavaikeuden omaavilla tai
riskiryhmässä olevilla heikko opiskelumotivaatio heikensi matemaattista suoriutumista.
Minäkuvan myönteisyydellä tai negatiivisuudella ei ollut merkittävää yhteyttä
matematiikasta suoriutumiseen. (Emt. 64, 70–75, 90.)
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Pahta (1995, 89) vertaili tutkimuksessaan myös MAKEKO-kokeen antamaa tulosta ja
oppilaiden saamia todistusarvosanoja. Ne olivat 90 % yhtenevät. Eroja oli muun muassa
tapauksessa, jossa oppilas oli saavuttanut matematiikan keskeiset tavoitteet, mutta opettaja
oli antanut arvosanaksi korkeintaan välttävän. Pahta selitti eroja sillä, että opettajat voivat
arvioinneissaan painottaa muitakin seikkoja kuin pelkkää matematiikan osaamista,
esimerkiksi yleisten kasvatustavoitteiden täyttymistä. Vaikka tutkija käytti oppilaiden
testaamiseen MAKEKOa, ei hän kuitenkaan ilmoittanut testissä paljastuneita ongelmakohtia tutkimuksessaan.
Karin Linnanmäen (2002) tutkimus Matematikprestationer och självuppfattning
(Matematiikan osaaminen ja minäkäsitys) kuuluu suurempaan erityispedagogiikan
tutkimusprojektiin oppimisvaikeuksista. Linnanmäen laaja-alainen tavoite oli tutkia,
kuinka minäkäsitys ja matemaattinen osaaminen sekä näiden kahden tekijän välinen yhteys
kehittyy peruskouluikäisissä oppilaissa. Tarkoituksena oli seurata kehitystä kolmen vuoden
ajan, osittain kuvaamalla yleisiä piirteitä ja osittain analysoimalla eri oppilasryhmien
välisiä eroja sekä eroja kehityksessä eri oppilasryhmien välillä. Linnanmäki vertasi myös
eroja eri kieli- ja sukupuoliryhmien välillä. Tutkijaa kiinnosti erityisesti seurata niiden
oppilaiden kehitystä, jotka saivat ensimmäisessä vaiheessa alhaiset pisteet matematiikan
kokeesta ja/tai minäkäsitys tehtävästä. (Linnanmäki 2002, 4.)
Tutkimus toteutettiin seurantatutkimuksena, jossa tietoa kerättiin kahtena eri ajankohtana.
Ensimmäisessä vaiheessa tiedonkeruu suoritettiin keväällä 1991 ja siihen osallistui noin
900 oppilasta luokilta 2, 5 ja 8. Tutkimukseen osallistuneista oppilaista 51 % oli
ruotsinkielisiä ja 49 % suomenkielisiä. Oppilaat olivat kaikki Vaasan läänin alueelta.
Ensimmäinen vaihe oli poikkileikkaustutkimus, jossa tutkittiin oppilaiden matematiikan
osaamista ja minäkäsitystä sekä niiden välistä yhteyttä. Pääpaino oli luokka-astekohtaisissa
tuloksissa. (Emt. 12–13, 15.)
Toisessa vaiheessa tieto kerättiin kevätlukukauden alussa vuonna 1994. Tässä vaiheessa
oppilaita oli vain kahdelta luokalta: 5. luokilta, jotka olivat ensimmäisessä vaiheessa
toisella luokalla ja 8. luokilta, jotka olivat ensimmäisessä vaiheessa viidennellä luokalla.
Ensimmäisen vaiheen 8. luokkia ei voitu ottaa enää tutkimukseen, koska he olivat jo
lopettaneet peruskoulun. Toisessa vaiheessa pääpaino oli matematiikan osaamisen ja
minäkäsityksen sekä niiden välisen yhteyden kehityksen analysoinnissa. (Emt. 12–13.)
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Linnamäki (1992, 10–11) etsi vastauksia kysymyksiin kolmelta osa-alueelta;
matematiikka, minäkäsitys sekä matematiikan ja minäkäsityksen välinen yhteys.
Linnanmäki tutki eroja suomen- ja ruotsinkielisten välillä, sukupuolten välillä sekä
heikkojen oppilaiden ja muiden oppilaiden välillä. Hän halusi myös tietää, millainen
yhteys on matematiikan osaamisella ja minäkäsityksellä eri luokilla. Oman tutkimukseni
kannalta tärkein osa-alue oli matematiikan osaaminen, joten keskityn erityisesti sen osaalueen kysymyksiin ja tuloksiin.
Koska Linnanmäen tutkimus on todella laaja, keskityn tuloksien tarkastelussa vain
matematiikan osaamiseen peruskoulun luokilla kaksi ja viisi. Toisen luokan oppilaat
hallitsivat hyvin matematiikan osa-alueet, oikeita vastauksia oli yli 90 %. Syy hyvään
tulokseen voi olla se, että ensimmäisen ja toisen luokan aikana matematiikassa käsitellään
suppeaa ja rajoitettua aluetta, joka keskittyy lukuihin. Näillä luokilla käytetään myös hyvin
konkreettisia työskentelytapoja ja materiaalia, jotka osaltaan tekevät oppimisesta
helpompaa. (Emt. 132.)
Viidennellä luokalla MAKEKO-testi muodostuu pääasiassa luonnollisista luvuista. Alue
hallittiin keskimääräisesti hyvin, oikeita vastauksia oli muutamalla alueella yli 80 %.
Viidesluokkalaisten suurimmat vaikeudet esiintyivät desimaaliluvuissa, joissa oikeita
vastauksia oli vain 19 %. Vaikeuksia oli myös geometriassa, yksiköissä, erityisesti massan
yksiköissä, ja lausekkeissa. (Emt. 133.)
Kaikki luokat hallitsivat hyvin kaikki neljä laskutapaa ja jopa päässälaskuissa menestyttiin
hyvin. Heikoin osa-alue kaikilla vuosiluokilla oli yksiköt. Suomenkielisten koulujen
oppilaat saivat kokeesta paremmat kokonaispisteet kuin ruotsinkielisten koulujen oppilaat.
Sukupuolten välillä ei havaittu kovin suuria eroja. Vain kahdeksannen luokan pojat saivat
hieman heikommat tulokset kokeesta kuin kahdeksannen luokan tytöt. Tätä tulosta voidaan
selittää MAKEKOn tehtävätyypeillä, ja siksi tulosta ei voi yleistää. (Emt. 134–135, 137.)
Yksi Linnanmäen tutkimusongelmista oli selvittää oppilaiden matemaattisten taitojen
kehittymistä. Tutkittujen oppilaiden matemaattisen tason kehittymisestä ei kuitenkaan voi
vetää suoria johtopäätöksiä tulosten perusteella, koska testin vaikeusaste muuttuu
ylemmille luokille mentäessä ja eri luokkien testeissä painotetaan eri osa-alueita.
MAKEKOa ei ole suunniteltu niin, että sillä voisi analysoida tai vertailla oppilaiden
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kehittymistä, vaan sillä voidaan ennustaa, miten oppilas kehittyy matematiikassa. (Emt.
144.)
Jan Hermansson (1992) halusi selvittää, onko matematiikan oppimisvaikeuksien ja
karkeamotoriikan hallinnan välillä yhteyksiä. Hän halusi myös tutkia, kuinka yleisiä ovat
matematiikan oppimisvaikeudet sekä kuinka yleinen on matematiikan erityinen
oppimisvaikeus. Tutkimuskohteena olivat kolmannen ja neljännen luokan oppilaat, ja hän
käytti testinä MAKEKOa. (Hermansson 1992, 33–34.)
Tutkimuksessa tuli ilmi, että vain kuudella prosentilla eli 26 oppilaalla perusjoukosta, joka
oli 439 oppilasta, oli matematiikan oppimisvaikeuksia. Näistä 26 oppilaasta yhdeksällä eli
34,6 % oli matematiikan erityisiä oppimisvaikeuksia. Koko perusjoukosta tämä ryhmä
muodosti 2,1 %. (Emt. 58–59.)
Tutkijan totesi myös, että erityis- ja luokanopettajien diagnoosit olivat hyvät, mutta
riittämättömät. Osa opettajien poimimista oppilaista ei täyttänyt tutkimuksessa asetettuja
kriteerejä, ja lopulliseen koeryhmään valikoitui myös oppilaita, joilla ei erityis- ja
luokanopettajien mielestä ollut matematiikan oppimisvaikeuksia. (Emt. 58.)
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6 TUTKIMUSONGELMAT

