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Tässä tutkimuksessa tutkittiin syntymäajan yhteyttä matematiikan taitoihin alakoulun 

ensimmäisellä ja kolmannella luokalla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, 

vaikuttaako ääritapauksessa jopa vuoden ikäero oppilaan matemaattisiin taitoihin ja 

täten myös arviointiin. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, eroavatko tyttöjen ja poikien 

matematiikan taidot toisistaan alakoulun ensimmäisellä ja kolmannella luokalla. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 132 oppilasta kolmesta varsinaissuomalaisesta 

alakoulusta. Ensimmäiseltä luokalta tutkimukseen osallistui 109 oppilasta, joista poikia 

oli 60 ja tyttöjä 49. Kolmannelta luokalta osallistui vastaavasti 131 oppilasta, joista 

poikia oli 73 ja tyttöjä 58. Oppilaat jaettiin syntymäkuukauden mukaan 

syntymäneljänneksiin. Matematiikan taitojen mittarina käytettiin MaKeKo-testistön 

ensimmäisen ja kolmannen luokan testejä. Kvantitatiivisessa analyysissa laskettiin eri 

syntymäneljännesryhmille ja sukupuolille ensimmäisen ja kolmannen luokan MaKeKo-

testien tulosten keskiarvot ja hajonnat. Alku- ja loppuvuonna syntyneiden oppilaiden 

sekä poikien ja tyttöjen keskiarvoja vertailtiin tilastollisesti.  

 

Tutkimus osoitti, että ensimmäisellä luokalla luokan vanhimmat oppilaat menestyivät 

matematiikan testissä selvästi paremmin kuin luokan nuorimmat oppilaat. Kolmannella 

luokalla ero oli edelleen havaittavissa, mutta se oli kaventunut merkittävästi. 

Sukupuolten välillä ei löytynyt eroa matematiikan taidoissa kummallakaan luokka-

asteella. Tutkimuksen perusteella voidaankin tehdä se johtopäätös, että 

syntymäkuukausi on yhteydessä matematiikan taitoihin alakoulun alkuluokilla, mutta 

ero kaventuu jo kolmanteen luokka-asteeseen mennessä.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset yhdessä aikaisempien tutkimustulosten kanssa tarjoavat 

luokanopettajille, erityisopettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville lisää tietoa 

alkuluokkien lasten matematiikan taidoista. Tutkimuksen osoittama yhteys lapsen 

suhteellisen iän ja matematiikan taitojen välillä tulisikin ottaa huomioon esimerkiksi 

arvioitaessa lapsen varhaisia oppimisvaikeuksia matematiikassa. Tutkimuksen tuloksia 

voidaan hyödyntää myös keskusteltaessa koulunaloitusajankohdasta Suomessa. 

Tulosten perusteella koulunaloitusajankohtaa ei tulisi Suomessa aikaistaa, sillä 

oppilaiden välillä havaitut erot matematiikan taidoissa tasoittuvat jo kolmanteen 

luokkaan mennessä merkittävästi, toisin kuin esimerkiksi maissa, joissa koulu aloitetaan 

nuorempana. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Loppuvuodesta 2013 julkaistut Pisa2012-tulokset paljastivat, että suomalaisten nuorten 

matemaattiset taidot ovat romahtaneet suhteessa Pisa-tutkimusmaiden muihin nuoriin. 

Vuonna 2003, jolloin matematiikka oli viimeksi Pisa-tutkimuksen pääaine, 

suomalaisnuorten sijoitus oli toinen. Hiljattain julkaistujen tulosten mukaan 

suomalaisten nuorten keskiarvo on laskenut 25 pistettä, joka vastaa puolen kouluvuoden 

edistymistä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013). Heikentyneiden tulosten johdosta 

suomalaisten nuorten sijoitus putosi kansainvälisessä vertailussa sijalle 12. Nuorten 

vähäinen kiinnostus matematiikkaan, usko omiin oppimiskykyihin sekä luottamus 

matematiikan tehtävistä suoriutumiseen ovat ne perusteet, joilla Opetus- ja 

kulttuuriministeriö selittää Pisa2012-tiedotteessaan suomalaisnuorten tulosten 

heikentymistä.  

Turun Sanomissa 19.5.2012 julkaistussa artikkelissa ”Loppuvuodesta syntyneet lapset 

jyrätään koulussa ja kaukalossa” lastenneurologian erikoislääkäri Harri Arikka kertoo 

syntymäajan tuomasta etulyöntiasemasta fyysisellä ja henkisellä puolella urheilu- ja 

koulumaailmassa. ”Samalla luokalla voi olla loppuvuonna syntynyt poika, joka on 6-

vuotiaan tasolla, ja alkuvuonna syntynyt tyttö, joka on 8-vuotiaan tasolla”, Arikka 

vertaa. Samaa aihetta käsittelevät myös Helsingin sanomien e-artikkeli ”Syntymäaika 

siivittää menestykseen” (15.2.2009), jossa toimittaja Kyösti Niemelä esittelee Malcolm 

Gladwellin kirjaa ”Outliners: The Story of Success” sekä Ylen internetsivuilla 1.7.2013 

julkaistu uutinen ”Syntymäkuukaudella on merkitystä urheilumenestykselle”, jossa 

urheilupsykologi Markku Gardin kertoo alkuvuonna syntyneiden urheilijoiden 

etulyöntiasemasta suhteessa loppuvuonna syntyneisiin. Artikkelit keskittyvät 

syntymäajan tuomaan etuun liikunnan saralla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on sen 

sijaan selvittää, löytyykö vastaavaa etulyöntiasemaa koulumatematiikassa.  

Tässä tutkimuksessa tutkitaan syntymäajan yhteyttä matematiikan taitoihin alakoulun 

ensimmäisellä ja kolmannella luokalla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 

vaikuttaako ääritapauksessa jopa vuoden ikäero oppilaan matemaattisiin taitoihin ja 

täten myös arviointiin. Suomessa koulunaloitusvuosi määräytyy syntymävuoden 
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perusteella, jolloin samalla luokka-asteella olevien oppilaiden välillä saattaa olla 12 

kuukauden ikäero. Seitsemänvuotias tammikuussa syntynyt ensimmäisen luokan 

aloittava (91 kuukauden ikäinen) oppilas on joulukuussa syntynyttä (80 kuukauden 

ikäistä) luokkatoveriaan noin 14 prosenttia vanhempi. Kolmannen luokan päättyessä 

absoluuttisen iän ero on kaventunut kolmanneksella noin 10 prosenttiin. Ikä koetaan 

relevantiksi mittariksi matematiikan taitojen vertailussa, koska samalla luokalla olevilla 

oppilailla saattaa olla jopa 12 kuukauden ikäero (Mononen & Aunio 2013, 247). 

Tyttöjen ja poikien väliset erot matematiikan osaamisessa ovat vähäisiä Suomessa. 

Joulukuussa 2013 julkaistujen Pisa-tulosten mukaan sukupuolten välinen ero on vain 

kolme pistettä, mutta nyt ensimmäistä kertaa tyttöjen eduksi. (Kupari, Välijärvi, 

Andersson, Arffman, Nissinen, Puhakka & Vettenranta 2013, 33). Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on myös selvittää, löytyykö sukupuolten välillä eroa matematiikan 

osaamisessa ensimmäisellä ja kolmannella luokalla.  

Koulunaloitusajankohta sekä arvioinnin etiikka ja merkitys ovat kasvatustieteellisen 

keskustelun ikuisia puheenaiheita, joihin tämä tutkimus pyrkii tarjoamaan lisää tietoa 

aikaisempien tutkimusten tueksi. Voiko kahta oppilasta, joilla on vuoden ikäero, 

arvioida samoilla kriteereillä alakoulun matematiikassa? 
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2 SUHTEELLINEN IKÄ JA OPPIMINEN  

 

 

Oppilaan koulunaloitusikä ja sen suomat edut tai haitat ovat monen vanhemman 

mielessä heidän lapsensa aloittaessa opinpolkua. Suomessa lapsen oppivelvollisuus 

alkaa normaalisti sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Lapsella on kuitenkin 

oikeus aloittaa koulunkäynti vuotta aikaisemmin tai myöhemmin, mikäli lapsella on 

psykologin tai lääkärin puoltama lausunto lapsen psyykkisestä tai fyysisestä kunnosta 

(Perusopetuslaki 1998, 27 §).  

Useat tutkimukset (Puhani & Weber 2005, 31; ks. myös Katz 2000, 1) tukevat väitettä, 

jonka mukaan oppilaan koulunkäynnin aloittamisen lykkääminen vuodella edistäisi 

oppilaan koulumenestystä. Koulunaloitusajankohdan lykkäämisen väitetään parantavan 

lapsen koulumenestystä matematiikassa, lukemisessa ja yleistiedossa (Katz 2000, 1). 

Puhani & Weber (2005) tutkivat saksalaisten alakoulujen oppilaiden koulunaloitusiän 

vaikutusta oppimistuloksiin lukutaitoa mittaavan PIRLS-testin avulla. Oppilaat, jotka 

aloittivat koulun vuoden omaa ikäluokkaansa myöhemmin, menestyivät PIRLS-

testeissä paremmin kuin saman luokka-asteen oppilaat, jotka olivat aloittaneet koulun 

vuoden nuorempana. Puhanin ja Weberin (2005) mukaan koulunaloitusiän vaikutus 

oppimistuloksiin on merkittävämpi ala- kuin yläkoulun aikana.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole selvittää, onko lapsen koulunaloitusajankohdan 

lykkääminen tai aikaistaminen yhteydessä lapsen koulumenestykseen, vaan onko lapsen 

suhteellinen ikä yhteydessä matematiikan taitoihin verrattaessa saman luokka-asteen 

muihin oppilaisiin. Tutkimuksessa käytetään termiä suhteellinen ikä, jolla tarkoitetaan 

kahden lapsen, joilla on korkeintaan vuoden ikäero, välistä suhteellista ikäeroa. 

Tutkimuksessa viitataan aikaisempiin tutkimuksiin, joissa lapset eivät ole välttämättä 

syntyneet samana vuonna, mutta heidän keskinäinen ikäeronsa on korkeintaan yksi 

vuosi. Useissa maissa, kuten esimerkiksi Saksassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja 

Pohjois-Irlannissa, koulunaloitusajankohta määräytyy syntymäkuukauden perusteella 

siten, että syyskuussa syntynyt lapsi on luokkansa vanhin oppilas ja elokuussa syntynyt 

lapsi on luokkansa nuorin oppilas.  
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2.1 Suhteellinen ikä ja koulumenestys 

 

Monien tutkimusten mukaan menestyminen koulussa on yhteydessä oppilaan 

syntymäaikaan. Crawford, Dearden, ja Meghir (2007) osoittivat tutkimuksessaan, että 

samalla luokka-asteella olevilla eri-ikäisillä oppilailla on merkittäviä eroja lukemisessa 

sekä luonnontieteiden ja matematiikan taidoissa. Englannissa koulunaloitusajankohta 

määräytyy siten, että syyskuussa syntyneet oppilaat ovat luokkansa vanhimpia. 

Tutkimuksessa tutkittiin englantilaisten nuorten syntymäaikojen yhteyttä 

luonnontieteitä, luku- ja kirjoitustaitoa sekä matematiikkaa mittaavien ”Key Stage”-

testien tuloksiin. Tutkimuksessa vertailtiin elo- ja syyskuussa syntyneiden oppilaiden 

tuloksien eroja kolmen eri ryhmän avulla. Viisivuotiaille tehdyssä lähtötasotestissä 

tutkittiin persoonallisuuden, sosiaalisuuden ja emotionaalisuuden kehitystä, 

kommunikaatiota, kielellisiä ja kirjallisia taitoja sekä matemaattisten taitojen kehitystä.  