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mitkä ovat kolmasluokkalaisten ongelma-alueet
matematiikassa. Tavoitteena on myös selvittää, tunnistaako opettaja niitä oppilaita, joilla
on matematiikan oppimisvaikeus sekä tunnistaako opettaja niitä matematiikan osa-alueita,
joissa oppilailla on vaikeuksia. Lisäksi haluan tutkia, kuinka yleisiä oppimisvaikeudet ja
verrata tulosta aikaisempiin tutkimuksiin.
Tutkimusongelmat olen koonnut kysymysmuotoon. Tutkimukseni pääongelma on:
Mitkä ovat kolmasluokkalaisten ongelma-alueet matematiikassa?
Tutkimukseni pääongelmaa yritän selvittää seuraavien alaongelmien avulla:
1. Mitkä ovat kolmasluokkalaisten ongelma-alueet matematiikassa testien
(MAKEKO 3/4 ja Junnauskoe 0–20) perusteella?
2. Mitkä ovat kolmasluokkalaisten ongelma-alueet matematiikassa opettajien
mielestä?
3. Ovatko ongelma-alueet erilaisia verrattuina aikaisempiin tutkimuksiin?
4. Tunnistavatko opettajat ne oppilaat, joilla on matematiikan oppimisvaikeus?
5. Tunnistavatko opettaja ne matematiikan osa-alueet, joissa oppilailla on
vaikeuksia?
6. Kuinka yleisiä ovat matematiikan oppimisvaikeudet?
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7 TUTKIMUSMENETELMÄT
7.1 Tutkimusaineiston hankinta
Aineiston keruu
Tutkimukseen liittyvän aineiston keräsin eräällä Kajaanin kaupungin alakoululla keväällä
2007. Koulun tai luokkien valinnoissa ei ollut erityisiä kriteerejä, vaan soitin erään
satunnaisesti valitun koulun rehtorille ja kysyin suostumusta tutkimukseen. Tämän jälkeen
otin yhteyttä tämän koulun kolmannen luokan opettajiin, joista neljä opettajaa suostui
mukaan tutkimukseen luokkansa kanssa. Myöhemmin yksi opettaja perui osallistumisensa,
jolloin lopulliseen tutkimukseen osallistui kolme opettajaa.
Otos
Tutkimukseni otos koostui siis yhden koulun 73:sta kolmannen luokan oppilaasta, jotka
olivat kolmelta eri luokalta. Tyttöjä heistä oli 31 ja poikia 42. Luokanopettajia oli yhteensä
kolme; heistä yksi oli mies ja kaksi naista. Valitsin kolmasluokkalaiset
tutkimuskohteekseni siksi, että he ovat jo käyneet läpi kaikki peruslaskutoimitukset, joten
niissä esiintyvät vaikeudet tulevat ilmi.
Testit
Valitsin testeikseni Hannele Ikäheimon suosittelemat Junnauskoe 0–20 ja MAKEKO 3/4.
MAKEKO-testin luotettavuutta on tutkittu, ja se on todettu hyväksi matematiikan
yleisosaamisen mittariksi (ks. luku 4 MAKEKO). Junnauskokeen 0–20 otin toiseksi
testiksi siksi, että sen avulla saan tietoa oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaidoista
lukualueella 0–20. Tämä testi mittaa yhtä keskeistä solmukohtaa luokilla 1–9 (Ikäheimo
2004). Halusin selvittää, ovatko nämä peruslaskut automatisoituneet jo 3. luokan keväällä.
Tutkimuksen kulku
Tutkimus on kaksiosainen. Ensimmäiseen osaan kuuluvat opettajien täyttämät
kyselylomakkeet oppilaiden heikkouksista ja vahvuuksista matematiikassa (Liite 1).
Toiseen osaan kuuluu oppilaiden tekemät kaksi testiä, jotka itse valvoin. Tutkimuksen
empiirinen osa alkoi helmikuussa 2007, jolloin lähetin opettajille kyselylomakkeet.
Opettajat palauttivat lomakkeet postitse maaliskuun alkuun mennessä.
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Testien tekeminen alkoi huhtikuun puolessa välissä. Valitsin ajankohdan sillä perusteella,
että luokat ovat ehtineet opiskella vuoden matematiikan oppimäärän melkein loppuun.
Opettajilla oli kuitenkin mahdollisuus merkitä testiin ne tehtävät tai kohdat, joita he eivät
ole vielä ehtineet käydä luokan kanssa läpi. Toinen syy ajankohtaan oli se, että opettajilla
olisi vielä aikaa kerrata esille tulevia vaikeita osa-alueita. Kävin jokaisessa luokassa kaksi
kertaa, peräkkäisillä viikoilla, ja molemmilla kerroilla oppilaat tekivät yhden testin. Kaikki
luokat tekivät testit aamupäivällä.
Ensimmäisenä testinä kaikilla luokilla oli Junnauskoe 0–20 (Liite 2) ja seuraavalla viikolla
testinä oli MAKEKO 3/4 (Liite 3). Oppilaat saivat käyttää testeihin niin paljon aikaa kuin
halusivat, mutta suoritusajat merkittiin muistiin. MAKEKOssa ei ole aikarajaa, mutta
Junnauskokeessa 0–20 on (ks. tarkemmin 7.1.1 Junnauskoe ja sen sisältö). Annoin ennen
kokeen alkua kaikille luokille samanlaiset ohjeet, jotka olivat samat kuin testien ohjeissa.
Laskimen käyttö oli kiellettyä, mutta apupaperia oli mahdollista käyttää.
Kun olin saanut korjattua kokeet ja tehtyä yhteenvedot tuloksista, lähetin opettajille heidän
oman luokkansa tulokset selityksineen. Opettajilla oli mahdollisuus ottaa vielä minuun
yhteyttä, jolloin olisin voinut selittää tuloksia, mutta kukaan opettajista ei ottanut yhteyttä.
Tutkimusaineisto
Tutkimukseni aineisto koostuu 73 oppilaan tekemistä kahdesta testistä sekä näiden kolmen
luokan opettajien täyttämistä kyselylomakkeista oppilaidensa heikkouksista ja
vahvuuksista matematiikassa.

7.1.1 Junnauskoe ja sen sisältö
Hannele Ikäheimo on kehittänyt testin nimeltä Junnauskoe 0–20, jolla testataan oppilaiden
yhteen- ja vähennyslaskutaitoa lukualueella 0–20. Oppilaiden tulisi osata ensimmäisen
luokan keväästä tai viimeistään toisen luokan syksystä lähtien laskea yhteen- ja
vähennyslaskuja luvuilla 0–20 sujuvasti sekä saada ne automaation tasolle. On kuitenkin
oppilaita, jotka eivät selviä 9. luokallakaan 5 minuutissa Junnauskokeesta. Junnauskokeen
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tavoitteena on, että oppilas saa laskettua kaikki tehtävät oikein alle viidessä minuutissa. Jos
oppilas ei kykene laskemaan kaikkia tehtäviä oikein alle viidessä minuutissa, on se merkki
siitä, että hän kaipaa kertausta tai palaamista näiden lukujen käsittelyyn erityisopetuksessa.
(Ikäheimo, 2006.) Koska tutkimukseeni osallistuvat oppilaat ovat jo kolmannella luokalla,
oletan, että heille tämä testi ei tuota kovin suuria ongelmia, vaan lähes kaikki suoriutuvat
testistä virheittä.
Junnauskoe 0–20 sisältää 60 mekaanista yhteen- ja vähennyslaskutehtävää. Tehtävät on
jaettu seuraaviin aihealueisiin ratkaisustrategioiden mukaisesti: Sydänparit, tuplat +, tuplat
–, tuplat + ja –, melkein kuin tuplat, 10 lisää, 10 pois, 9 lisää ja 9 pois. (Liite 2)
Junnauskokeen mukana on annettu opettajalle ohjeet, joiden mukaan hän testaa oppilaansa.
Testiin kuuluu viiden minuutin aikaraja, jolloin nähdään, mihin asti oppilaat ovat päässeet
viiden minuutin kuluttua. Sen jälkeen oppilaat jatkavat laskemista ja loppuajat merkitään
muistiin. Tällöin käytetään niin sanottua kahden kynän menetelmä, joka toimii seuraavasti.
Oppilailla on pöydällä ennen testin alkua kaksi kynää, lyijykynä ja värikynä. Testi tulee
aloittaa lyijykynällä, ja kun viisi minuuttia on kulunut, sanotaan ”vaihda kynää”, jolloin ne
oppilaat, jotka eivät vielä ole palauttaneet testiä, jatkavat testin tekemistä värikynällä.
Oppilaat saavat palauttaa testin heti, kun ovat omasta mielestä valmiita. (Ikäheimo, 2006.)
Sitä mukaa, kun oppilaat palauttivat kokeita, merkitsin ajan heidän paperiinsa myöhempää
tarkastelua varten.
Jokaisesta oikein lasketusta tehtävästä oppilas saa yhden pisteen, väärästä vastauksesta ei
saa pisteitä. Maksimipistemäärä on siten 60. Kokeiden korjauksessa ei ollut ongelmia
tehtävien selkeyden vuoksi.

7.1.2 MAKEKO 3/4 ja sen sisältö
Ikäheimon, Putkosen ja Voutilaisen kehittämä MAKEKO eli Matematiikan keskeisen
oppiaineksen kokeet luokille 1–9 ei ole tavallinen koe vaan kriteeritesti. MAKEKOn avulla
opettaja voi arvioida, kuinka opetuksen keskeiset tavoitteet ovat toteutuneet ja lisäksi hän
voi tunnistaa ne oppilaat, joiden kohdalla näitä tavoitteita ei ole saavutettu. MAKEKOa on
käsitelty enemmän luvussa neljä.

40

Koska tutkimukseni otos koostuu kolmasluokkalaisista ja se toteutettiin keväällä, käytin
tutkimuksessani MAKEKOa 3/4, joka voidaan pitää joko 3. luokan keväällä tai 4. luokan
syksyllä. Testin mukana on tarkat ja selkeät ohjeet, kuinka testi tehdään. Annoin samat
ohjeet kaikille luokille. Oppilaat saivat ottaa pöydälleen vain kynän, pyyhekumin,
viivaimen sekä apupaperin, jonka minä jaoin. Aluksi teimme suulliset tehtävät (6 kpl)
yhdessä siten, että luin jokaisen tehtävän kaksi kertaa ja lisäksi kirjoitin taululle tehtävässä
esiintyvät luvut. Suullisten tehtävien jälkeen oppilaat saivat alkaa tehdä testin muita
tehtäviä omaan tahtiin, jolloin aloin samalla ottaa aikaa. Testin ohjeissa luki, että testin
suorittaminen vie yleensä 1–2 tuntia, mutta aikarajaa ei aseteta. Silti oppilaiden aika
merkitään muistiin. Ikäheimon kanssa keskusteltuani sain ohjeet, että MAKEKO 3/4:ssa
kannattaa käyttää myös aikarajaa, joka tässä tapauksessa on 35 min yhdessä tehtyjen
suullisten päässälaskujen jälkeen. Onhan ihan eri asia, jos joku oppilas saa 40 p/ 60 p,
mutta aikaa kuluu 50 minuuttia ja toinen saa saman pistemäärän, mutta aikaa kuluu vain 30
minuuttia. Oppilaan on siis tehtävä testi 35 minuutissa ja virheprosentin oltava alle 30 %,
jotta hänen voidaan sanoa hallitsevan keskeinen oppiaines.
Kun oppilas oli omasta mielestään valmis ja tarkistanut kokeen hän sai palauttaa sen.
Koska on tärkeää tietää, mitä oppilas todella osaa, tarkistin koetta palautettaessa, että
oppilas oli tehnyt kaikki tehtävät. Jos jokin tehtävä oli jäänyt tekemättä, kysyin syytä.
Muutama oppilas oli vahingossa hypännyt jonkin tehtävän yli tai pari oppilasta jopa
kokonaisen sivun yli, jolloin oppilas sai tehdä tekemättömät tehtävät loppuun. Kun oppilas
palautti kokeen, merkitsin ylös myös ajan, jotta myöhemmin voin vertailla oppilaiden
aikoja.
MAKEKO 3/4 koostuu 16 eri osa-alueesta, joista jokainen tehtävä mittaa vain yhtä asiaa.
Testin osa-alueet ovat suulliset päässälaskut, lukukäsite, yhteenlasku päässä ja allekkain,
vähennyslasku päässä ja allekkain, kertolaskun käsite, kertolasku päässä ja allekkain,
jakolasku päässä, soveltavat tehtävät, mittayksiköistä aika, pituus, massa ja tilavuus sekä
geometria. (Liite 3)
MAKEKOjen korjaamisessa ei ollut ongelmia. Jokaiseen tehtävään on vain yksi oikea
vastaus ja oikeat vastaukset löytyvät opettajan ohjeista. Kokeen maksimipistemäärä on 60,
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joka tarkoittaa, että kokeessa on 60 tehtävää. Hyväksymisen raja on ilmaistu virhepisteinä:
18 pistettä eli 30 %.

7.2 Tutkimusaineiston käsittely
MAKEKOn ja Junnauskokeen mukana on selkeät ohjeet siitä, kuinka koe korjataan ja
mihin asioihin kokeessa ja kokeen tuloksissa kannattaa kiinnittää huomiota. Kokeiden
korjaaminen oli helppoa näiden ohjeiden avulla ja myös siksi, että yhteen tehtävään on
vain yksi oikea vastaus.
Junnauskokeen 0–20 korjaamisen jälkeen kirjoitin oppilaiden tulokset tietokoneelle, jolloin
aineiston käsittely helpottui. Tämän jälkeen tein luokkakohtaiset yhteenvedot siitä, kuinka
moni oli täyttänyt tavoitteet, toisin sanoen laskenut kaikki tehtävät oikein alle viidessä
minuutissa, sekä kuvion (kuviot 3, 7 ja 11) Microsoft Exel -ohjelmalla havainnollistamaan
tuloksia. Luokkakohtaisten yhteenvetojen jälkeen tein koko otosta (73 oppilasta) kattavan
taulukon (Liite 6).
MAKEKO-testien mukana on oppilas- ja luokkakohtainen tuloslomake (Liitteet 4 ja 5),
johon oppilaiden tulokset on helppo koota. Oppilaskohtaisessa tuloslomakkeessa on
ruutuja, joista jokainen vastaa yhden osa-alueen yhtä tehtävää. Lomakkeesta väritetään ne
ruudut, jotka oppilas on osannut laskea. Merkitsin lomakkeeseen myös ajan, joka
oppilaalla oli mennyt kokeen tekemiseen. Lomakkeeseen merkitään myös oppilaan saamat
pisteet prosentteina.
Luokkakohtaiseen tuloslomakkeeseen merkitään puolestaan ne tehtävät, jotka oppilas on
laskenut väärin eli tulokset merkitään virhepisteinä. Lomakkeesta nähdään helposti ne osaalueet, joissa oppilailla on ollut eniten ongelmia. Vaakasuorista ruuduista nähdään
yksittäisten oppilaiden suoriutuminen ja pystysuorista koko luokan tulokset tietyssä
tehtävässä.
MAKEKO-testin vastauksista tein vielä koko otoksen kattavan taulukon, johon merkitsin
samat tiedot kuin luokkakohtaiseen tuloslomakkeeseen (Liite 7). Koko otoksen kattavassa
taulukossa on lisänä oppilaiden aika sekä osa-aluekohtaiset virhepisteet ja virheprosentit.
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Taulukon lisäksi tein jokaiselle luokalle kaksi kuviota. Ensimmäinen kuvio (kuviot 1, 5 ja
9) havainnollistaa eri osa-alueista saatuja virhepisteitä ja toinen (kuviot 2, 6 ja 10)
oppilaiden yksilöllistä suoriutumista, jolloin kohteena ovat virhepisteet ja aika.
Opettajien kyselylomakkeista jaottelin vastaukset opettajakohtaisesti kolmeen kategoriaan:
ei vastausta, konkreettiset vastaukset sekä ei heikkouksia tai vahva kaikilla osa-alueilla,
riippuen oliko kyse heikkouksista vai vahvuuksista. Ei vastausta -kohdat olivat sellaisia,
johon opettaja oli vetänyt vain viivan, konkreettiset vastaukset pitivät sisällään selviä osaalueita, esim. kertolasku, sanalliset tehtävät tai murtoluvut. Ei heikkouksia- tai vahva
kaikilla osa-alueilla -kohtiin opettajat olivat kirjoittaneet ”ei heikkouksia” tai ”vahva
kaikilla osa-alueilla”.
Konkreettisista vastauksista poimin kaikki luokkakohtaisesti esille tulleet osa-alueet,
jolloin sain selville määrällisesti ne osa-alueet, jotka opettajan mielestä on oppilaille
vaikeimpia. Tuloksista tein jokaiselle luokalle oman kuvion (kuviot 4, 8 ja 12).

43
8 TULOKSET
Käsittelen tässä luvussa luokkien A, B ja C MAKEKO 3/4 ja Junnauskoe 0–20 tuloksia
sekä opettajien antamia vastauksia oppilaiden heikoista ja vahvoista osa-alueista
matematiikassa. Näitä seuraa yhteenveto luokkien tuloksista. Lopuksi tarkastelen
oppimisvaikeuksien yleisyyttä sekä vertaan testien tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin.
Käytän tekstissä luokista kirjaimia A, B ja C, opettajista numeroita 1, 2 ja 3, jolloin luokan
A opettaja on 1. Oppilaista käytän kirjain ja numero -yhdistelmää, esim. B 18, joka
tarkoittaa luokan B oppilasta 18. Toimin näin sen vuoksi, että oppilaat ja opettajat säilyvät
anonyymeinä.
8.1 Luokan A tulokset
8.1.1 MAKEKO 3/4
Seuraavalla sivulla olevaan kuvioon 1 on koottu luokan A virheprosentit osa-alueittain
MAKEKO 3/4:ssa. Kuviosta voi todeta, että sallitun virheprosentin 30 % ylittää neljä osaaluetta, jotka ovat tilavuus (O) 64 %, jakolaskun käsite (J) 50 %, kertokäsite (G) 45 % sekä
kertolasku allekkain (I) 38 %. Lähellä 30 % rajaa on mittayksiköistä aika (28 %).
Vähiten virheitä luokan A oppilailla oli osa-alueissa yhteen- ja vähennyslasku päässä (C ja
E), lukukäsite (B) sekä vähennys- ja yhteenlasku allekkain (F ja D), joissa kaikissa
virheprosentti jäi alle 10 %.
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KUVIO 1. Luokan A virheprosentit osa-alueittain MAKEKO 3/4:ssa
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Kuvioon 2 on merkitty oppilaiden tulokset MAKEKO 3/4:ssa. Kuviossa mustat pallot
tarkoittavat oppilaita, joilla ylittyi sallittu virheprosentti 30 % ja/tai aika 35 minuuttia.
Kolmioilla tarkoitetaan oppilaita, joiden virheprosentti oli alle 30 % ja heidän aika oli 35
minuuttia tai alle. Kuviosta näkee, että seitsemällä oppilaalla eli 28 % luokasta

Oppilaiden virhepisteet (%)

virheprosentti oli yli 30 % tai aika oli yli 35 minuuttia.
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KUVIO 2. Luokan A oppilaiden tulokset MAKEKO 3/4:ssa

8.1.2 Junnauskoe 0–20
Junnauskokeessa 16 oppilaalla (64 %) oli vaikeuksia. Kuvioon 3 on merkitty mustilla
palloilla sellaiset oppilaat, jotka eivät saavuttaneet Junnauskokeen 0–20 tavoitteita (kaikki
tehtävät oikein alle viidessä minuutissa). Kolmioilla on merkitty ne oppilaat, jotka
saavuttivat tavoitteet. Näitä oppilaita on yhdeksän eli 36 % koko luokasta. Tässä luokassa
eniten virheitä tehnyt oppilas oli laskenut 10 tehtävää väärin. Nopein oppilas laski kaikki
tehtävät oikein 4 minuutissa ja 5 sekunnissa. Hitaimmalla oppilaalla aikaa kului tasan 17
minuuttia ja hän laski yhden tehtävän väärin.