Elokuussa syntyneet oppilaat, jotka olivat siis luokkansa nuorimpia, saivat heikompia 

tuloksia matematiikan ja kirjallisuuden osioissa verrattuna saman ikäluokan syyskuussa 

syntyneisiin oppilaisiin. Toisen ryhmän oppilaille tehdyissä ”Key Stage”-testeissä 

tutkittiin lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan taitoja 7-vuotiaana sekä äidinkielen, 

matematiikan ja luonnontieteiden osaamista 11- ja 14-vuotiaana. Syyskuussa syntyneet 

oppilaat menestyivät kaikissa testeissä merkittävästi paremmin kuin saman luokka-

asteen elokuussa syntyneet oppilaat. Tulosten mukaan erot syyskuussa ja elokuussa 

syntyneiden oppilaiden välillä pienenivät puolella 14 ikävuoteen mennessä. Kolmannen 

ryhmän tulokset eivät olleet merkittäviä tämän tutkimuksen kannalta. (Crawford ym. 

2007, 30-35) 

Pohjois-Irlannissa McPhillips ja Jordan-Black (2009) tutkivat syntymäajan ja luokka-

asteen sisäisten ikäerojen yhteyttä luku- ja kirjoitustaitoon sekä motorisiin taitoihin. 

Tutkimuskohteena alakoulussa olivat 3. luokka-aste (7-vuotiaat), 5. luokka-aste (9-

vuotiaat) sekä 7. luokka-aste (11-vuotiaat). Yläkoulussa tutkimuskohteena olivat 10. 

luokka-aste (14-vuotiaat) sekä 12. luokka-aste (16-vuotiaat). Tutkimustulokset 

osoittivat, että erityisesti alkuluokilla luku- ja kirjoitustaidot olivat kesällä syntyneillä, 

Pohjois-Irlannissa luokka-asteensa nuorimmilla oppilailla, merkittävästi heikommat 

kuin luokka-asteen vanhimmilla oppilailla. Lisäksi alimmilla luokilla luokka-asteen 

nuorimmilla oppilailla motoriset taidot olivat heikommat kuin vanhimmilla oppilailla. 

Alakoulussa erot olivat suurempia mitä nuorimmista oppilaista oli kyse, mutta 

alakoulun seitsemänteen luokkaan mennessä lukutaidon erot hävisivät ikäluokan sisällä. 
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Vaikka lukutaidon erot hävisivät alakoulun loppuun mennessä, yläkoulun englannin 

kielen päättöarvioinnissa ikäluokkansa nuorimmat oppilaat menestyivät heikommin 

kuin vanhimmat oppilaat. Tutkimuksessa arvioitiin murrosiän aiheuttaman eriaikaisen 

kehityksen olevan yhteydessä nuorempien oppilaiden heikompiin tuloksiin. (McPhillips 

& Jordan-Black 2009, 434 - 436)  

Martin, Foels, Clanton & Moon (2004) tutkivat 4.-9. luokan oppilaiden taitotasoja 

luonnontieteissä, matematiikassa ja lukemisessa. Tutkimukseen osallistui 2768 erityistä 

tukea tarvitsevaa oppilasta Georgian osavaltion kouluista, joissa luokka-asteen 

vanhimmat oppilaat olivat syntyneet syyskuussa ja nuorimmat elokuussa. Kesällä 

syntyneet oppilaat saivat testeissä merkittävästi huonompia tuloksia kuin syksyllä 

syntyneet oppilaat. Lopputalven ja loppukesän välisenä aikana syntyneillä lapsilla 

todettiin myös huomattavasti enemmän kognitiivista ja emotionaalista kyvyttömyyttä 

kuin alkusyksyn ja alkutalven välisenä aikana syntyneillä lapsilla. Luokka-asteiden 

nuorimmat oppilaat menestyivät siis vanhempia oppilaita heikommin. (Martin ym. 

2004) 

 

2.2 Suhteellinen ikä ja menestyminen matematiikassa 

 

Suhteellisen iän ja matematiikan taitojen on todettu olevan yhteydessä toisiinsa 

alemmilla luokka-asteilla. Belgiassa Verachtert, De Fraine, Onghena ja Ghesquière 

(2010) tutkivat syntymäkuukauden yhteyttä matematiikan oppimistuloksiin 

flaamilaisilla alkuluokilla. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, onko syntymäkuukaudella 

yhteyttä erityisopetukseen siirtoon tai luokalle jäämiseen. Tutkimustulokset osoittivat 

ensimmäisessä vuosineljänneksessä syntyneiden oppilaiden saavuttavan hieman 

korkeammat tulokset matematiikan testeissä kuin loppuvuodesta syntyneet. Lisäksi 

viimeisen vuosineljänneksen aikana syntyneistä toisen luokan loppuun mennessä lähes 

20 prosenttia oli jäänyt luokalle tai siirretty erityisopetukseen, kun ensimmäisen 

vuosineljänneksen aikana syntyneiden vastaava osuus oli ainoastaan 6,34 prosenttia. 

Seuraavan kahden kouluvuoden aikana syntymäkuukauden aiheuttamat erot 

alkuvuodesta ja loppuvuodesta syntyneiden välillä kuitenkin vähenivät merkittävästi. 

Eriyttävällä opetuksella ei havaittu olevan yhteyttä matematiikan taitojen erojen 

kaventumiseen. (Veractert ym. 2010, 301)  
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Veractertin ym. (2010) tutkimustulokset ovat tämän tutkimuksen kannalta merkittäviä, 

sillä Belgiassa koulunsa aloittavat oppilaat jaotellaan iän mukaan samoin kuten 

Suomessa, eli ensimmäisen luokan aloittaa aina samana kalenterivuonna syntyneet, 

joten asetelma koulun aloittamisen aikaan on sama kuin Suomessa.  

Bedard ja Dhuey (2006) tutkivat suhteellisen iän yhteyttä koulumenestykseen OECD–

maissa. Tutkimusaineistona käytettiin PISA- ja TIMSS-tuloksia, jotka kuvaavat 

matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Tutkimuskohteena olivat neljäs- ja 

kahdeksasluokkalaiset. Tutkimustulokset osoittivat, että lähes kaikissa OECD–maissa 

ikäluokan nuorimmat oppilaat menestyvät matematiikassa ja luonnontieteissä 

huonommin kuin ikäluokan vanhimmat. Lisäksi tutkimustulokset osoittivat, että 

Kanadassa ja Yhdysvalloissa ikäluokan nuorimmat jatkavat opintojaan yliopistossa 

harvemmin kuin ikäluokan vanhimmat oppilaat. Tutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty 

koulumenestyksessä merkittävää eroa alku- ja loppuvuonna syntyneiden välillä 

Tanskassa ja Suomessa. Bedard ja Dhuey (2006, 19-20) arvioivat, että merkittävää eroa 

ei löytynyt Suomessa, koska koulunaloitusikä on Suomessa myöhäisempi kuin muissa 

OECD–maissa. Suomen ja Tanskan kouluissa ei myöskään käytetä laajasti tasoryhmiä, 

jotka voivat olla yhteydessä iän suoman edun vahvistumiseen. (Bedard & Dhuey 2006) 

Bickel, Zigmond & Strayhorn (1991) tutkivat koulumenestystä ensimmäisestä luokasta 

eteenpäin pittsburghilaisissa kouluissa. Tutkimuksessa vertailtiin oppilaan sukupuolen, 

rodun, sosioekonomisen taustan, iän sekä äidin koulutuksen ja ensisynnytysiän 

vaikutusta koulumenestykseen. Tutkimuksen otanta oli 222 oppilasta. Bickel ym.(1991, 

113) löysivät edellä mainittujen muuttujien välillä merkittävän yhteyden ainoastaan iän 

ja matematiikan välillä ensimmäisellä luokalla. Ensimmäisten luokkien vanhimmat 

oppilaat menestyivät luokkien nuorimpia oppilaita tilastollisesti merkittävästi paremmin 

matematiikassa. Ensimmäisen luokan oppilaiden ikä vaihteli otannassa 5,49 vuodesta 

7,5 vuoteen, jolloin keskiarvo oli 6,21 vuotta. Iän ja koulumenestyksen välistä yhteyttä 

ei ollut havaittavissa missään muussa lukuaineessa ensimmäisellä luokalla tai siitä 

eteenpäin. (Bickel ym. 1991) Tutkimuksen tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia tämän 

tutkimuksen kannalta, koska merkittävä tulos löytyi ainoastaan iän ja matematiikan 

taitojen väliltä.  
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2.3 Suhteellinen ikä ja oppimisvaikeudet 

 

Kuten edellisissä kappaleissa esitellyissä tutkimuksissa todettiin, suhteellinen ikä on 

yhteydessä koulumenestykseen. Heikko koulumenestys saattaa johtua myös oppilaan 

oppimisvaikeuksista, joiden on niin ikään havaittu olevan yhteydessä oppilaan 

suhteelliseen ikään. Martin ym. (2004) mukaan luokkien nuorimmilla oppilailla 

todettiin kaksi kertaa enemmän oppimisvaikeuksia kuin luokkien vanhimmilla 

oppilailla. Lisäksi kesällä syntyneillä (luokka-asteensa nuorimmilla) pojilla todettiin 

oppimisvaikeuksia seitsemän kertaa enemmän kuin saman luokan syksyllä ja 

alkutalvella syntyneillä pojilla (Badian 1984, Diamond 1983, Martinin ym. 2004, 3 

mukaan).  

Thompson (1971) tutki 1136 englantilaisen yksityiskoulun oppilaan koulumenestystä. 

Thompsonin mukaan neljänteen kouluvuoteen mennessä luokka-asteensa vanhimmat 

(syksyllä syntyneet) oppilaat edustivat luokkansa huipputasoa ja luokka-asteensa 

nuorimmat (kesän lopulla syntyneet) oppilaat olivat taitotasoltaan heikoimmassa 

ryhmässä. (Thompson 1971, Martinin ym. 2004, 3 mukaan) 

Graue ja DiPerna (2000, 526) puolestaan tutkivat Wisconsinin osavaltion koulujen 

oppilaita (N=8000) ja havaitsivat, että kesällä syntyneet oppilaat jäivät huomattavasti 

useammin luokalleen ensimmäisen ja kolmannen kouluvuoden aikana kuin saman 

luokka-asteen syksyllä syntyneet oppilaat.  

Gledhill, Ford ja Goodman (2002) tutkivat englantilaisten lasten ja nuorten erityisen 

tuen tarpeen, lukivaikeuksien ja ikästandardoitujen älykkyysosamäärätestien tuloksien 

yhteyttä 5-15-vuotiaiden syntymäkuukauteen. Kysely- ja haastattelututkimukseen 

osallistui yhteensä 8036 oppilasta. Oppilaat oli jaettu kolmeen ryhmään: syksyllä 

syntyneet (syyskuu-joulukuu), keväällä syntyneet (tammikuu-huhtikuu) sekä kesällä 

syntyneet (toukokuu-elokuu).  Kesällä syntyneillä lapsilla todettiin olevan erityisen tuen 

tarvetta (23,3 prosenttia) huomattavasti enemmän kuin syksyllä (15,2 prosenttia) ja 

keväällä (17,2 prosenttia) syntyneillä lapsilla.  Tästä tuloksesta huolimatta lasten 

älykkyysosamäärät sekä lukemisen ja kirjoittamisen taidot eivät poikenneet 

syntymäkuukausien välillä merkittävästi. Opettajille suoritetun haastattelututkimuksen 

mukaan kesällä syntyneillä lapsilla oli kuitenkin huomattavasti yleisemmin 

oppimisvaikeuksia.  (Gledhill ym. 2002, 45) 
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2.4 Tutkimukset Suomessa 

 

Ikäluokan sisäisten ikäerojen ja syntymäkuukauden yhteyttä koulumenestykseen on 

tutkittu aiemmin runsaasti ulkomailla, mutta suomalaisia tutkimuksia on harvassa. 