Oppilaiden virhepisteet
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KUVIO 3. Luokan A oppilaiden tulokset Junnauskokeessa 0–20

8.1.3 Opettajan arviot
Opettajien tehtävän oli täyttää kyselylomake, johon arvioitiin oppilaiden heikot ja vahvat
osa-alueet matematiikassa. Tarkoitus oli antaa mahdollisimman konkreettisia esimerkkejä,
mutta opettajien vastauksista päätellen se oli vaikeaa. Opettaja 1:n vastauksista 36 % oli
tyhjiä eli opettaja oli vetänyt pelkän viivan vastaukseksi 18 oppilaan kohdalla.
Vahvuuksiin opettaja 1 oli jättänyt vastaamatta 7 oppilaan (28 %) kohdalla ja heikkouksiin
11 oppilaan (44 %) kohdalla. 12 oppilaan kohdalla opettaja 1 oli vastannut ”vahva kaikilla
osa-alueilla”.
Konkreettisia esimerkkejä opettaja 1 oli antanut 6 oppilaan vahvuuksista sekä 14 oppilaan
heikkouksista. Silloin, kun opettaja vastasi konkreettisen esimerkin avulla, olivat ne
yleensä yhden sanan vastauksia, esimerkiksi päässälaskut, sanalliset tehtävät, allekkain
laskut, jakolaskut, kertotaulut, jne.
Luokan A oppilaista kuusi ei saavuttanut MAKEKO 3/4:n eikä Junnauskokeen 0–20
tavoitteita. Opettaja 1 oli arvioinnissaan merkinnyt vain kahden oppilaan kohdalle samat
heikkoudet ja vahvuudet, kuin testit osoittivat olevan oppilaan heikot ja vahvat osa-alueet.
Vahvuuksien kohdalle opettaja ei ollut merkinnyt mitään, ja testienkään mukaan näillä
oppilailla ei ole varsinaisia vahvoja osa-alueita. Tämä tarkoittaa sitä, että opettaja 1 tunnisti
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kaksi oppilasta kuudesta, joilla on jonkinasteinen matematiikan oppimisvaikeus näiden
kahden testin perusteella.
Neljän muun oppilaan kohdalle, joilla testien mukaan on matematiikan oppimisvaikeus,
opettaja 1 oli merkinnyt konkreettisia esimerkkejä heikoksi osa-alueeksi, mutta suurin osa
oli eri osa-alueita, kuin testit osoittivat.
Alla olevaan kuvioon 4 on koottu opettaja 1:n vastauksista esille nousseet oppilaiden
heikoimmat osa-alueet matematiikassa. Opettaja 1:n mukaan hänen luokkansa heikoin osaalue on sanalliset tehtävät, jossa 9 oppilaalla on vaikeuksia. Muita heikkoja osa-alueita
luokan oppilailla ovat ongelmanratkaisutehtävät, kertolaskut sekä päässälaskut. MAKEKO
3/4:n mukaan luokan A heikoimmat osa-alueet olivat mittayksiköistä tilavuus, jakolasku
päässä, kertokäsite sekä kertolasku allekkain. Opettaja 1 tunnisti näistä ainoastaan
kertolaskun.
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KUVIO 4. Opettaja 1:n näkemys oppilaidensa heikoimmista osa-alueista matematiikassa
8.2 Luokan B tulokset
8.2.1 MAKEKO 3/4
Alla olevaan kuvioon 5 on koottu luokan B virheprosentit MAKEKO 3/4:n eri osaalueissa. Luokalle B vaikeimpia osa-alueita olivat tilavuus (O) 78 %, jakolaskun käsite (J)
49 %, kertokäsite (G) 47 %, geometria (P) 40 % sekä kertolasku allekkain (I) 35 %.
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Luokan B oppilaiden virheprosentti oli seitsemässä osa-alueessa alle 10 % ja nämä osaalueet olivat yhteenlasku allekkain (D), pituus (M), vähennyslasku allekkain (F),
lukukäsite (B), vähennys- ja yhteenlasku päässä (E ja C) sekä kertolasku päässä (H).
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KUVIO 5. Luokan B virheprosentit osa-alueittain MAKEKO 3/4:ssa

Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa 6 on luokan B oppilaiden tulokset MAKEKO
3/4:ssa. Kolmioilla on merkitty sellaiset oppilaat, joiden virheprosentti oli alle 30 % ja aika
oli alle 35 minuuttia (ks. 8.1.1 Luokan A MAKEKO 3/4 tulokset). Kaikki luokan B
oppilaat laskivat testin 35 minuutissa eikä kenenkään virheprosentti ylittänyt 30 %.

Oppilaiden virhepisteet (%)

Ainoastaan yhdellä oppilaalla aika oli tasan 35 minuuttia ja virheprosentti tasan 30 %.
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KUVIO 6. Luokan B tulokset MAKEKO 3/4:ssa
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8.2.2 Junnauskoe 0–20
Kuvioon 7 on merkitty luokan B oppilaiden suoriutuminen Junnauskokeessa 0–20.
Oppilaista kuusi (kuvion 7 kolmiot) eli 26 % koko luokasta laski kaikki Junnauskokeen
tehtävät oikein alle viidessä minuutissa. Loput 74 % eivät saavuttaneet tavoitetta. Eniten
virheitä tehnyt oppilas laski kuusi tehtävää väärin. Nopein oppilas laski kaikki tehtävät
oikein 3 minuutissa ja 15 sekunnissa. Hitaimmalla oppilaalla aikaa meni 8 minuuttia ja 40

Oppilaiden virhepisteet

sekuntia, mutta hän laski kaikki tehtävät oikein.

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aika (min)

KUVIO 7. Luokan B tulokset Junnauskokeessa 0–20
8.2.3 Opettajan arviot
Opettaja 2:n vastauksista 15 % oli tyhjiä eli opettaja oli jättänyt vastaamatta 7 oppilaan
kohdalla. Vahvuuksiin opettaja 2 oli jättänyt vastaamatta vain yhden oppilaan kohdalla ja
heikkouksiin 6 oppilaan kohdalla. Konkreettisia esimerkkejä opettaja 1 oli antanut 15
oppilaan vahvuuksista sekä 17 oppilaan heikkouksista. 7 oppilaan kohdalla opettaja 2 oli
vastannut ”vahva kaikilla osa-alueilla”.
Luokan B oppilaista vain yksi ei saavuttanut MAKEKO 3/4:n eikä Junnauskokeen 0–20
tavoitteita. Opettaja 2 oli tunnistanut tämän oppilaan ja merkinnyt hänen heikkouksiksi
samat osa-alueet, kuin testit osoittivat olevan oppilaan heikkoja osa-alueita. 17 oppilasta ei
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saavuttanut Junnauskokeen 0–20 tavoitteita, mutta heidän heikkouksiksi opettaja 2 ei ollut
merkinnyt yhteen- tai vähennyslaskua. Näiden oppilaiden kohdalle opettaja oli merkinnyt
heikkouksiksi pääasiassa kertolaskut ja sanalliset tehtävät.
Kuvioon 8 on koottu opettaja 2:n vastauksista esille nousseet oppilaiden heikoimmat osaalueet matematiikassa. Opettaja 1:n mukaan hänen luokkansa heikoimmin osattu osa-alue
on sanalliset tehtävät, jossa 13 oppilaalla on vaikeuksia. Muita heikkoja osa-alueita
luokassa ovat kertolasku, murtoluvut sekä jakolasku. MAKEKO 3/4:n mukaan luokan B
heikoimmat osa-alueet olivat mittayksiköistä tilavuus, jakolasku päässä, kertokäsite,
geometria sekä kertolasku allekkain. Opettaja 2 tunnisti näistä kertolaskun sekä jakolaskun.
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KUVIO 8. Opettaja 2:n näkemys oppilaidensa heikoimmista osa-alueista matematiikassa

8.3 Luokan C tulokset

8.3.1 MAKEKO 3/4
Kuten kuviosta 9 voi todeta, luokalle C vaikeimmat osa-alueet olivat jakolaskun käsite (J)
60 %, tilavuus (O) 58 %, kertokäsite (G) 51 %, kertolasku allekkain (I) 48 %,
mittayksiköistä aika (L) 32 % ja massa (N) 32 % sekä geometria (P) 31 %.
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KUVIO 9. Luokan C virheprosentit osa-alueittain MAKEKO 3/4:ssa

Luokan C oppilaat tekivät vähiten virheitä osa-alueissa yhteenlasku allekkain ja päässä (D
ja C), lukukäsite (B) sekä vähennyslasku päässä ja allekkain (E ja F). Näissä osa-alueissa
virheprosentti jäi alle 10 %.
Seuraavalla sivulla olevaan kuvioon 10 on koottu luokan C oppilaiden tulokset MAKEKO
3/4:ssa. Kuviosta voi laskea (kolmiot), että 12 oppilaalla eli 48 % koko luokasta oli

Virhepisteet (%)

virheprosentti alle 30 % ja aika alle 35 minuuttia.
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KUVIO 10. Luokan C oppilaiden tulokset MAKEKO 3/4:ssa
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8.3.2 Junnauskoe 0–20
Kuviossa 11 on luokan C oppilaiden tulokset Junnauskokeessa 0–20. Luokasta C viisi eli
20 % laski kaikki tehtävät oikein alle viidessä minuutissa, mikä tarkoittaa sitä, että 80 %
luokasta ei saavuttanut Junnauskokeessa 0–20 asetettuja tavoitteita. Eniten virheitä tehnyt
oppilas laski 13 tehtävää väärin. Nopein oppilas laski kaikki tehtävät oikein 4 minuutissa.

Virhepisteet

Hitaimmalla oppilaalla aikaa meni 14 minuuttia ja 20 sekuntia.
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KUVIO 11. Luokan C tulokset Junnauskokeessa 0–20

8.3.3 Opettajan arviot
Opettaja 3:n vastauksista 24 % oli tyhjiä eli opettaja oli jättänyt vastaamatta 12 oppilaan
kohdalla. Vahvuuksiin opettaja 3 oli jättänyt vastaamatta 2 oppilaan (8 %) kohdalla ja
heikkouksiin 10 oppilaan (40 %) kohdalla. Konkreettisia esimerkkejä opettaja 3 oli antanut
10 oppilaan vahvuuksista ja 12 oppilaan heikkouksista. 13 oppilaan vahvuuksien kohdalla
opettaja 3 oli vastannut ”vahva kaikilla osa-alueilla” ja 3 oppilaan heikkouksien kohdalla
”ei heikkouksia”.
Luokan C oppilaista 8 ei saavuttanut MAKEKO 3/4:n eikä Junnauskokeen 0–20 tavoitteita.
Opettaja 3 ei tunnistanut näistä oppilaista yhtään eli opettaja oli merkinnyt näiden
oppilaiden heikkouksiksi ja vahvuuksiksi täysin eri osa-alueet verrattuna testien tuloksiin.
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Kolmen oppilaan vahvuuksien kohdalle opettaja 3 oli merkinnyt ”tasaisen vahva kaikilla
osa-alueilla” ja kolmen oppilaan kohdalle ”ei heikkouksia”.
Kuviossa 12 on opettaja 3:n vastauksista esille nousseet oppilaiden heikoimmat osa-alueet
matematiikassa. Opettaja 3:n mukaan hänen luokkansa heikoimmin osattu osa-alue on
kertolasku, jossa 9 oppilaalla on vaikeuksia. Muita oppilaiden heikkoja osa-alueita ovat
sanalliset tehtävät sekä päässälasku. MAKEKO 3/4:n mukaan luokan C heikoimmat osaalueet ovat jakolasku päässä, tilavuus, kertokäsite, kertolasku allekkain, mittayksiköistä
aika ja massa sekä geometria. Opettaja 3 tunnisti näistä ainoastaan kertolaskun.
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KUVIO 12. Opettaja 3:n näkemys oppilaidensa heikoimmista osa-alueista matematiikassa

8.4 Yhteenveto luokkien tuloksista
Luokkien tuloksien kuvioita on helppo verrata keskenään ja huomata, kuinka erilaisia ne
ovat. Luokkakohtaiset erot ovat suuret. Luokalla B on vähiten oppilaita (1 oppilas, joka on
4 % koko luokasta), jotka eivät saavuttaneet testeissä asetettuja tavoitteita. A luokassa näitä
oppilaita oli 6 (24 %) ja C luokassa 8 (32 %).
Kuviosta 13 näkee sen, millaisia eroja luokkien välillä on MAKEKO 3/4:n eri osa-alueissa.
Luokan A oppilaat ovat tehneet virheitä kaikissa osa-alueissa, kun puolestaan luokalla B
on kahdessa osa-alueessa (D = yhteenlasku allekkain ja M = pituus) ja luokalla C yhdessä
osa-alueessa (D = yhteenlasku allekkain) virheprosentti 0 %.
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Kuvio 13. Luokkien saamat virheprosentit MAKEKO 3/4:n eri osa-alueissa

Myös Junnauskokeen 0–20 tuloksissa oli eroja. Luokan A oppilaista 9 (36 % koko
luokasta) saavuttivat Junnauskokeen 0–20 tavoitteet. Luokan B oppilaista tavoitteet
saavutti 6 oppilasta (26 %) ja luokassa C 5 oppilasta (20 %).
Luokan B oppilaiden aikojen keskiarvo MAKEKO 3/4:ssa oli 25 minuuttia ja se oli nopein
verrattuna muihin luokkiin. Luokan A oppilaiden aikojen keskiarvo oli 29 minuuttia ja
luokan C oppilaat tekivät MAKEKOn hitaimmin, ajassa 32 minuuttia. Teoriaosuudessa on
käsitelty laskemisen hitautta ja MAKEKOn suoritusaikoja vertailtaessa huomataan, että
hitaimman ja nopeimman luokan ajassa on eroa 7 minuuttia. Junnauskokeessa 0–20
kaikkien luokkien aikojen keskiarvo oli yli 5 minuuttia eli yli tavoitteissa määritellyn ajan.
Luokan B oppilaiden aikojen keskiarvo oli 6 minuuttia, luokan A 6,5 minuuttia ja luokan C
7 minuuttia.
MAKEKO 3/4 -testin ja Junnauskokeen 0–20 tulokset antoivat pääasiassa samankaltaisia
tietoja oppilaan matematiikan osaamisesta. Ne 15 oppilasta, joiden virheprosentti ylitti
MAKEKO 3/4 -testissä huolen rajan (30 %), eivät saavuttaneet myöskään Junnauskokeen
0–20 tavoitteita. Näistä oppilaista kuusi oli sellaisia, jotka olivat Junnauskokeessa 0–20
laskeneet eniten väärin. Tähän joukkoon kuului kuitenkin kolme oppilasta, jotka laskivat
Junnauskokeessa kaikki tehtävät oikein, mutta aika oli kaikilla reilusti yli viisi minuuttia.
Opettajien arvioinnit oppilaiden heikkouksista ja vahvuuksista olivat myös erilaisia.
Opettaja 2 käytti eniten vastauksissaan konkreettisia esimerkkejä. Hän myös tunnisti
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luokastaan sen yhden oppilaan, jolla on näiden testien mukaan matematiikan
oppimisvaikeus. Opettajan 1 luokalla oli kuusi oppilasta, jolla on matematiikan
oppimisvaikeus, ja opettaja tunnisti näistä kaksi tapausta. Opettaja 3 ei tunnistanut
luokastaan yhtään oppilasta, vaikka testien mukaan 8 oppilaalla on matematiikan
oppimisvaikeus.

8.5 Oppimisvaikeuksien yleisyys
MAKEKO 3/4 -testissä 15 oppilasta eli 20,5 % oppilaista ylitti huolen rajan, joka on 30 %.
Alla olevasta taulukosta 1 voi todeta, että suurin osa oppilaista menestyi kokeessa
kohtalaisesti, vaikkakin vain 11 % oppilaalla MAKEKO 3/4:n virheprosentti oli alle 10.
TAULUKKO 1. MAKEKO 3/4 -testin virheprosenttien jakautuminen
MAKEKOn virheprosentti

Oppilaita

yli 30 %

20,5 %

20 – 30 %

31,5 %

10 – 20 %

37 %

alle 10 %

11 %

73 % oppilaista ei saavuttanut Junnauskokeen 0–20 tavoitteita. Tämä tarkoittaa sitä, että 73
% oppilaalla koko otoksesta on ongelmia yhteen- ja vähennyslaskuissa lukualueella 0–20,
vaikka näiden perustaitojen pitäisi olla jo hallinnassa.
Kun tarkastellaan molempien testien tuloksia, voidaan todeta, että 15 oppilasta ei
saavuttanut MAKEKO 3/4:n tavoitteita ja 53 oppilasta ei saavuttanut Junnauskokeen 0–20
tavoitteita. Näistä oppilaista yhteensä 15 ei saavuttanut MAKEKO 3/4:n eikä
Junnauskokeen 0–20 tavoitteita. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden testien perusteella 20,5
%:lla tämän aineiston oppilaista on matematiikan oppimisvaikeus.
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8.6 Ongelma-alueiden vertailu aikaisempiin tutkimuksiin
Taulukkoon 2 on koottu tämän tutkimuksen ongelma-alueet sekä viiden muun
samantapaisen tutkimuksen tulokset. Tämän tutkimuksen tulokset ovat samankaltaisia
Pahtan (1995) tulosten kanssa. Molempien tutkimusten ongelma-alueisiin kuuluvat
jakolasku päässä, tilavuus sekä kertolaskun käsite. Myös Ikäheimon tuloksissa on
yhteneväisyyksiä tämän tutkimuksen tulosten kanssa.
TAULUKKO 2. Eri tutkimusten ongelma-alueiden vertailu
Ikäheimo
1989

Jakolaskun
käsite
Jakolasku
päässä

Ikäheimo
1990
Päässälaskut

Pahta 1995

Kertolaskun
käsite

Kertolaskun
käsite

Jakolaskun
käsite

Jakolaskun
käsite
Jakolasku
päässä

Bremer 1998 Mäenpää
2001

Tämä
tutkimus 2007
Yhteen- ja
vähennyslasku
Kertolaskun
käsite
Kertolasku
allekkain
Jakolaskun
käsite