Suomessa Kuusinen (1986) tutki syntymäkuukauden yhteyttä koulumenestykseen. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin sukupuolen yhteyttä koulumenestykseen sekä 

sukupuolen ja syntymäkuukauden yhdysvaikutusta koulumenestykseen. Tutkimukseen 

osallistui yhteensä 559 lasta 2., 5. ja 8. luokalta. Lapset jaettiin kolmeen ryhmään 

syntymäkuukauden perusteella sekä kolmeen ryhmään koulumenestyksen perusteella. 

Tutkimustulokset osoittivat, että vuoden viimeisessä kolmanneksessa (syys-joulukuu) 

syntyneet pojat kuuluivat 2. ja 5. luokalla merkitsevästi useammin huonoiten koulussa 

menestyneeseen kolmannekseen kuin alkuvuonna syntyneet luokkatoverinsa. Kuusisen 

(1986, 75) mukaan vuoden viimeisellä kolmanneksella syntyminen voikin aiheuttaa 

poikien koulunkäynnille ”huonon lähdön, jonka vaikutukset saattavat säilyä useita 

vuosia”. Tyttöjen osalta syntymäkuukausi ei kuitenkaan ollut yhteydessä 

koulumenestykseen millään luokka-asteella. (Kuusinen 1986, 73-75) 

Vaikka Kuusisen (1986) tutkimus on jo yli kaksi vuosikymmentä vanha, ja suomalainen 

koulujärjestelmä on kehittynyt tuona aikana paljon, tutkimustulokset ovat yhä 

relevantteja verrattaessa uudempiin tutkimuksiin.  

Mononen ja Aunio (2013) arvioivat tutkimuksessaan, onko ikä ja sukupuoli yhteydessä 

matematiikan taitoihin esikoulussa ja ensimmäisellä luokalla. Tutkimuksessa vertailtiin 

oppilaiden matematiikan taitoja Monosen ja Koposen vuonna 2010 kehittämällä 

Screening Early Numeracy Skills (SENS)-testillä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 177 

esikoululaista (95 poikaa, 82 tyttöä) ja 178 (85 poikaa, 93 tyttöä) ensimmäisen luokan 

oppilasta. Tutkijat löysivät merkittävän yhteyden SENS-tuloksien ja tutkittavien iän 

välillä sekä esikoululaisilla että ensimmäisen luokan oppilailla.  Ikäluokkansa 

nuorimmat oppilaat menestyivät vanhimpia oppilaita huomattavasti heikommin. SENS-

testin tulokset jaoteltiin kolmeen eri osaan: heikoin kolmannes, keskimmäinen 

kolmannes sekä paras kolmannes. Esikoulussa suurin osa nuorimmista oppilaista 

sijoittui heikoimpaan ja keskimmäiseen kolmannekseen. Ensimmäisen luokan 

oppilaiden testitulokset eivät eronneet suhteessa lainkaan esikoululaisten tuloksista: 

nuorimmat oppilaat saivat ikäryhmän vanhimpia oppilaita merkittävästi huonompia 
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tuloksia. Nuorimmat oppilaat sijoittuivat heikoimpaan kolmannekseen ja vanhimmat 

oppilaat parhaimpaan kolmannekseen. (Mononen & Aunio 2013, 251-252.)  
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3 MATEMATIIKAN OPPIMINEN JA OPETUS  

 

 

Matematiikan oppimista ja opettamista tutkitaan nykyään rinnakkain käytössä olevilla 

malleilla, jotka voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri kategoriaan. Ensimmäinen malli on 

eri alojen perustutkimusta, joka keskittyy matematiikan oppimiseen ja opetukseen. 

Tällöin tutkimuksen aihealueina ovat matemaattinen lahjakkuus ja suoritusprosessit, 

suoritusten psykologinen malli ja virheiden analysointi, sekä opetuksen matemaattinen 

sisältö ja rakenne. Toisessa mallissa tutkimusten tarkoituksena on kartoittaa 

matematiikan oppimistuloksia koulumaailmassa ja oppimistuloksien yhteyttä 

taustatekijöihin. Tässä mallissa sisältönä ovat muun muassa koulusaavutustestaukset 

taustatietoineen, kansainväliset tutkimukset (esim. IEA), tutkimukset oppilaiden 

matematiikkaan liittyvistä uskomuksista ja asenteista, sekä kartoitukset opetuksen 

kokeiluprojektista. Kolmannessa mallissa keskeisenä tutkimuskohteena on didaktinen 

toimintakokonaisuus. Tällöin tutkitaan, vertaillaan ja yhdistetään perustutkimuksen 

tietoutta sekä kokeiluprojektien pedagogista tietoutta perustelluksi opetus- ja 

opiskelukokonaisuudeksi. Tässä mallissa tutkimuksen aiheina voivat olla esimerkiksi 

teoria hyvistä opiskelu- ja opiskeluprosesseista, sopivien opiskeluympäristöjen 

muodostaminen, kentällä tapahtuvan kokeilun tutkiminen, sekä yksityisten 

opiskeluprosessien analysointi. (Malinen & Pehkonen 2004, 14-15.) Tässä 

tutkimuksessa kartoitetaan matematiikan oppimistuloksia ja niiden yhteyttä 

suhteelliseen ikään taustatekijänä. 

 

3.1 Matematiikan opetussuunnitelma 1. ja 2.luokalla sekä 3.-5.luokilla 

 

”Vuosiluokkien 1−2 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen 

ajattelun kehittäminen, keskittymisen, kuuntelemisen ja kommunikoinnin 

harjaannuttaminen sekä kokemusten hankkiminen matemaattisten käsitteiden ja 

rakenteiden muodostumisen perustaksi” (POPS 2004, 158). Ensimmäisen ja toisen 

luokka-asteen matematiikan tavoitteina opetussuunnitelmassa on mm. kehittää oppilaan 

keskittymiskykyä sekä kuuntelemisen ja kommunikoinnin taitoja, saada oppilas 

ymmärtämään luonnollisen luvun käsitteen ja sisäistämään siihen soveltuvia 
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peruslaskutaitoja, sekä saada oppilas harjaantumaan tekemään havaintoja itsensä 

kannalta merkityksellisistä ja haasteellisista matemaattisista ongelmista (POPS 2004, 

158-160). 

Ensimmäisen ja toisen luokan matematiikan opetussuunnitelman keskeisimpiä sisältöjä 

ovat mm. lukumäärä, lukusana ja numerosymboli sekä yhteen-, vähennys-, kerto- ja 

jakolaskun harjoittelua numeroilla ja konkreettisilla esineillä. Oppilaiden on lisäksi 

tarkoitus tutustua geometrian peruskäsitteisiin (piste, jana, murtoviiva jne.), 

mittaamiseen sekä yksinkertaisten tilastojen keräämiseen ja tallentamiseen. (POPS 

2004, 158-160.) Tämän tutkimuksen mittarina käytettävä Matematiikan Keskeisen 

oppiaineksen kokeet (MaKeKo) -testistö mittaa juuri edellä mainittuja matematiikan 

sisältöjä.  

”Vuosiluokkien 3-5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun 

kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen ja 

peruslaskutoimitusten varmentaminen sekä kokemusten hankkiminen matematiikan 

käsitteiden ja rakenteiden omaksumisen pohjaksi” (POPS 2004, 160). Kolmannen ja 

viidennen luokka-asteen aikana oppilaan tavoitteisiin lukeutuu mm. matemaattisten 

käsitteiden ja käsitejärjestelmien muodostaminen tutkien ja havainnoiden, 

matemaattisten ongelmien ratkaiseminen peruslaskutaitoja hyödyntämällä sekä 

sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen (POPS 2004, 160-163). 

Matematiikan opetussuunnitelman keskeisimpiin sisältöihin 3.-5. luokalla kuuluvat mm. 

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, laskualgoritmeja ja päässälaskuja, 

murtoluvun käsite ja murtolukujen muunnokset sekä negatiivisen kokonaisluvun käsite. 

Oppilaat tutustuvat lisäksi käytännön algebraan ja geometriaan mm. yhtälöiden ja 

epäyhtälöiden ratkaisujen etsimisellä päättelemällä sekä ympyrän, piirin ja pinta-alan 

määritelmiin tutustumalla. Oppilaiden on lisäksi tarkoitus tutustua tilastotieteisiin mm. 

keskiarvon käsitteen ja koordinaatiston kautta. (POPS 2004, 160-163.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) korostaa matemaattisen ajattelun 

tukemista ja kehittämistä heti alkuluokilta lähtien. Lasten matemaattisen ajattelun 

kehittymistä tutkinut Hihnala (2005) huomauttaa: ”Näin vahva matemaattisen ajattelun 

korostus alkuopetuksesta lähtien viestii ainakin siitä, että matematiikan perusasioiden 

korostamiseen kaivataan muutosta”, vaikka POPS 2004 ei kuitenkaan anna vastausta 

siihen, mitä matemaattinen ajattelu tarkoittaa (Hihnala 2005, 34).   
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3.2 Matemaattisen ajattelun kehittyminen ja matematiikan taitojen 

varhaiskehitys  

 

Aunio, Hannula ja Räsänen (2004) toteavat tutkijoiden olevan eri mieltä siitä, onko 

matematiikka primaarinen vai sekundaarinen taito. Jo puolivuotiaiden ihmisvauvojen on 

havaittu erottavan pieniä lukumääriä riippumatta niiden koosta, väristä tai muodosta. 

Pienet lapset pystyvät erottamaan myös suhteellisia eroja, kunhan asioiden tai esineiden 

välillä on riittävän suuri poikkeavuus määrässä. Lukumäärien hahmottamisen on todettu 

jakautuvan kahteen osa-alueeseen: tarkkaan havaitsemiseen sekä suhteellinen 

hahmottamiseen, joista kumpikin on primaarinen taito. (Aunio ym. 2004, 199-201.) 

Laskutaito on määritelty sekundaariseksi taidoksi, koska ihminen ei hallitse 

kompleksisimpia matemaattisia laskutoimituksia ilman huomattavia kognitiivisia 

prosesseja ja harjoittelua. Laskemisjärjestelmän oppimisen varhaisvaiheessa lapsi joutuu 

tukeutumaan ulkoisiin apuvälineisiin (esim. omat sormet) ja toimintoihin 

suoriutuakseen matemaattisesta ongelmasta. Kielen asemaa varhaisten laskutaitojen 

kehityksessä ei pidä unohtaa. Kielellisten taitojen kehitys yhdistettynä primaareihin 

kykyihin on avain lukusanojen oppimiselle. (Aunio ym. 2004, 200-202.) 

Aunion ym. (2004) mukaan lasten aiempi matemaattinen osaaminen näyttäisi 

ennustavan matemaattisten taitojen kehityksen huomattavasti luotettavammin kuin 

kognitiiviset taidot.  Tällöin laskutaidon harjoitteleminen matemaattisten taitojen 

tukemisessa on merkittävästi tehokkaampaa kuin esimerkiksi ”yleiset virikeohjelmat”. 

Laskemisen hyödyntäminen lukumäärän hahmottamisessa on tärkeä askel; kun lapsi 

pystyy aloittamaan laskemisen muualtakin kuin ykkösestä, alkeellisten yhteen- ja 

vähennyslaskujen suorittaminen on mahdollista. Edistyneimmässä vaiheessa lapsi 

ymmärtää, että luvut ovat toisiinsa merkityksellisesti liittyviä: esimerkiksi luku kolme 

muodostuu luvuista yksi ja kaksi. (Aunio ym. 2004, 202-203.) Jopa kuusi- ja 

seitsemänvuotiaat lapset pystyvät syventämään matemaattisten prosessien 

ymmärrystään ja kehittämään omia algebrallisen ajattelun tapojaan (Slavit 1999, 271; 

Lehtinen & Kinnunen 1993, 39.).  