Kertolaskun
käsite

Aika
Pituus
Tilavuus

Tilavuus

Tilavuus

Tilavuus

Mäenpään (2001) tutkimuksen tulos poikkeaa aika tavalla muista tutkimuksista. Hänen
tutkimuksessaan ainoa ongelma-alue on aikakäsite, jota ei muissa tutkimuksissa mainita.
Kertolaskun käsite näyttää olleen vaikea osa-alue kahdessa aikaisemmassakin
tutkimuksessa.
Aikaisempia tutkimuksia katsoessa voi todeta, että ongelma-alueet ovat ehkä hieman
vähentyneet vuosien myötä. Vuonna 1995 Pahtan tutkimuksessa oli neljä ongelma-aluetta,
1998 Bremerin tutkimuksessa kaksi ja 2001 Mäenpään tutkimuksessa vain yksi. Tässä
tutkimuksessa on kuitenkin ongelma-alueita neljä mitattuna MAKEKOlla sekä yksi
ongelma-alue mitattuna Junnauskokeella 0–20.
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9 POHDINTA
9.1 Tulosten tarkastelu
Tarkastelen tässä kappaleessa tutkimuksen tuloksia sekä pohdin niiden merkityksiä
luokkakohtaisesti. Pohdinnan kohteena ovat myös luokkakohtaiset korjaavat toimenpiteet.
Pohdinnassa on keskitytty luokkakohtaiseen tarkasteluun siksi, koska luokkien tulokset
eroavat toisistaan paljon ja tulokset esitettiin luokkakohtaisesti.
9.1.1 Luokkien väliset erot
Tutkimukseen osallistuvien kolmen luokan välillä oli suuria eroja niin oppilaiden
matematiikan osaamisessa kuin opettajien taidoissa tunnistaa matematiikan
oppimisvaikeuksia. Luokka B suoriutui testeistä parhaiten ja luokka C heikoiten. Tulokset
kertovat sen, että luokalla C on eniten vaikeuksia matematiikan eri osa-alueissa. Kun
selvitettiin, kuinka yleisiä oppimisvaikeudet ovat eri luokissa kävi ilmi, että luokassa B on
vain 4 %:lla oppilaista matematiikan oppimisvaikeus, kun luokassa A prosenttiosuus on 24
% ja luokassa C 32 %. Myös luokkien testien suoritusajat kertovat saman tuloksen, kuin
itse testit eli luokan C oppilaiden matematiikan osaaminen on heikointa ja luokan B
vahvinta.
Junnauskokeen 0–20 tulokset kertovat sen, että oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaidot
eivät ole automatisoituneet. Tulosten tasoa voidaan nostaa, jos asiaan paneudutaan
perusteellisesti. Junnauskokeen avulla voidaan seurata, miten oppilaiden taidot kehittyvät,
kun sitä ”junnataan” eli tehdään usein. Heikoiten suoriutuvien oppilaiden kohdalla
tarvitaan sekä erityisopettajan että kodin tukea. Tämä on ilmeisesti heikosti tunnettu
työskentelytapa opettajille, sillä kukaan heistä ei ollut käyttänyt Junnauskoetta 0–20
aikaisemmin. Junnauskokeen 0–20 tulokseen opettajien tulisi kiinnittää paljon huomiota,
sillä sen vaikutus ulottuu pitkälle tuleviin kouluvuosiin ja matematiikan tunteihin.
Kokemusten mukaan löytyy jopa luokilta 7–9 oppilaita, joiden lukualueen 0–20 yhteen- ja
vähennyslaskutaidot eivät ole automatisoituneet. Tämä puute vaikuttaa oppilaiden
itsetuntoon kielteisesti.
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Opettajien arvioinneissa oli myös suuria eroja. Tähän tutkimukseen osallistuvista
opettajista kaksi ei tunnistanut niitä oppilaita, joilla on vaikeuksia matematiikassa. Luokan
B opettaja 2 osasi arvioida parhaiten oppilaidensa heikot ja vahvat osa-alueet, ja hän käytti
eniten vastauksissaan konkreettisia esimerkkejä. Opettaja 2 tunnisti myös luokastaan sen
oppilaan, jolla testien mukaan on matematiikan oppimisvaikeus. Luokan C opettajalla 3 oli
suurimmat vaikeudet tunnistaa oppilaidensa oppimisvaikeudet. Hänen luokassaan 8
oppilaalla on matematiikan oppimisvaikeus, mutta opettaja 3 ei tunnistanut yhtään näistä
oppilaista. Luokan A opettajalla 1 oli 6 oppilasta, joilla on matematiikan oppimisvaikeus ja
tämä opettaja 1 tunnisti näistä kaksi tapausta.
Opettajien tietämys ja asenne matematiikkaan on voinut osaltaan vaikuttaa tutkimuksen
tuloksiin. Jos opettaja ei ole kiinnostunut matematiikasta, hän voi pitää matematiikan
opetusta vähemmän tärkeänä. Kuten Haapasalokin on todennut, opettajien tulisi tiedostaa
asenteensa ja käsityksensä matematiikasta ja sen opettamisesta, sillä ne ilmenevät opettajan
käytännön toiminnassa. Opettaja voi tietämättään antaa oppilaille käsityksen, että
matematiikka ei ole niin tärkeää kuin esimerkiksi liikunta tai kuvataide.
Kun kaikki nämä edellä mainitut asiat ottaa huomioon, on helppo yhtyä Räsäsen
kommenttiin opetuksen vaikutuksesta oppimiseen. Kuten teoriaosuudessa jo mainittiin, 1/3
oppilaista oppii matematiikkaa riippumatta opetuksesta, 1/3 on riippuvainen siitä, miten
opetetaan ja 1/3 asettaa suuria vaatimuksia opettajan taidoille (ks. sivu 15). Etenkin luokka
C asettaa suuria vaatimuksia opetukselle. Jos opettajat kykenisivät järjestämään
opetuksensa siten, että myös ne, jotka asettavat suuret vaatimukset opettajan taidoille,
pysyisivät opetuksen mukana, voisivat erityisopettajat keskittyä niihin, joilla on todellisia
oppimisvaikeuksia matematiikassa.
Usein kouluissa annetaan saman verran erityisopetusta kaikille luokille. Tämä ei
välttämättä ole hyvä asia, sillä kuten tuloksia katsellessa voi todeta, ovat luokkien tasot
hyvin erilaiset. Kun tarkastellaan luokkia erikseen, voi helposti todeta, että luokalla C on
eniten ongelmia matematiikassa. Tämän vuoksi luokan C oppilaat tarvitsisivat eniten
erityisopettajan apua. Puolestaan luokan B oppilailla erityisopettajan tarve on
huomattavasti vähäisempi. Luokasta A löytyy muutama oppilas, jotka tarvitsevat
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erityisopettajan apua. Kun mietitään, millaisia korjaavia toimenpiteitä luokat tarvitsevat,
ovat nekin sidoksissa siihen, millä tasolla luokan oppilaat yleisesti ovat matematiikassa.
Luokassa C opetuksen tulisi keskittyä ehdottomasti perusasioihin. Tähän luokkaan ei
pelkkä erityisopettajan apu enää riitä, vaan luokan C opettaja 3:n olisi syytä tehdä
muutoksia matematiikan opetukseen. Ennen 4. luokan uuteen keskeiseen sisältöön
siirtymistä, pitäisi koko luokalle opettaa uudestaan 3. luokan vastaava keskeinen sisältö,
esimerkiksi jakolaskun käsite konkreettisesti. Pelkkä kertaaminen heikkojen oppilaiden
kanssa ei siis riitä.
Luokka B suoriutui testeistä hyvin, jolloin korjaavien toimenpiteiden tarve on
huomattavasti vähäisempi, verrattuna luokkaan C. Luokalla A oli muutamia oppilaita,
joilla oli vaikeuksia matematiikan keskeisen oppiaineksen hallinnassa, joten kolmannen
luokan asioiden kertaaminen on tarpeen ennen kuin siirrytään neljännen luokan sisältöihin.
Jos kaikki opettajat testaisivat oppilaansa ja ottaisivat selvää, mitä eri luokat osaavat, voisi
erityisopetuksen keskittää niihin heikosti suoriutuviin oppilaisiin, jotka tarvitsevat eniten
apua. On kuitenkin muistettava, että ensisijainen vastuu on luokan omalla opettajalla, ei
erityisopettajalla. Opettajien tulisi ehdottomasti keskittyä olennaisimpiin käsitteisiin,
peruslaskutoimituksiin sekä tarpeeksi rauhalliseen etenemiseen.
Esimerkiksi Turengin ala-asteen koululla on testattu kaikki oppilaat jo yli 10 vuoden ajan
MAKEKO-testeillä. Siellä on asetettu hyväksymisen rajaksi 20 %, eikä 30 % niin kuin on
suositeltu. Kun heikosti suoriutuvat oppilaat ovat jääneet aikaisin kiinni seulonnassa, heille
on voitu varata tukiopetusta tai matematiikan erityisopetusta jo 1. luokalta lähtien. Myös
hyvin suoriutuvat oppilaat hyötyvät tarkasta seulonnasta, ja se on parantanut oppilaiden
tasoa matematiikassa, kun keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen ei ole jäänyt aukkoja.
Tämä ilmenee lukiossa, jossa oppilaat valitsevat aikaisempaa enemmän pitkän
matematiikan linjan.
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9.1.2 Kolmasluokkalaisten ongelma-alueet matematiikassa
MAKEKO 3/4:n ja Junnauskokeen 0–20 tulosten perusteella kolmasluokkalaisilla on
ongelmia matematiikan keskeisen oppiaineksen hallinnassa. Osa-alueista eniten oppilaille
tuotti ongelmia yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella 0–20, kertolaskun käsite,
jakolaskun käsite, kertolasku allekkain sekä tilavuus. Kaikissa näissä osa-alueissa
virheprosentti oli yli 40 %, kun taas keskeisen oppiaineksen hallinnan huolen raja on 30 %.
Lukualueen 0–20 yhteen- ja vähennyslaskut ovat jo 1–2 luokkien ongelma-alueita, joten
tuloksesta voi päätellä, että opettajat eivät käytä tarpeeksi aikaa perusasioiden opetteluun,
koska vielä kolmannen luokan keväällä 73 %:lla oppilaista on ongelmia perustaidoissa.
Parhaiten oppilailla on hallinnassaan yhteenlaskut päässä ja allekkain, vähennyslaskut
päässä ja allekkain sekä lukukäsite. Näissä kaikissa osa-alueissa virheprosentti jäi reilusti
alle kymmenen. Tämä tulos on hieman ristiriitaista Junnauskokeen 0–20 tulosten kanssa,
sillä Junnauskokeen perusteella 73 %:lla oppilaista on ongelmia yhteen- ja
vähennyslaskuissa lukualueella 0–20. Ristiriidan selittää kuitenkin se, että
Junnauskokeessa aikaraja 5 minuuttia paljastaa sen, onko oppilaiden laskutaito
lukualueella 0–20 automatisoitunut. MAKEKOssa taas oppilaat saavat käyttää vastaaviin
laskuihin sen ajan kuin tarvitsevat. Lohdullista on kuitenkin, että mitä enemmän
kiinnitetään huomiota lukualueen 0 – 20 peruslaskujen harjoitteluun ja nopeuteen, sitä
nopeammin heidän taitonsa automatisoituvat. Nimi ”junnaus” viittaakin siihen, että näitä
taitoja on junnattava niin kauan, että ne hallitaan.
Opetussuunnitelmassa korostetaan käyttämään arkielämässä vastaantulevia matemaattisia
ongelmia hyväksi matematiikan opetuksessa. Kuitenkaan opettajat eivät aina tee niin. Tästä
hyvänä esimerkkinä on MAKEKO 3/4:n soveltava tehtävä, jossa oppilasta pyydettiin
piirtämään Tertun kolmet saappaat. Tarkoitus oli, että oppilas piirtää kolme saapasparia.
Kuitenkin 34 % oppilaista piirsi vain kolme saapasta eikä siis kolmea saapasparia. Tämä
tehtävä on todella arkeen kuuluva, ja silti monet oppilaat tekivät siinä virheen.
Koska tämän tutkimuksen oppilaat eivät hallitse kunnolla matematiikan perusasioita, on se
vihje siitä, että heidän ensimmäisen ja toisen luokan opettajansa eivät ole käyttäneet
tarpeeksi aikaa perusasioiden opetteluun. Myöhempiä kouluvuosia ajatellen olisikin hyvin
tärkeää, että luokkien 1–2 opetus olisi konkreettista sekä peruslaskutoimituksiin
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painottuvaa. Kuten teoriaosassa todettiin, erot laskutaidossa kasvavat vuosien mittaan
(Matteus–efekti sivulla 13). Opettajien täydennyskoulutus onkin viime vuosina painottunut
matematiikan solmujen aukomiseen ja ennalta ehkäisyyn. Erityisopettajien
peruskoulutukseen tulisi ehdottomasti lisätä matematiikan oppimisvaikeuksien osuutta.
Koko otoksessa oli 15 oppilasta (eli 20,5 % koko otoksesta), joilla oli vaikeuksia
matematiikassa. Tulosten perusteella kolmasluokkalaisilla eivät ole hallinnassaan
matematiikan keskeiset käsitteet. Teoriaosuudesta löytyvästä matematiikan
opetussuunnitelmasta on löydettävissä kohta, jossa todetaan, että oppilaan tulee oppia
käyttämään matemaattisia käsitteitä sekä tekemään päätelmiä ja esittämään ratkaisuja
konkreettisin mallein ja välinein, niin kuvin, suullisesti kuin kirjallisesti. Tämän otoksen
oppilailla näitä tavoitteita ei ole kokonaan saavutettu.
Koska tulosten mukaan viidesosalla otoksesta on matematiikan oppimisvaikeus, on
pohdintaa syytä nostaa kysymys, onko oppilailla itsellään matematiikan oppimisvaikeus,
muita vaikeuksia, jotka aiheuttavat ongelmia matematiikan opiskelussa vai johtuuko
oppimisvaikeus opetuksesta? Näitä termejä on vaikea erottaa toisistaan. Jos verrataan
aikaisempia tutkimuksia, on niissä oppimisvaikeuksien yleisyys ollut 3–15 % välillä. Siksi
tämän tutkimuksen tulos 20,5 % tuntuu suurelta ja on ehkä syytä ajatella, että kaikilla
näillä oppilailla ei ole todellista matematiikan oppimisvaikeutta, joka voidaan poistaa
toisenlaisella opetuksella, joka painottaa muun muassa käsitteiden hallintaa. Koska
oppilaiden taustoja ei ole selvitetty, ei voida aukottomasti osoittaa, kuinka suurella osalla
tämän tutkimuksen oppilaista on matematiikan oppimisvaikeus. On myös hyvin vaikea
tietää, onko oppilaalla vaikeus oppia pelkästään matematiikkaa vai, onko oppilaalle
vaikeata ylipäänsä oppia.
Opettajien mukaan heidän oppilaidensa ongelma-alueet matematiikassa ovat sanalliset
tehtävät, kertolaskut sekä päässälaskut. Testien mukaan ongelma-alueita olivat yhteen- ja
vähennyslaskut lukualueella 0–20, kertolaskun käsite, jakolaskun käsite sekä tilavuus.
Opettajat tunnistivat siis vain yhden ongelma-alueen. Päässälaskuissa oppilailla ei ollut
ongelmia, vaikka kaksi opettajaa kolmesta arveli omalla luokalla olevan ongelmia niissä.
On hyvin vaikea arvioida, miksi opettajat eivät tienneet luokkiensa oppilaiden
matematiikan ongelma-alueita.
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Aikaisemmissa tutkimuksissa on päädytty samankaltaisiin tuloksiin kuin tässä
tutkimuksessa. Eritoten Ikäheimon ja Pahdan löytämät ongelma-alueet ovat lähellä tässä
tutkimuksessa paljastuneita ongelma-alueita. Viidestä aiemmasta tutkimuksesta kolmessa
ovat ongelma-alueina olleet kertolaskun käsite ja jakolaskun käsite sekä tilavuus kuten
tässäkin tutkimuksessa. Muissa tutkimuksissa ei ole käytetty Junnauskoetta 0–20
MAKEKOn rinnalla, joten niiden tuloksia ei voi verrata.

9.2 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuus tarkastelussa keskityn reliabiliteetin eli sisäisen
johdonmukaisuuden sekä validiteetin eli tutkimuksen pätevyyden osoittamiseen.
Tarkastelun kohteena ovat tutkimusmenetelmät, joihin kuuluvat testit, otos sekä käytännön
toteutus.
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että mittauksella on tarkkuutta sekä
kykyä vastustaa satunnaisvirheitä. Tällöin kyse on reliabiliteetista. Aikaisemmissa
tutkimuksissa reliabiliteetti on osoitettu laskemalla MAKEKOille Cron bachin alfakertoimet. Kerroin saa korkeimmillaan arvon yksi. Hautamäki ja Kuusela saivat MAKEKO
3/4:n Cron bachin alfa–kertoimeksi 0,73, Bremer sai kertoimeksi 0,845 ja Hermansson
0,74. MAKEKO 3/4:n reliabiliteettia voidaan siis pitää hyvänä (ks. 4 MAKEKO-TESTI).
Junnauskokeen 0–20 luotettavuutta ei ole tutkittu. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole
käytetty Junnauskoetta 0–20, joten vertailu pohjaa muihin tutkimukseen ei ole. Toisaalta,
koska Junnauskokeen 0–20 tavoite on selkeästi määritelty (ks. 7.1.1 Junnauskoe ja sen
sisältö) voi oppilaat jakaa vain kahteen ryhmään tulosten perusteella; niihin, jotka
saavuttivat tavoitteet ja niihin, jotka eivät saavuttaneet tavoitteita. Junnauskokeen 0 – 20
luotettavuutta olisi kuitenkin syytä tutkia tarkemmin.
Tutkimuksen validiteettia arvioitaessa tarkastellaan sekä sisäistä, että ulkoista validiteettia.
Sisäinen validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä oli tarkoitus
tutkia. Sisäisen validiteetin arviointiin liittyy muun muassa arviointi käytetyistä
menetelmistä. Ulkoinen validiteetti viittaa tutkimuksen yleistettävyyteen.
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Ensimmäiseksi tarkastelun kohteena on tutkimuksessa käytetyt menetelmät. Tutkimuksen
ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää kolmasluokkalaisten ongelma-alueet
matematiikassa. Testeiksi valittiin MAKEKO 3/4 sekä Junnauskoe 0–20. MAKEKO
valittiin testiksi siksi, että se on suunniteltu mittaamaan oppilaiden keskeisen oppiaineksen
hallintaa. MAKEKOt ilmestyivät ensimmäisen kerran vuonna 1988, mutta niitä on
uudistettu vuonna 2002 ja ne sisältävät edelleenkin keskeisen oppiaineksen, myös uuden
opetussuunnitelman mukaan, koska keskeinen oppiaines on pysynyt samanlaisena
viimeisten vuosien aikana.
Kritiikkinä voi todeta, että MAKEKO on melko pitkä, mikä voi johtaa siihen, että
heikoimmat oppilaat väsyvät kesken kokeen ja se huonontaa tulosta. Tämän tutkimuksen
kohdalla ei näkyvää väsymistä kuitenkaan havaittu.
Tutkimukseen osallistuneet luokat valittiin satunnaisotannalla siten, että Kajaanin kouluista
valittiin arpomalla yksi. Satunnaisotannalle pyrittiin tulosten yleistettävyyteen eli ulkoisen
validiteetin lisäämiseen. Tutkimukseen olisi voinut valita luokkia eri kouluista, mutta
perusteluna yhden koulun luokkien valinnalle on se, että halusin tutkia myös sitä, kuinka
suuria eroja voi olla koulun sisällä luokkien välillä. Vaikka tutkimuksen yleistettävyyttä
yritettiin parantaa satunnaisotannalla, on otos kuitenkin niin pieni, että kovin laajoja
yleistyksiä tutkimuksen tuloksista ei voida tehdä.
Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi tutkija osallistui itse käytännön toteutukseen.
Tämän vuoksi testeihin liittyvät ohjeet ja toimenpiteet suoritettiin samalla tavalla kaikissa
luokissa. Tutkimuksen luotettavaan käytännön toteutukseen vaikutti hieman yksi asia.
Kahdessa luokassa opettajalla tuntui olevan hieman negatiivinen asenne tutkimusta
kohtaan ja se ilmeni kiireenä. Olin ottanut aiemmin opettajiin yhteyttä ja kertonut, kuinka
kauan testien tekeminen kestää sekä antanut opettajien itse valita ajankohdan, jolloin testit
tehtiin heidän luokassaan. Kuitenkin opettajat kyselivät usein, kuinka kauan testien
tekeminen kestää ja he olivat huolissaan siitä, ehtivätkö oppilaat pitämään tarpeeksi pitkän
välitunnin.
Tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat tarkoin mietittyjä ja perusteltuja. Tärkeintä on,
että kaikkiin tutkimusongelmiin saatiin vastaus. Tämän vuoksi voidaan sanoa, että
tutkimuksessa on tutkittu juuri sitä, mitä pitikin. Tutkimuksella on siis sisäistä validiteettia.
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Tämä tutkimus on herättänyt muutamia jatkotutkimuksen aiheita. Olisi mielenkiintoista
tutkia tarkasti, millaisia strategioita oppilaat käyttävät suorittaessaan esimerkiksi
Junnauskoetta 0–20 ja MAKEKOa 3/4. Tässä tutkimuksessa havaitsin muun muassa
seuraavia strategioita: sormilla laskeminen, viivojen ja pallojen piirtäminen, päässälaskun
kirjoittaminen allekkain laskuksi. Tutkimuksen kohteena voisi myös olla se, eroavatko eri
testeissä käytetyt strategiat toisistaan. Ryhmätilanteessa on hyvin vaikea selvittää, millaisia
strategioita oppilaat käyttävät, joten silloin oppilaita olisi pystyttävä seuraamaan yksi
kerrallaan.
Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi Junnauskoe 0–20. Olisi hyvä selvittää
että, millainen testi Junnauskoe 0–20 on, mitä se kertoo oppilaiden taidoista, sekä ovatko
testin tulokset luotettavia. Tutkimuskohteena voisi olla peruskoulun luokka-asteiden 2–9
oppilaat, jolloin saataisiin testistä mahdollisimman monipuolista tietoa. Käytännön
kokemukset paljastavat puutteita peruslaskutoimituksissa sekä luokkien 7–9 oppilailla, että
myös ammattioppilaitosten oppilailla muutamilla linjoilla.