Lehtinen ja Kinnunen (1993, 40) korostavat lapsuudessa tapahtuvan matemaattisen 

ajattelun tärkeyttä: ”Pienten esinejoukkojen lukuisuuksien vertailu (yhtä paljon, 

enemmän, vähemmän) on perustavanlaatuinen kognitiivinen taito, joka liittyy 

myöhemmän lukukäsitteen kehittymiseen.”  
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Lasten matemaattisen ajattelun kehittyminen alkaa jo vauvaiästä, ja siihen vaikuttavat 

lapsen oman aktiivisuuden ja kiinnostuneisuuden lisäksi lähiympäristö sekä kieli ja 

kulttuurin arvot. Matemaattisten taitojen kehityksessä on myös yksilöllisiä ja 

kulttuurisia eroja. (Aunio ym. 2004, Lehtinen & Kinnunen 1993, 37-38.)  

Lasten matemaattinen ajattelu kehittyy pääsääntöisesti neljässä eri ympäristössä: 

lukumääräympäristössä (”Minä haluan neljä karkkia.”), järjestysympäristössä (”Sami oli 

ensimmäinen.”), mittausympäristössä (”Olen metrin pituinen.”) sekä 

lukujonoympäristössä (lapset laskevat piiloleikissä leikin alkamisaikaa) (Fuson 1988, 

Aunion ym. 2004, 204 mukaan).  

Lapsen matemaattinen ajattelu kehittyy lisäksi sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Lapsen vanhemmat, opettajat, sukulaiset ja muut lapsen sosiaaliseen ympäristöön 

kuuluvat jäsenet vaikuttavat lapsen matemaattiseen ajatteluun sekä matematiikkaan 

liittyvien uskomusten syntymiseen. Vertaisryhmän, esimerkiksi luokkakavereiden, 

vaikutusta lapsen matemaattisen ajattelun kehittymiseen ei myöskään pidä unohtaa. 

Ajattelun kehittymistä saatetaan miettiä pelkästään kognitiivisen prosessin kautta, mutta 

siihen liittyy myös vahvasti emotionaaliset tulkinnat ja kokemukset. (Lehtinen & 

Kinnunen 1993, 38.)  

Huomioiden edellä mainitut matemaattisen ajattelun kehittymisen ulottuvuudet, lasten 

arjessa vaikuttavien aikuisten tulisi olla tietoisia siitä, että lapsen matemaattisen 

ajattelun kehitys alkaa jo syntymästä ja jatkuu aikuisikään asti. 

 

3.3 Laskutoimitusten keskeisten käsitteiden oppiminen 

 

Matemaattinen oppiminen tapahtuu sääntöjen konstruoinnin kautta. Lapsi oppii helposti 

luettelemaan luvut yhdestä kymmeneen, mikä on yleensä vain kielellisen oppimisen 

tulos (opettelu ulkoa). Oppimisen ja lukujen luettelun perustaksi lapsen tarvitsee 

konstruoida itselleen lukujonon käsitteen säännöt, jotta lukujonon jatkaminen olisi 

matemaattisesti loogista eikä vain sanojen luettelemista peräkkäin. (Lehtinen & 

Kinnunen 1993, 42.) 

Peruslaskutoimitusten hallitseminen ja rakenteen ymmärtäminen auttavat matematiikan 

soveltamisessa. Käsitteen muodostus ja kehittely, sisältö, ala sekä käyttö soveltamisessa 

muodostavat laskutoimitusten opiskelun neljä pääaluetta.  Käsitteenmuodostuksen 
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tarkoituksena on saada lapsi ymmärtämään konkreettinen esineiden tai asioiden välinen 

tapahtuma, johon liitetään lukujen toimitus. Esimerkiksi: ”Pöydällä on kaksi omenaa. 

Opettaja syö yhden omenan, kuinka monta omenaa jää jäljelle?”. 

Käsitteenmuodostaminen abstrahoidaan vähitellen siten, että oppilas ymmärtää lukujen 

toimituksen osana lukujen joukkoa. Käsitteen sisällöllä tarkoitetaan laskutoimitusten 

ominaisuuksien ymmärtämistä, joka mahdollistaa laskutoimitusten käytön laskemisessa 

ja soveltamisessa. Käsitteen alan eli laskemismenetelmien oppimisen tarkoituksena on 

riittävässä määrin perehtyä niihin keinoihin, joilla annettua lukuparia vastaava luku 

löydetään. Käsitteen soveltamisessa oppilas osaa käyttää harjoittelemiaan 

laskutoimituksia käytännön arjessa ja elämässä. (Yrjönsuuri 1994, 146.) 

Vaikean asian tai käsitteen oppimisessa on havaittavissa kolmentyyppisiä ongelmia. 

Oppilas saattaa yksinkertaisesti ymmärtää väärin opetetun asian, on kykenemätön 

hyödyntämään aiemmin opittua tietoa uuden asian sisäistämisessä tai kolmantena 

vaihtoehtona ei pysty palauttamaan aiemmin opittuja tietoja mieleensä. (Feltovich, 

Spiro & Coulson 1993, 181.)  

Oppilas pyrkii liittämään uuden opitun asian omaan ympäristöönsä ja omiin 

uskomuksiinsa. Opettajan onkin tärkeä ymmärtää, mikä on lapsen viitekehys ja 

käsitysten järjestelmä, jonka kautta hän pyrkii sisäistämään uutta asiaa tai käsitettä. 

Henkilökohtaisen kontekstin puuttuessa tiedosta tulee ns. inerttiä tietoa eli tietoa, jota 

oppilas ei pysty hyödyntämään uuden asian oppimisessa. (von Wright 1996, 13.) 

Myös Niemi (2004) korostaa konstruktivistista oppimiskäsitystä matemaattisten 

käsitteiden oppimisessa ja matemaattisen ajattelun kehittymisessä. Oppilas rakentaa 

aikaisemmin prosessoidun merkittävän tiedon kautta yhteyksiä uusien käsitteiden ja 

asioiden välille. Oppilas reflektoi ympäristöään aikaisemman tietämyksensä kautta, 

matematiikan kontekstissa ajattelu rakentuu juuri tällaisista prosesseista. (Niemi 2004, 

53.) 

Matematiikka on kumuloituva oppiaine eli uudet asiat rakentuvat vanhan opitun tiedon 

päälle. Matemaattinen tieto voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen: proseduraaliseen ja 

konseptuaaliseen tietoon. Proseduraalisella tiedolla tarkoitetaan taitoa käyttää 

operaatioita ja algoritmeja eli matemaattisia keinoja tietyn ongelman ratkaisemiseen. 

Konseptuaalinen tieto perustuu taitoon ymmärtää käsitteitä ja periaatteita sekä taidosta 

soveltaa näitä kahta eri asiayhteyksiin. Mikäli konseptuaalinen tieto eli käsitetieto ei ole 

yhteydessä proseduraaliseen tietoon, oppilaalle saattaa syntyä tunne, että hän ymmärtää 
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matematiikkaa, vaikka oikean vastauksen saatuaan ei aidosti tiedosta, mihin se perustuu. 

(Hiebert & Lefevre 1986, Hihnalan 2005, 28 mukaan.) 

Matemaattinen osaaminen voidaan jaotella eri tasoihin: rakenteeton tieto, 

yksirakenteinen tieto, monirakenteinen tieto, konkreettisten yleistysten tietämisen taso 

sekä abstraktin ajattelun käyttämisen taso. Rakenteeton tieto on puutteellista, ja 

henkilön toiminta on epäjohdonmukaista, minkä seurauksena henkilö ei pysty 

sisäistämään tehtävän ratkaisemiseen tarvittavaa matemaattista ajattelua. 

Yksirakenteinen tieto tarkoittaa osaamista, jossa henkilön vastauksesta löytyy jokin 

relevantti osatieto, mutta muuten osaamisen taso on puutteellista tai virheellistä. 

Monirakenteinen tieto koostuu useista irrallisista elementeistä, mutta itse kokonaisuus 

jää vajaaksi. Konkreettisten yleistysten tietämisen tasossa henkilö kykenee 

yhdistelemään käsitteitä ja ajatuksia tehtävän kontekstissa ja näkemään 

ongelmatilanteen ja ratkaisun kokonaisuutena. Abstraktin ajattelun käyttämisen tasolla 

henkilöllä on kokonaisvaltainen käsitys matemaattisesta ilmiöstä, hän kykenee 

abstraktiin ajatteluun ja pystyy muodostamaan samalle ongelmalle useita vaihtoehtoisia 

ratkaisumalleja. (Yrjönsuuri 2001) 

Matemaattisten taitojen ymmärtämisessä painotetaan nykyään itse prosessin 

merkitsevyyttä, kun aiemmin ajateltiin, että oppilas joko ymmärtää tai ei ymmärrä asiaa. 

Matemaattinen ajattelu koostuu yksilön matemaattisten kykyjen säätelemästä 

prosessista.  (Joutsenlahti 2005, 59) 

 

3.4 Varhaiset matemaattiset oppimisvaikeudet 

 

Matemaattisten oppimisvaikeuksien tutkimus on alkanut Suomessa jo 1940-luvulla, 

jolloin Aimo Lahden väitöskirja ”Virheet opetusopillisena ongelmana, lähinnä 

matemaattiseen tietoalueeseen sijoittuva opetusopillinen tutkimus” julkaistiin 

Jyväskylässä. 

Termillä matemaattiset oppimisvaikeudet viitataan yleisesti oppilaisiin, ”jotka 

saamastaan lisäopetuksesta huolimatta eivät syystä tai toisesta kykene suoriutumaan 

ikätovereidensa mukana matematiikan kouluopetuksesta” (Räsänen, Närhi & Aunio 

2010, 168). Matemaattisten oppimisvaikeuksien on todettu olevan yhteydessä jopa 

rikollisuuteen, syrjäytymiseen ja työttömyyteen (Hannula & Lepola 2006, 129). 
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Erityisopetusta saavien oppilaiden määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan. 

Vuosittainen kasvu on ollut suurinta, keskimäärin yhdeksän prosenttia, juuri 

matematiikan osa-aikaisessa erityisopetuksessa (kuvio 1). Merkittävästä kasvusta 

huolimatta, matematiikan osa-aikaista erityisopetusta on saanut vain noin viisi 

prosenttia peruskoululaisista. (Räsänen ym. 2010, 165)  

 

 

KUVIO 1. Osa-aikaisen erityisopetuksen kumulatiivinen muutos aikavälillä 2002–2008 

oppilasmäärinä ensisijaisen syyn mukaan luokiteltuna (Räsänen ym. 2010, 165) 

 

Hannula ja Lepola (2006) täsmentävät matematiikan oppimisvaikeuksien kasvua ja 

yleisyyttä. Joka seitsemäs osa-aikaista erityisopetusta saanut oppilas sai tukea juuri 

matematiikan oppimisvaikeuksien vuoksi vuonna 2002, kun sama peruste 

erityisopetuksen antamiselle oli joka viidennelle oppilaalle vuonna 2005. (Hannula & 

Lepola 2006, 130.) 

Oppilaan heikon osaamisen voi määritellä kahdesta eri näkökulmasta: osaaminen 

suhteessa oppimistavoitteisiin (kriteeripohjainen lähestymistapa) tai siihen, miten hyvin 

oppilas hallitsee opetetun asian muiden oppilaiden joukossa (jakaumapohjainen 

lähestymistapa). Kriteeripohjaisessa lähestymistavassa oppilaan osaamista voidaan 

arvioida esimerkiksi opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan tai summatiivisella 

kokeella. Jakaumapohjaisessa lähestymistavassa oppilaan osaaminen suhteutetaan 
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osaksi koko oppilasjoukon osaamista siten, että esimerkiksi heikoimmin menestynyt 

kymmenes luokitellaan ”heikoiksi” oppilaiksi. (Räsänen ym. 2010, 167.) 

Käytettäessä jakaumapohjaista lähestymistapaa arvioijan on käytettävä testiä, joka 

noudattaa normaalijakaumaa. Tässä tutkimuksessa käytettävä matematiikan keskeisen 

oppiaineksen koe (MaKeKo) on rakennettu siten, että jokaisen oppilaan tulisi saada 

kokeesta täydet pisteet. MaKeKo ei siis noudata normaalijakaumaa, joten oppilaiden 

määritteleminen heikoksi oppilaiksi ei ole mahdollista jakaumapohjaisella 

lähestymistavalla.  

Vaikka yleisesti on ajateltu, että matemaattiset kyvyt ovat kognitiivisia prosesseja, 

joihin ei voi vaikuttaa pedagogisilla toimenpiteillä, oppimisvaikeustutkimuksissa on 

havaittu, että oppilaiden menestys vaihtelee tilanne- ja tapauskohtaisesti. 

Motivationaaliset ja emotionaaliset tekijät ovat yhteydessä matemaattisen ajattelun 

kehittymiseen ja matemaattisten oppimisvaikeuksien syntymiseen. Esimerkiksi 

motivationaalisella suuntautumisella on suora yhteys oppilaan menestymiseen 

matematiikassa. Tyypillisellä matematiikassa heikosti menestyvällä oppilaalla on usein 

riippuvuusorientaatio tai minädefensiivinen-orientaatio. Kyseiset oppilaat eivät ole 

syväsuuntautuneita matematiikan oppimiseen, vaan pyrkivät ulkoisten toimintojen ja 

palkkioiden kautta opettelemaan matematiikan käsitteitä ja operaatioita. (Lehtinen & 

Kinnunen 1993, 52.) 

Oppilaan käsitys omista matematiikan taidoistaan ja kyvyistään vaikuttaa 

matemaattisten oppimisvaikeuksien syntyyn. Mikäli oppilaalla on heikot uskomukset 

omiin taitoihinsa ja hän saa niille vielä jostain syystä vahvistusta, oppilas alkaa 

toistuvien epäonnistumisten jälkeen selittää epäonnistumisia ja omaa 

osaamattomuuttaan kykyjen puutteellisuudella. (Lehtinen & Kinnunen 1993, 53.) Onkin 

tärkeää, että lapsen ympärillä vaikuttavat aikuiset mahdollistavat onnistumisen 

kokemukset matematiikassa sekä tukevat positiivisesti lapsen omaa käsitystä omista 

taidoistaan ja kyvyistään, koska matemaattiset oppimisvaikeudet johtuvat usein lapsen 

motivationaalisista ja emotionaalisista tekijöistä. 

Kuten aiemmin todettu, matematiikka on kumuloituva oppiaine eli uusi tieto 

prosessoidaan aiemmin opitun perusteella (konstruktivistinen oppimisnäkemys). Koulun 

alkuvaiheessa matemaattisten oppimisvaikeuksien takana on usein uuden ja vanhan 

tiedon väliltä puuttuva konteksti. Koulussa opetettava matematiikka ei yhdisty lapsen 

mielessä aikaisempiin matemaattisiin kokemuksiin ja konteksteihin, joita lapsi on 
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kokenut ennen koulun matematiikan opetuksen alkamista (Ikäheimo 1994, 27). Lapsi 

saattaa oppia koulumatematiikan käsitteitä ja tehtäviä yksittäisinä lukuina tai 

prosesseina ja näin selvitä hetkellisesti koulun vaatimuksista välttyen aidolta 

oppimiselta ja asioiden sisäistämiseltä. Edellä mainittu ”oppiminen” johtaa 

todennäköisesti lapsen kognitiivisen kapasiteetin ylikuormittumiseen ja koulutehtävistä 

suoriutumisen mahdottomuuteen. (Ikäheimo 1994, 27.) 

Lasten matematiikan oppimisvaikeudet ovat tapauskohtaisia ja ne voivat ilmetä monella 

eri tapaa. Räsäsen ja Ahosen (2004) mukaan voi tiivistetysti todeta neljä eri tapaa, miten 

matemaattiset oppimisvaikeudet ilmenevät: kielellisinä vaikeuksina, jolloin käsitteiden 

ja symbolien muistaminen ongelmallista; havaintopohjaisina vaikeuksina eli 

lukumäärien ja suuruusluokkien hahmottamisen vaikeutena; tarkkaavaisuuspohjaisina 

vaikeuksina sekä matemaattisina taitopuutteina.  

Oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyn ja arvioinnin kannalta on tärkeää, että lapsen 

kielellisiin taitoihin ja aritmeettisiin valmiuksiin, kuten spontaaniin huomion 

kiinnittymiseen lukumääriin kiinnitetään huomiota jo esikoulun alkaessa. Lapsen 

matemaattisten oppimisvaikeuksien varhaiset merkit jäävät liian usein kasvattajilta 

huomiotta, minkä seurauksena lapsi ei saa välttämättä harjoitusta ja tukea 

alemmantasoisten matemaattisten käsitteiden ja taitojen omaksumiseen. Tämän vuoksi 

uusien asioiden, kuten lukujen yhteen- ja vähennyslaskun harjoittelu on lapselle 

erityisen vaikeaa, koska lapsella ei ole tarpeeksi vahvaa pohjaa tässä tapauksessa 

esimerkiksi lukujonon säännöistä ja ominaisuuksista. (Hannula & Lepola 2006, 149) 

Neuropsykologia ja lääketiede määrittelevät matemaattiset oppimisvaikeudet termillä 

dyskalkulia eli laskemiskyvyn häiriö. Dyskalkulialla tarkoitetaan sellaisia 

laskemiskyvyn taitopuutteita, jotka ovat havaittavissa jo matematiikan perustaidoissa. 

Dyskalkulian määritelmän taustalla on ajatus, että heikko laskemiskyky johtuu 

aivotoiminnallisista tekijöistä. (Räsänen ym. 2010, 168) Tähän tutkimukseen ei 

osallistunut oppilaita, joilla olisi diagnosoitu laskemiskyvyn häiriötä, joten syvempi 

perehtyminen käsitteeseen ei ole tutkimuksen kannalta relevanttia.  
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3.5 Sukupuolten väliset erot matematiikassa 

 

Sukupuolten välisiä eroja matematiikan taidoissa on tutkittu paljon. Useiden 

tutkimusten mukaan sukupuolella ei ole merkitystä matematiikan taitoihin 

tasavertaistavassa koulutuksessa.  Hannulan, Kuparin, Pehkosen, Räsäsen ja Soron 

(2004, 170) mukaan peruskoulun päättyessä tytöt ja pojat ovat oppineet eri asioita ja 

strategioita matematiikasta. Tyttöjen oppimisstrategiat eivät ole yhtä yhteneväisiä kuin 

poikien, lisäksi tyttöjen itseluottamus matematiikan saralla on alhaisempi kuin poikien, 

vaikka oppimistulokset ovat samalla tasolla.  IEA:n (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement) tutkimusten mukaan erot matematiikan 

oppimisessa eivät liity niinkään sukupuoleen vaan kansallisuuteen. IEA:n tutkimuksen 

mukaan, johon osallistui yhteensä 38 maata, tyttöjen ja poikien suorituskeskiarvojen 

kansainvälinen erotus oli poikien eduksi keskimäärin vain neljä pistettä, mutta ero oli 

silti tilastollisesti merkittävä. OECD-maissa ero oli keskimäärin seitsemän pistettä 

poikien hyväksi. Suurimmillaan ero kasvoi poikien hyväksi Tunisiassa, jossa ero oli 25 

pistettä.  Tutkimuksen 38 maassa vain kahdeksassa tyttöjen matematiikan osaaminen oli 

parempaa kuin poikien. Suomessa pojat saivat keskimäärin kolme pistettä enemmän 

kuin tytöt. Tulos ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Matematiikan eri osa-

alueilta ei myöskään löytynyt tyttöjen ja poikien välistä eroa Suomessa. (Hannula ym. 

2004, 171-174.) Mononen ja Aunio (2013) eivät myöskään havainneet tutkimuksessaan 

tilastollisesti merkitsevää eroa tyttöjen ja poikien matematiikan taitojen välillä 

ensimmäisellä luokalla. Asenteet matematiikkaa kohtaan kuitenkin eroavat sukupuolten 

välillä merkittävästi; poikien asenteet ovat tyttöjen asenteita huomattavasti 

myönteisempiä. Asenteet ja uskomukset eivät ole kuitenkaan yhteydessä matematiikan 

kyvykkyyteen. Poikien uskomukset omista suorituksistaan ovat tyttöjen uskomuksia 

korkeammat, vaikka aineenhallinta on suhteellisen samalla tasolla. (Hannula ym. 2004, 

171-174.) 

Jotkin tutkimukset ovat kuitenkin löytäneet eroja sukupuolten välillä. Esimerkiksi 

Crawford ym. (2007) havaitsivat, että syyskuussa syntyneet (luokka-asteensa 

vanhimmat) tytöt menestyivät syyskuussa syntyneitä poikia paremmin lukemisessa ja 

kirjoittamisessa, mutta matematiikassa tulokset eivät eronneet kummankaan eduksi. 

Kuusinen (1986, 73-75) puolestaan osoitti koulumenestystä mittaavassa 

tutkimuksessaan, että tytöt kuuluvat parhaiten menestyvään kolmannekseen poikia 

useammin kaikilla luokka-asteilla.  
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Niin kuin edellä on mainittu, joulukuussa 2013 julkaistujen Pisa2012-tuloksien mukaan 

tyttöjen ja poikien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa matematiikan taidoissa. 

Piste-ero on ollut aikaisemmin aina poikien eduksi, mutta viimeisimmissä Pisa-

tuloksissa ero oli poikkeuksellisesti tyttöjen eduksi.  
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4 TUTKIMUSONGELMAT 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten luokka-asteen sisäiset ikäerot ovat 

yhteydessä matematiikan taitoihin alakoulun ensimmäisellä ja kolmannella luokalla. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten tyttöjen ja poikien matematiikan taidot eroavat 

toisistaan. 

 

Ongelma 1: Miten alku- ja loppuvuonna syntyneiden oppilaiden matematiikan taidot 

           eroavat toisistaan alakoulun ensimmäisellä luokalla? 

Ongelma 2: Miten alku- ja loppuvuonna syntyneiden oppilaiden matematiikan taidot 

          eroavat toisistaan alakoulun kolmannella luokalla? 

Ongelma 3: Eroavatko tyttöjen ja poikien matematiikan taidot toisistaan   

          alakoulun ensimmäisellä ja kolmannella luokalla? 

Ongelma 3.1: Eroavatko alku- ja loppuvuonna syntyneiden tyttöjen matematiikan 

     taidot toisistaan alakoulun ensimmäisellä ja kolmannella luokalla? 

Ongelma 3.2: Eroavatko alku- ja loppuvuonna syntyneiden poikien matematiikan 

     taidot toisistaan alakoulun ensimmäisellä ja kolmannella luokalla? 

 

Hypoteesi ongelmaan 1: Monosen ja Aunion (2013), Verachtertin ym. (2010), 

Crawfordin ym. (2007), Martinin ym. (2004), Bickel ym. (1991) sekä Kuusisen (1986) 

tutkimustulosten perusteella tutkijat olettavat, että alkuvuonna syntyneiden oppilaiden 

matematiikan taidot ovat ensimmäisellä luokalla paremmat kuin loppuvuonna 

syntyneiden oppilaiden. 

Hypoteesi ongelmaan 2: Verachtertin ym. (2010), Crawfordin ym. (2007), 

McPhillipsin & Jordan-Blackin (2006) sekä Kuusisen (1986) tutkimustulosten 

perusteella tutkijat olettavat, että alkuvuonna syntyneiden oppilaiden matematiikan 

taidot ovat kolmannella luokalla paremmat kuin loppuvuonna syntyneiden oppilaiden, 

mutta ero ei ole yhtä merkittävä kuin alemmilla luokilla. 
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Hypoteesi ongelmaan 3: Monosen ja Aunion (2013), Pisa2012-tulosten, Crawforin ym. 