9.3 Loppusanat
Ennen varsinaisen tutkimuksen alkua minulla ei ollut kovin vahvoja ajatuksia siitä,
millaisia tulokset olisivat. Jälkeenpäin ajatellen olisin kuitenkin luullut, että oppilaat
olisivat suoriutuneet testeistä paljon paremmin. Erityisesti Junnauskokeen 0–20 heikko
tulos yllätti. Luulin, että oppilailla olisi hallinnassa yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella
0–20, mutta tulos olikin päinvastainen.
Tutkimuksen aikana silmäni ovat auenneet ja olen ymmärtänyt, kuinka tärkeää
matematiikassa on perusasioiden hallitseminen. Jos pohja on hutera, tulee oppilaille
myöhemmin vastaan ongelmia, joiden ratkaiseminen vaikeutuu vuosien myötä.
Alkuopetuksen aikana annetaan pohja oppilaiden matemaattisille taidoille ja sen vuoksi
erityisesti alkuopetuksen matematiikan tunteihin tulisi panostaa. Lisäksi luokkien välillä on
suuria eroja, jolloin opettajan taidot punnitaan. Opettajan on kyettävä järjestämään opetus
siten, että se on tehokasta juuri hänen luokalleen ja oppilailleen. Oppimisvaikeuksien
kartoitus on olennaista ensimmäisestä kouluvuodesta lähtien, jotta heti alussa voidaan
huomioida ne oppilaat, joilla on vaikeuksia matematiikassa.
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Tutkimuksen tekeminen on ollut haastavaa, mielenkiintoista ja erittäin antoisaa. Suuren
kiitoksen ansaitsee tässä tutkimuksessa käytettyjen testien tekijä Hannele Ikäheimo, joka
on antanut lukuisia hyviä ideoita ja pohdinnan aiheita tämän mielenkiintoisen
tutkimusmatkan aikana. Koen tutkimusmatkani onnistuneen, sillä sain vastaukset
kysymyksiini ja paljon muuta tietoa sen ohella.
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LIITE 1. Opettajien kyselylomake
TUTKIMUS MATEMATIIKAN SOLMUKOHDISTA KOLMASLUOKKALAISILLA
KEVÄT 2007
OHJEET:
-

Vastaa aluksi muutamaan kohtaan itsestäsi

-

Iän kohdalla laita rasti oikean vaihtoehdon kohdalle

-

Koulutus kohdassa kerro, jos sinulla on muita pätevyyksiä luokanopettajan lisäksi,
esim. aineenopettaja, erityisopettaja, jne.

-

Kirjoita oppilaan nimi (etu- ja sukunimi) sille varatulle paikalle

-

Kuvaile sitten hänen matemaattista osaamistaan kohtiin heikkoudet ja vaikeudet.
Kerro mitkä osa-alueet ovat vahvoja ja mitkä tuottavat vaikeuksia. Kuvaile jokaisen
oppilaan osaamista mahdollisimman tarkasti, yksityiskohtaisesti ja selkeästi.

-

Koska tutkin matematiikan solmukohtia, pohdi ja kerro erityisesti niistä osa-alueista
matematiikassa, joissa oppilaalla on vaikeuksia.

-

Kyselyn lopussa on tyhjä sivu, jonne voit kirjoittaa muuta mieleen tulevaa. Voit
esimerkiksi kertoa, jos jollain oppilaalla on oppimisvaikeuksia, myös muissa aineissa
kuin matematiikassa.

-

Toivon, että vastaat kyselyyn mahdollisimman nopeasti, viimeinen palautuspäivä on
perjantaina 16.2.2007

Kyselyn vastauksia käytetään ainoastaan tähän tutkimukseen. Esille tulevat tiedot ovat
luottamuksellisia eivätkä oppilaiden ja opettajien nimet tule esille raportissa.
Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: hennakau@mail.student.oulu.fi
tai puhelimitse: 040-7227996
Nimi: ___________________________________
Luokka: __________
Koulu: _____________________________________
Ikä: 20 – 29 ________

30 – 39 ________ 40 – 49 ________

50 – 59 ________

Kuinka kauan olet toiminut opettajana?_____________________________________
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Koulutus:
____________________________________________________________________
_________________________
oppilaan nimi
HEIKKOUDET:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
VAHVUUDET:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________
oppilaan nimi
HEIKOUDET:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

VAHVUUDET:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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LIITE 2. Junnauskoe 0–20 ja opettajan ohje

JUNNAUSKOE 0 – 20
Sydänparit

Nimi:_________________________
Sydänparit

2 + __ = 10

0 + ___ = 10

10 – 3 = ___

10 – 5 = ___

__ + 4 = 10

__ + 9 = 10

10 – 8 = ___

10 – 1 = ___

7 + __ = 10

5 + __ = 10

10 – 6 = ___

10 – 10 = ___

Tuplat +

Tuplat –

4 + 4 = ___

6 + 6 = ___

8 – 4 = ___

14 – 7 = ___

9 + 9 = ___

3 + 3 = ___

18 – 9 = ___

20 – 10 = ___

7 + 7 = ___

8 + 8 = ___

12 – 6 = ___

16 – 8 = ___

Tuplat + ja –

Melkein kuin tuplat

9 + 9 = ___

16 – 8 = ___

4 + 5 = ___

6 + 7 = ___

7 + 7 = ___

12 – 6 = ___

9 + 8 = ___

7 + 8 = ___

5 + 5 = ___

18 – 9 = ___

3 + 4 = ___

5 + 6 = ___

10 lisää

10 pois

3 + 10 = ___

5 + 10 = ___

14 – 10 = ___

17 – 10 = ___

8 + 10 = ___

0 + 10 = ___

19 – 10 = ___

11 – 10= ___

6 + 10 = ___

2 + 10 = ___

16 – 10 = ___

20 – 10= ___

9 lisää

9 pois

3 + 9 = ___

5 + 9 = ___

14 – 9 = ___

17 – 9 = ___

8 + 9 = ___

0 + 9 = ___

13 – 9 = ___

11 – 9 = ___

6 + 9 = ___

2 + 9 = ___

16 – 9 = ___

20 – 9 = ___
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Junnauskoe 0 – 20
Tarkoitus:

Tavoite:

Opettajan ohje

Testata oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaito luvuilla 0 – 20.
Kerrata ja vahvistaa lukualueen 0 – 20 yhteen- ja vähennyslaskuja sekä
saada ne automaation asteelle.
1. luokan keväästä ja 2. luokan syksystä lähtien oppilaat laskevat kaikki
tehtävät alle 5 minuutissa oikein. Testauksessa käytetään kahden kynän
menetelmää (ks. kohta 3 alla).

Menetelmä:
1.
*
*
*
*
*

Ennen Junnauskoetta 0 – 20 oppilaat tekevät konkreettisilla välineillä (10 munan
munakennot, Kymppi ja Tupla-Kymppi, 1-kuutiot ja 10-sauva sekä opetusrahat)
sydänparit
tuplat + ja –
melkein kuin tuplat
10 lisää ja 10 pois
9 lisää ja 9 pois.
Oppilaat keksivät myös laskuihin sopivia tarinoita sekä piirtävät ne.
Tarkoitus on, että oppilaat ymmärtävät mitä laskevat.

2.

Ensimmäisellä kerralla oppilaat laskevat Junnauskoetta 0 – 20 omassa tahdissa.
Aika merkitään muistiin, laskut tarkistetaan ja virheet korjataan.
Mikäli jollakin oppilaalla on paljon virheitä, tehdään Junnauskoe 0 – 20
muutaman kerran välineiden avulla ilman ajanottamista.

3.

Toisella kerralla otetaan aikaa seuraavasti:
Oppilailla on kaksi kynää: lyijykynä ja värikynä.
Junnauskoe 0 – 20 aloitetaan lyijykynällä ja kun viisi minuuttia on kulunut,
opettaja sanoo ”vaihda kynää” ja oppilaat jatkavat laskemista värikynällä.
Lopullinen aika merkitään paperiin.

4.

Seuraavilla kerroilla tehdään samalla tavalla.
Tarkoitus on, että oppilas itse ja opettaja huomaavat edistymisen.
Niiden oppilaiden, joilla on virheetön suoritus ja aika alle 5 minuuttia, ei tarvitse tehdä
koe kuin pari kertaa; myöhemmin tarkistetaan asian hallinta uudestaan.

5.

Junnauskoe 0 – 20 on myös hyvä kotitehtävä; joillekin oppilaille annetaan kotiläksyksi
vain puolet tehtävistä tai vähemmän kuin puolet.

6.

Mikäli oppilaan tulokset (aika ja oikein laskettujen tehtävien lukumäärä)
eivät harjoituksen myötä parane, on syytä palata kohtaan 1.
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LIITE 3. MAKEKO 3/4
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LIITE 4. Oppilaskohtainen tuloslomake
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LIITE 5. Luokkakohtainen tuloslomake
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LIITE 6. Junnauskokeen tulokset, koko otos
OPPILAS
9B
23 B
14 C
20 A
18 A
16 A
21 B
22 B
18 C
10 B
20 B
24 A
15 C
11 A
15 A
22 A
17 A
12 C
10 C
8A

PISTEET max. 60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

AIKA
3.15
3.30
4.00
4.05
4.05
4.10
4.10
4.15
4.25
4.30
4.45
4.50
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
5.00
5.00
5.00

12 A
13 B
18 B
9A
6C
19 B
23 C
22 C
21 C
3B
6B
7C
5C
13 C

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

5.30
5.50
5.50
5.55
6.10
6.25
6.35
7.35
7.50
8.25
8.40
10.40
10.45
14.20

17 B
25 A
13 A
19 C
25 C
23 A
17 C
1C
2B
5B

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

3.40
4.05
4.05
4.10
4.10
4.10
4.15
4.55
5.25
5.40
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4B
16 C
16 B
14 B
14 A
5A
10 A
24 C
7B
15 B
19 A

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

5.50
6.00
6.00
6.20
6.35
6.55
7.10
7.20
8.20
8.25
17.00

21 A
3A
1B
7A
11 B
3C
12 B
9C
2A
11 C
8B
20 C
6A
8C
4A
4C
1A
2C

58
58
58
58
58
58
57
57
56
55
54
54
53
51
51
50
50
47

4.05
4.55
6.35
7.10
7.35
9.05
7.35
11.25
7.05
4.25
4.15
4.35
6.25
7.00
12.05
6.30
16.40
10.30
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LIITE 7. MAKEKO 3/4 :n tulokset, koko otos
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