(2007), Hannulan (2004) sekä Kuusisen (1986) tutkimustulosten perusteella tutkijat 

olettavat, että tyttöjen ja poikien matematiikan taidot eivät eroa merkittävästi toisistaan 

millään luokka-asteella.     
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

 

5.1 Tutkimusaineiston keruu ja otanta 

 

Tutkimuksessa tutkittiin erään varsinaissuomalaisen kunnan kolmen eri koulun 

ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaiden matematiikan taitoja MaKeKo-testin 

(Matematiikan Keskeisen oppiaineksen Kokeet) avulla. Kaikkiin kunnan kouluihin 

lähetettiin sähköpostikysely, jossa pyrittiin selvittämään, mitkä kunnan kouluista 

käyttävät yleisesti MaKeKo-testiä. Vain kolmessa kunnan koulussa testiä käytettiin 

laajasti, ja koulut olivat tutkimuksen suhteen yhteistyöhaluisia, minkä johdosta kyseiset 

koulut valittiin tutkimuskouluiksi. Tutkimuskoulujen oppilaiden vanhemmille lähetettiin 

erillinen tutkimuslupakysely, jolla pyydettiin huoltajan suostumus, jotta oppilas voi 

osallistua tutkimukseen (liite 1). Tutkimuskouluissa testit suoritettiin vuosina 2009-

2013 joka vuosi samaan aikaan keväällä. Tutkimukseen osallistuneiden koulujen 

erityisopettajat pitivät testit MaKeKo-testistön ohjeistuksen mukaan ja kirjasivat 

oppilaiden tehtäväkohtaiset pistemäärät ja kokonaispistemäärän. Aineiston lopullinen 

kokoaminen suoritettiin lokakuussa 2013. Näin ollen, esimerkiksi vuonna 2009 

ensimmäisellä luokalla testin tehneet oppilaat olivat tutkimuksen suorittamisen aikaan 

kuudennella luokalla. Samoilta oppilailta kerättiin myös kolmannen luokan tulokset 

vuonna 2011. Samalla tavalla meneteltiin myös vuosina 2010 ja vuonna 2011 

ensimmäisellä luokalla testin tehneiden oppilaiden kohdalla. Kolmannen luokan 

tulokset on kerätty vuosina 2011-2013. Tutkimuksen alkuperäinen otanta oli 193 

oppilasta, mutta puuttuvien syntymäaikatietojen ja testitulosten sekä oppilaiden 

tutkimuslupien epäämisen johdosta lopulliseksi otannaksi tuli yhteensä 132 oppilasta. 

Ensimmäiseltä luokalta lopulliseksi tutkimusotannaksi muodostui 109 oppilasta, joista 

poikia oli 60 ja tyttöjä 49. Kolmannen luokan lopullinen tutkimusotanta oli 131 

oppilasta, joista poikia oli 73 ja tyttöjä 58.  
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5.2 Tutkimusaineiston käsittely 

 

Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden ensimmäisen ja kolmannen luokan 

testitulokset, syntymäaika ja sukupuoli syötettiin tilasto-ohjelmaan. Oppilaat jaettiin 

syntymäkuukauden perusteella neljään syntymäneljännekseen: tammi-maaliskuussa 

syntyneet oppilaat muodostivat ensimmäisen neljänneksen, huhti-kesäkuussa syntyneet 

oppilaat toisen neljänneksen, heinä-syyskuussa syntyneet oppilaat kolmannen 

neljänneksen ja loka-joulukuussa syntyneet oppilaat neljännen neljänneksen. Jaottelussa 

käytettiin Verachtertin ym. (2010) tapaa jaotella oppilaat, koska Verachtertin ym. 

tutkimusasetelma vastasi tämän tutkimuksen asetelmaa.  Oppilaat, joiden 

syntymäaikatiedot tai testitulokset puuttuivat, sekä oppilaat, joiden tutkimuslupa oli 

evätty, karsittiin pois aineistosta. Myös luokalle jääneet oppilaat sekä normaalia 

koulunaloitusaikaa aiemmin tai myöhemmin koulunkäyntinsä aloittaneet oppilaat 

jätettiin pois tutkimusaineistosta, koska eri vuonna syntyneitä oppilaita ei voinut tässä 

tutkimusasetelmassa verrata suoraan syntymäkuukauden perusteella muihin luokan 

oppilaisiin.  

Kvantitatiivisessa analyysissa laskettiin ensimmäisen ja kolmannen luokan MaKeKo-

testien tulosten keskiarvot ja hajonnat eri ryhmille: tammi-maaliskuussa syntyneet, 

huhti-kesäkuussa syntyneet, heinä-syyskuussa syntyneet ja loka-joulukuussa syntyneet. 

Lisäksi keskiarvot ja hajonnat laskettiin poikien ja tyttöjen ryhmille. Aluksi keskiarvoja 

vertailtiin t-testillä, mutta koska numeerisen muuttujan jakaumat eri ryhmissä eivät 

olleet normaalijakauman mukaisia ja ryhmäkoot olivat suhteellisen pieniä, t-testin 

käytön edellytykset eivät olleet voimassa (Nummenmaa 2009, 183; Tähtinen, 

Laakkonen & Broberg 2011, 91-92). Näin ollen ryhmien keskiarvojen vertailuun 

käytettiin epäparametrista Mann-Whitneyn U-testiä. 

 

5.3 MaKeKo-testi ja sen sisältö  

 

MaKeKo eli Matematiikan Keskeisen oppiaineksen Kokeet (Ikäheimo, Putkonen & 

Voutilainen 2002) on 1.-9.-luokkalaisille kehitetty matematiikan testistö, jonka 

kokonaispistemäärän avulla voidaan arvioida, kuinka hyvin oppilas hallitsee luokka-

asteensa keskeiset matematiikan osa-alueet. MaKeKo on rakennettu siten, että suurin 

osa kyseisen luokka-asteen oppilaista kykenee ratkaisemaan kokeen kaikki tehtävät. 
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MaKeKo:n avulla heikosti suoriutuvien oppilaiden löytäminen on luotettavaa. 

(Linnanmäki, 2004.) MaKeKo-testit voidaan teettää oppilaille joko luokka-asteen alussa 

syksyllä tai lopussa keväällä. Esimerkiksi kolmannen luokan syksyllä tehtävän testin voi 

suorittaa myös toisen luokan keväällä ja kolmannen luokan kevään testin myös 

neljännen luokan syksyllä.  

MaKeKo-testin suorittamiseen kuluu ensimmäisellä luokalla noin tunti ja kolmannella 

luokalla 1-2 tuntia, mutta aikarajaa ei aseteta. Testin alussa oppilaat tekevät yhdessä 

suulliset tehtävät siten, että opettaja lukee ääneen päässälaskut, minkä jälkeen oppilaat 

kirjoittavat vastauksen paperille. Tämän jälkeen oppilaat etenevät omaan tahtiin 

kirjallisen testin parissa. Ensimmäisen luokan kirjallinen osio (liite 2) on kolmen sivun 

pituinen, kun taas kolmannen luokan testi (liite 3) on kuuden sivun pituinen. Jotta testin 

avulla saataisiin parempi käsitys siitä, mitä oppilas ei osaa, opettaja tarkistaa ennen 

testin palauttamista, ovatko kaikki tehtävät suoritettu ja kysyy, miksi jokin tehtävä on 

mahdollisesti jäänyt suorittamatta. Oppilasta pyydetään myös tarkistamaan esimerkiksi 

sellainen testiosio, jossa hän on laskenut kaikki vähennyslaskut yhteenlaskuina.  

(Ikäheimo ym. 2002) 

Ensimmäisen luokan MaKeKo-testi on jaettu neljään osaan: suullinen osa; lukukäsitteen 

osa, johon sisältyvät yhteen- ja vähennyslaskun osio; soveltava osa sekä ajan ja 

pituuden mittayksikön osa.  Testin maksimipistemäärä on 40 ja sallittu virheprosentti on 

20. Ensimmäisen luokan MaKeKo-testin maksimipistemäärät jakautuvat kuvion 2 

mukaisesti.  

 

Suull. 
1. 

Lukukäs. 
2.1 

Yht. 
2.2 

Väh. 
2.4 

Sov. 
2.10 

Aika 
7.1 

Pit. 
7.2 

KOKO 
KOE 

Max.p. 4 10 5 5 10 3 3 40 

KUVIO 2. Ensimmäisen luokan MaKeKo-testin maksimipistemäärät osioittain 

 

Kolmannen luokan testi on jaettu viiteen eri osaan: suullinen osa; lukukäsitteen osa, 

joka sisältää yhteenlaskun päässä ja allekkain sekä vähennyslaskun päässä ja allekkain; 

kertokäsitteen osa, johon sisältyy kertolasku päässä ja allekkain sekä jakolasku päässä; 

soveltava osa; sekä suureiden osan, johon sisältyy ajan, pituuden, massan ja tilavuuden 

yksiköt sekä geometrian osuuden. Testin maksimipistemäärä on 60 ja sallittu 

virheprosentti on 30. Maksimipistemäärät jakautuvat osioittain kuvion 3 mukaisesti.  
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Suull 
1. 

Lukukäs. 
2.1 

Yht.pääs. 
2.2 

Yht. all. 
2.3 

Väh.pääs. 
2.4 

Väh.all. 
2.5 

Max.p. 6 4 3 3 3 3 

 

 

Kertokäs. 
2.6.1 

Kertopääs. 
2.6.2 

Kertoall. 
2.7 

Jakopääss. 
2.8 

Sov. 
2.10 

Max.p. 4 5 2 4 12 

 

KUVIO 3. Kolmannen luokan MaKeKo-testin maksimipistemäärät osioittain 

 

5.4 MaKeKo-testin reliabiliteetti  

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta mittarin validiteetti ja reliaabelius ovat 

ensiarvoisen tärkeitä. Validiteetti kuvaa sitä, kuinka hyvin mittari mittaa ominaisuutta 

tai käsitettä, jota sen on tarkoitettu mittaavan. Luotettavuutta kuvataan reliabiliteetilla, 

joka pääpiirteissään tarkoittaa mittaustuloksen pysyvyyttä, ja mittarin kykyä tuottaa 

mittaustuloksia perustuen todelliseen tutkittavaan ilmiöön tuottamatta sattumanvaraisia 

tuloksia. (Nummenmaa 2009, 366; Tähtinen ym. 2011, 52.)  

Tähtisen ym. (2011, 53) mukaan reliaabeliutta kuvataan yleisimmin Cronbachin alfa-

kertoimella, joka mittaa mittarin ja sen osioiden homogeenisyyttä. Jotta mittaria voidaan 

pitää luotettavana, tulisi Cronbachin alfa -kertoimen arvoksi saada 0.60–0.9. Alfa-

kertoimen arvoon vaikuttaa myös mittarin osioiden määrä, joten osioita lisäämällä tai 

poistamalla arvoon voidaan vaikuttaa. (Tähtinen ym. 2011, 52-55.) 

Aikaisemmin MaKeKo:n luotettavuutta ja mittarin käyttökelpoisuutta tutkineet 

Hautamäki ja Kuusela (2004) käyttivät aineistonaan Ikäheimon (1990) kokoamaa 

MaKeKo-aineistoa Kauhajoen kunnan kouluista. Otos käsitti kokonaisuudessaan 407 

ala-asteen oppilasta, joista kolmannen luokan alussa kokeen suoritti 183 oppilasta, 

viidennen luokan alussa 387 oppilasta ja molemmilla kerroilla 164 oppilasta. Tällä 

aineistolla kolmannen luokan Cronbachin alfa-kertoimeksi saatiin 0.73 ja viidennen 

luokan kertoimeksi 0.90. Tämän aineiston perusteella MaKeKo:a voitiin pitää varsin 

reliaabelina. (Hautamäki & Kuusela 2004, 263) Myös Linnanmäki (2002) on käyttänyt 

MaKeKo:a tutkimuksensa mittarina. Linnanmäen aineistossa toisen luokan testin alfa-

 

Aika 
7.1 

Pit. 
7.2 

Massa 
7.3 

Til. 
7.4 

Geo. 
13. KOKO KOE 

Max.p. 2 2 2 2 3 60 



27 
 

kertoimeksi saatiin 0.74, viidennen luokan alfa-kerroin oli 0.91 ja kahdeksannen luokan 

alfa-kerroin oli 0.96, joten mittaria voitiin pitää luotettavana ja käyttökelpoisena 

(Linnanmäki 2002, 19). Hautamäki ja Kuusela (2004, 272) korostavat, että MaKeKo on 

”tilastollisten ominaisuuksiensa puolesta, [ainakin Kuuselan ja Hautalan aineiston 

perusteella], järkevästi käytettynä kelvollinen matematiikan yleisosaamisen mittari.” 

Tässä tutkimuksessa käytetyille MaKeKo-testistön ensimmäisen ja kolmannen luokan 

testeille määritettiin Cronbachin alfa-kertoimet. Ennen alfa-kertoimien määrittämistä 

testien osiot standardoitiin yhteismitallisiksi. Ensimmäisen luokan testin Cronbachin 

alfa-kerroin oli 0.53 ja kolmannen luokan 0.75 (taulukko 1), joten kolmannen luokan 

testiä voitiin pitää varsin luotettavana, mutta ensimmäisen luokan testin luotettavuutta 

jouduttiin arvioimaan tarkemmin. Mikäli ensimmäisen luokan testistä poistetaan osio 

”7.2 Pituus”, saadaan Cronbachin alfa-kertoimeksi 0.55, joka on jo varsin lähellä 

reliaabelin mittarin suositusta. Ensimmäisen luokan testin luotettavuutta arvioitaessa 

tulee kuitenkin ottaa huomioon, että pienet oppilaat eivät ole tottuneet tekemään pitkiä 

ja raskaita kokeita, mikä osaltaan voi vaikuttaa testin viimeisenä osiona olevan 

pituusosion varianssiin. Lisäksi perusteluna voidaan esittää MaKeKo:n tilastollisia 

ominaisuuksia tutkineiden Hautamäen ja Kuuselan (2004, 263) ehdotus, jonka mukaan 

ryhmien opettajat ovat saattaneet painottaa opetuksessaan eri alueiden hallintaa, mikä 

osaltaan olisi yhteydessä eri osioiden varianssiin. Näillä perusteilla mittarista päätettiin 

olla poistamatta osioita ja sitä käytettiin sellaisenaan.  

 

TAULUKKO 1. Tiedot tutkimuksen mittareista 
Testi Osiot Alpha    

1. luokan MaKeKo 7 0.53    

3. luokan MaKeKo 16   0.75    
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6 TULOKSET 

 

 

Tuloksissa on eritelty MaKeKo-testistön ensimmäisen ja kolmannen luokan testien 

kokonaispistemäärien keskiarvot, hajonnat ja mahdollisten eroavaisuuksien U-arvot 

oppilaiden syntymäneljänneksen ja sukupuolen mukaan. Lisäksi tuloksissa tarkastellaan 

alku- ja loppuvuonna syntyneiden oppilaiden testien eri osioiden keskiarvoja ja 

eroavaisuuksia ensimmäisen luokan osalta. 

  

6.1 Ensimmäisen luokan tulokset 

 

Ensimmäisen luokan MaKeKo-testin tehneitä oli yhteensä 109 oppilasta, jotka 

jakautuivat tammi-maaliskuussa syntyneisiin (n=27), huhti-kesäkuussa syntyneisiin 

(n=38), heinä-syyskuussa syntyneisiin (n=21) ja loka-joulukuussa syntyneisiin (n=23). 

Ensimmäisen luokan MaKeKo-testin maksimipistemäärä oli 40 pistettä. Testin 

kokonaispistemäärien keskiarvoista huomataan, että luokka-asteen vanhimmat oppilaat 

saivat kaikkien ryhmien vertailussa nuorempia oppilaita korkeammat pisteet. Testin 

kokonaispisteiden hajonta oli vanhemmilla oppilailla pienempää kuin nuoremmilla. 

(taulukko 2) 

  

TAULUKKO 2. Syntymäneljänneksen yhteys MaKeKo -testin pisteisiin ensimmäisellä  

     luokalla 

 Syntymäneljännes N=109 Keskiarvo Keskihajonta 

Testin pisteet Tammi-maalis 27 37,07 2,97 

 Huhti-kesä 

Heinä-syys 

Loka-joulu 

38 

21 

23 

36,87 

35,24 

34,74 

3,26 

3,90 

4,10 

 

 

Tammi-maaliskuussa syntyneiden oppilaiden (n=27) kokonaispistemäärä (ka=37,07) oli 

2,34 pistettä korkeampi kuin loka-joulukuussa syntyneiden oppilaiden (n=23) 

kokonaispistemäärä (ka=34,74). Ero oli tilastollisesti merkitsevä, z=-2.225, p=0,026. 

Myös huhti-kesäkuussa syntyneiden oppilaiden (n=38) kokonaispistemäärä (ka=36,87) 

oli 2,13 pistettä korkeampi kuin loka-joulukuussa syntyneiden oppilaiden (n=23) 
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kokonaispistemäärä (ka=34,74). Ero oli niin ikään tilastollisesti merkitsevä, z=-2.309, 

p=0,021. Muiden syntymäneljännesryhmien välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä 

eroja. (taulukko 3) 

 

Kokonaispistemäärien vertailujen perusteella luokka-asteen vanhempien oppilaiden 

parempi matematiikan osaaminen tukee tutkimuksessa asetettua hypoteesia.  

 

 

TAULUKKO 3.  Ryhmien keskiarvojen erot ja merkitsevyys ensimmäisellä luokalla 

Vertailtavat ryhmät Keskiarvojen ero Keskiarvoerojen merkitsevyys 

z p 

Tammi-maalis – Huhti-kesä 0,21 -0.088 0,930 

Tammi-maalis – Heinä-syys 1,84 -1.587 0,112 

Tammi-maalis – Loka-joulu 2,34 -2.225 0,026 

Huhti-kesä – Heinä-syys 1,63 -1.570 0,117 

Huhti-kesä – Loka-joulu 2,13 -2.309 0,021 

Heinä-syys – Loka-joulu 0,50 -0.425 0,671 

 

 

6.2 Ensimmäisen luokan testiosioiden tulokset 

 

Ensimmäisen luokan MaKeKo-testin osioita eritellään tarkemmin ainoastaan tammi-

maaliskuussa, huhti-kesäkuussa ja loka-joulukuussa syntyneiden osalta, sillä näiden 

ryhmien välillä oli kokonaispistemäärässä tilastollisesti merkitsevä ero, mitä voidaan 

tarkastella tarkemmin eri osioiden perusteella.  

 

Ensimmäisen luokan testissä tammi-maaliskuussa syntyneet oppilaat saivat loka-

joulukuussa syntyneitä oppilaita korkeammat pisteet jokaisessa testin eri osiossa. 

Keskihajonta oli loka-joulukuussa syntyneillä oppilailla kaikissa osioissa suurempaa 

kuin tammi-maaliskuussa syntyneillä. Vähennyslaskuosiossa (osio 4) tammi-

joulukuussa syntyneiden pisteet olivat loka-joulukuussa syntyneitä tilastollisesti 

merkitsevästi korkeammat, z=-2,701, p=0,007. Osiossa maksimipistemäärä oli viisi 

pistettä, ja tammi-joulukuussa syntyneet saivat 0,54 pistettä korkeammat pisteet kuin 
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loka-joulukuussa syntyneet luokkatoverinsa. Pienimmät erot ryhmien välillä olivat 

yhteenlaskuosiossa 3 ja pituusosiossa 7. (taulukko 4) 

 

TAULUKKO 4. Ensimmäisen luokan testin osioiden keskiarvot ja merkitsevyydet 

     (Tammi-maalis – Loka-joulu) 

Osio Tammi-maalis (n=27) Loka-joulu (n=23) Ka. ero Merkitsevyys 

 Ka. K.hajonta Ka. K.hajonta  z p 

1 Suullinen 3,89 0,32 3,70 0,56 0,19 -1.401 0,161 

2 Lukukäsite 8,96 1,60 8,09 2,33 0,87 -1.448 0,148 

3 Yhteenlasku 4,85 0,46 4,83 0,49 0,26 -0.207 0,836 

4 Vähennyslasku 4,89 0,32 4,35 0,89 0,54 -2.701 0,007 

5 Soveltava 8,70 1,35 8,35 1,53 0,35 -0.885 0,376 

6 Aika 2,93 0,27 2,70 0,64 0,23 -1.502 0,133 

7 Pituus 2,89 0,58 2,74 0,86 0,15 -0.733 0,463 

 

Ensimmäisen luokan testissä myös huhti-kesäkuussa syntyneet oppilaat saivat loka-

joulukuussa syntyneitä oppilaita korkeammat pisteet jokaisessa testin eri osiossa. Myös 

näiden ryhmien vertailussa keskihajonta oli loka-joulukuussa syntyneillä oppilailla 

kaikissa osioissa suurempaa kuin huhti-kesäkuussa syntyneillä. Suullisten tehtävien 

osiossa (osio 1) huhti-kesäkuussa syntyneet oppilaat saivat tilastollisesti merkitsevästi 

korkeammat pisteet kuin loka-joulukuussa syntyneet oppilaat, z=-2.339, p=0,019. Myös 

soveltavassa osiossa (osio 5) ero oli ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevä, z=-

2.151, p=0,031. Pienimmät erot huhti-kesäkuussa syntyneiden ja loka-joulukuussa 

syntyneiden oppilaiden välillä oli ajan (osio 6) ja pituuden (osio 7) osioissa. (taulukko 

5) 
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TAULUKKO 5. Ensimmäisen luokan testin osioiden keskiarvot ja merkitsevyydet  

         (Huhti-Kesä – Loka-Joulu) 

Osio Huhti-Kesä (n=38) Loka-Joulu (n=23) Ka. ero Merkitsevyys 

 Ka. K.hajonta Ka. K.hajonta  z p 

1. Suullinen 3,95 0,23 3,70 0,56 0,25 -2.339 0,019 

2. Lukukäsite 8,92 1,60 8,09 2,33 0,83 -1.400 0,161 

3. Yhteenlasku 4,92 0,27 4,83 0,49 0,09 -0.692 0,489 

4. Vähennyslasku 4,61 1,05 4,35 0,89 0,26 -1.857 0,063 

5. Soveltava 8,97 1,48 8,35 1,53 0,62 -2.151 0,031 

6. Aika 2,71 0,57 2,70 0,64 0,01 -0.091 0,927 

7. Pituus 2,79 0,70 2,74 0,86 0,05 -0.173 0,863 

 

6.3 Kolmannen luokan tulokset 

 

Kolmannen luokan MaKeKo-testin tehneitä oli yhteensä 131 oppilasta, jotka jakautuivat 

tammi-maaliskuussa syntyneisiin (n=33), huhti-kesäkuussa syntyneisiin (n=43), heinä-

syyskuussa syntyneisiin (n=24) ja loka-joulukuussa syntyneisiin (n=31). Kolmannen 

luokan MaKeKo-testin maksimipistemäärä oli 60 pistettä. Kuten ensimmäisen luokan 

testissä, myös kolmannen luokan testissä luokka-asteen vanhemmat oppilaat saivat 

kaikkien ryhmien vertailussa nuorempia oppilaita korkeammat pisteet, mutta erot olivat 

pienentyneet. Hajonta ei ollut yhtä systemaattista kuin ensimmäisen luokan testissä, 

vaan se oli suurinta heinä-syyskuussa syntyneiden ryhmässä. Hajonnan kasvaminen 

verrattaessa ensimmäisen luokan testeihin ei liity niinkään tasoerojen kasvuun, vaan 

maksimipistemäärän kasvaessa myös hajonta kasvaa. (taulukko 6) 

 

 

 
TAULUKKO 6. Syntymäneljänneksen yhteys MaKeKo -testin pisteisiin kolmannella luokalla 

 Syntymäneljännes N=131 Keskiarvo Keskihajonta 

Testin pisteet Tammi-maalis 33 53,03 6,21 

 Huhti-kesä 

Heinä-syys 

Loka-joulu 

43 

24 

31 

51,84 

50,92 

50,90 

6,40 

7,56 

6,44 

 

Kolmannen luokan testissä tammi-maaliskuussa syntyneiden oppilaiden (n=33) 

kokonaispistemäärä (ka=53,03) oli 2,13 pistettä korkeampi kuin loka-joulukuussa 
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syntyneiden oppilaiden (n=31) kokonaispistemäärä (ka=50,90) ja 2,11 pistettä 

korkeampi kuin heinä-syyskuussa syntyneiden (n=24) kokonaispistemäärä (ka=50,92). 

Erot ryhmien välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. (taulukko 7)  

 

TAULUKKO 7.  Ryhmien keskiarvojen erot ja merkitsevyys kolmannella luokalla 

Vertailtavat ryhmät Keskiarvojen ero Keskiarvoerojen merkitsevyys 

z p 

Tammi-maalis – Huhti-kesä 1,19 -1.104 0,270 

Tammi-maalis – Heinä-syys 2,11 -1.078 0,281 

Tammi-maalis – Loka-joulu 2,13 -1.793 0,073 

Huhti-kesä – Heinä-syys 0,92 -0.439 0,660 

Huhti-kesä – Loka-joulu 0,93 -0.814 0,416 

Heinä-syys – Loka-joulu 0,01 -0.273 0,785 

 

Kolmannen luokan kokonaispistemäärien vertailussa huomataan, että ryhmien väliset 

erot kaventuvat verrattaessa ensimmäisen luokan testin tuloksiin. Näin ollen voidaan 

väittää oppilaan iän olevan vahvemmin yhteydessä matematiikan taitoihin oppilaiden 

ollessa nuorempia. Kolmannen luokan testin eri osioiden analyysissa alku- ja 

loppuvuonna syntyneiden oppilaiden välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. 

Näitä tuloksia ei ole tarkoituksenmukaista esitellä tässä tutkimuksessa tarkemmin, sillä 

kolmannen luokan testin kokonaispistemäärienkään perusteella tilastollisesti merkittäviä 

eroja alku- ja loppuvuonna syntyneiden välillä ei löytynyt. 

 

6.4 Poikien ja tyttöjen tulokset 

 

Ensimmäisen luokan MaKeKo-testin tehneitä oli yhteensä 109 oppilasta, joista poikia 

oli 60 ja tyttöjä 49.  Ensimmäisen luokan testin maksimipistemäärä oli 40 pistettä. 

Ensimmäisen luokan testin kokonaispistemäärien keskiarvoista huomataan, että poikien 

(ka=36,20) ja tyttöjen (ka=36,10) keskiarvojen ero oli lähes olematon 0,1 pistettä. 

Keskihajonta oli tytöillä hieman korkeampi kuin pojilla. (taulukko 8 ja 10) 
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TAULUKKO 8. Sukupuolen yhteys MaKeKo -testin pisteisiin ensimmäisellä luokalla 

 Sukupuoli N=109 Keskiarvo Keskihajonta 

Testin pisteet Poika 60 36,20 3,22 

 Tyttö 49 36,10 4,05 

 

Kolmannen luokan MaKeKo-testin tehneitä oli yhteensä 131 oppilasta, joista poikia oli 

73 ja tyttöjä 58.  Kolmannen luokan testin maksimipistemäärä oli 60 pistettä. Myös 

kolmannen luokan testissä poikien (ka=51,81) ja tyttöjen (51,67) kokonaispistemäärien 

keskiarvojen ero oli lähes olematon 0,14 pistettä. Keskihajonta oli pojilla hieman 

korkeampi kuin tytöillä. (taulukko 9 ja 10) 

 

TAULUKKO 9. Sukupuolen yhteys MaKeKo -testin pisteisiin kolmannella luokalla 

 Sukupuoli N=131 Keskiarvo Keskihajonta 

Testin pisteet poika 73 51,81 6,72 

 tyttö 58 51,67 6,43 

 

 

Poikien ja tyttöjen välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja kummallakaan 

luokka-asteella. (taulukko 10) 

 

 

TAULUKKO 10.  Tyttöjen ja poikien keskiarvojen erot ja merkitsevyys ensimmäisellä ja 

         kolmannella luokalla 

Vertailtavat ryhmät Keskiarvojen ero Keskiarvoerojen merkitsevyys 

z p 

Pojat-Tytöt 1.lk 0,10 -0.353 0,724 

Pojat-Tytöt 3.lk 0,14 -0,160 0,873 

 

Lopuksi testattiin syntymäajan ja sukupuolen yhdysvaikutusta molempien luokka-

asteiden testien kokonaispistemäärään. Tilastollisessa analyysissa ei havaittu 

syntymäajalla ja sukupuolella olevan minkäänlaista yhdysvaikutusta testien 

kokonaispisteisiin tai osioihin kummallakaan luokka-asteella.  
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7 POHDINTA 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko syntymäaika yhteydessä 

matematiikan taitoihin alakoulun ensimmäisellä ja kolmannella luokalla. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli saada selville, onko ääritapauksessa jopa vuoden ikäero luokka-asteen 

sisällä yhteydessä oppilaan matemaattisiin taitoihin ja täten myös arviointiin. Lisäksi 

tutkimuksessa selvitettiin, onko tyttöjen ja poikien matematiikan taidoissa eroja. 

Tutkimuksessa käytettiin matematiikan taitojen mittarina MaKeKo-testistöä.  

 

7.1 Tulosten tarkastelu 

 

Ensimmäisen luokan tuloksista havaittiin, että alkuvuodesta (tammi-maaliskuussa) 

syntyneiden oppilaiden matematiikan taidot olivat merkitsevästi paremmat kuin 

loppuvuodesta (loka-joulukuussa) syntyneiden oppilaiden. Alkuvuodesta syntyneet 

oppilaat menestyivät ensimmäisen luokan testin vähennyslaskuosiossa loppuvuodesta 

syntyneitä oppilaita merkitsevästi paremmin. Ensimmäisen ja viimeisen 

syntymäneljänneksen ero vähennyslaskuosiossa saattaa johtua oppilaiden eritasoisista 

lukujonotaidoista tai nuorempien oppilaiden vähäisemmistä kokemuksista ja 

virheellisesti rakentuneista käsityksistä. Niemi (2004, 53) toteaa oppilaan rakentavan 

aikaisemmin prosessoidun merkittävän tiedon kautta yhteyksiä uusien käsitteiden ja 

asioiden välille. Voidaan olettaa, että vanhemmilla oppilailla on ollut enemmän aikaa 

saada kokemuksia ja mahdollisuuksia rakentaa yhteyksiä uusien käsitteiden ja asioiden 

välille, mikä on saattanut edistää lukujonotaitojen kehitystä. Myös huhti-kesäkuussa 

syntyneiden oppilaiden matematiikan taidot olivat loppuvuodesta syntyneitä oppilaita 

merkitsevästi paremmat. Eri osioissa huhti-kesäkuussa syntyneet oppilaat menestyivät 

suullisessa osiossa ja soveltavassa osiossa loppuvuodesta syntyneitä merkitsevästi 

paremmin.  

Tämän tutkimuksen ensimmäisen luokan tulokset tukivat tutkimuksessa asetettua 

hypoteesia, jonka mukaan ensimmäisellä luokalla alkuvuonna syntyneiden oppilaiden 

matematiikan taidot ovat loppuvuonna syntyneitä oppilaita paremmat. Alakoulun 

ensimmäisen luokan oppilaiden matematiikan taitoja tutkineet Mononen ja Aunio 
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(2013), Verachtert ym. (2010), Crawford ym. (2007) sekä Bickel ym. (1991) saivat 

tutkimuksissaan vastaavanlaiset tulokset, joiden perusteella luokka-asteen vanhimmat 

oppilaat ovat matemaattisilta taidoiltaan nuorimpia luokkatovereitaan etevämpiä.  

Kolmannen luokan tuloksista havaittiin, että alkuvuonna syntyneiden oppilaiden 

testipisteet olivat edelleen korkeammat kuin loppuvuodesta syntyneiden oppilaiden, 

mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Näin ollen hypoteesi alkuvuonna 

syntyneiden oppilaiden paremmista matematiikan taidoista pitää osittain paikkansa. 

Tulokset osoittivat, että alku- ja loppuvuonna syntyneiden oppilaiden väliset erot 

kaventuivat kolmannella luokalla verrattaessa ensimmäisen luokan oppilaiden tuloksiin. 

Tämä osoittaa iän olevan vahvemmin yhteydessä matematiikan taitoihin oppilaiden 

ollessa nuorempia, mutta erot kaventuvat oppilaiden varttuessa. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa mm. Verachtert ym. (2010, 301) havaitsivat vastaavan ilmiön, jossa 

ensimmäisellä luokalla alkuvuonna syntyneet oppilaat menestyivät matematiikassa 

paremmin kuin loppuvuonna syntyneet oppilaat, mutta oppilaiden taitoerot kaventuivat 

seuraavan kahden kouluvuoden aikana merkittävästi.  Myös Crawford ym. (2007) 

osoittivat, että 7-vuotiaana luokka-asteen vanhimmat (syyskuussa syntyneet) oppilaat 

olivat matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen taidoissa parempia kuin luokka-asteen 

nuorimmat (elokuussa syntyneet) oppilaat, mutta erot kuitenkin pienenivät puolella 14 

ikävuoteen mennessä. Tässä tutkimuksessa erojen selvä kaventuminen havaittiin 

kuitenkin jo kolmannella luokalla.  

 

OECD-maissa matematiikan taitoja tutkineiden Bedardin ja Dhueyn (2006) 

tutkimustulokset sen sijaan osoittivat luokka-asteen vanhimpien oppilaiden olevan 

matemaattisesti taitavampia kuin luokka-asteen nuorimmat oppilaat neljännellä ja 

kahdeksannella luokalla kaikissa muissa maissa paitsi Suomessa ja Tanskassa. Myös 

tämä tulos tukee tässä tutkimuksessa havaittua ilmiötä, sillä merkittävät erot ovat jo 

hävinneet neljänteen luokkaan mennessä.  

 

Luokka-asteen sisäisten ikäerojen yhteys matemaattisiin taitoihin ja eri-ikäisten 

oppilaiden tasoerojen varhainen häviäminen Suomessa liittynee suomalaiseen tasa-

arvoistavaan koulutukseen ja tehokkaisiin kohdennettuihin tukitoimiin (kolmiportaisen 

tuen malli) suomalaisissa kouluissa. Bedard ja Dhuey (2006, 19-20) ehdottavat eri-

ikäisten oppilaiden matemaattisten tasoerojen puuttumisen johtuvan siitä, että Suomessa 

ei yleisesti käytetä tasoryhmiä, jotka tarjoaisivat jo ensimmäisillä luokilla paremmin 
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menestyville oppilaille tehokkaampaa opetusta ja haastavampia tehtäviä, mikä edistäisi 

tässä tapauksessa esimerkiksi luokka-asteen vanhimpien oppilaiden oppimista. Lisäksi 

muita OECD-maita myöhäisemmän koulunaloitusiän ja tästä johtuvan paremman 

kouluvalmiuden uskotaan olevan yhteydessä tasoerojen puuttumiseen Suomessa. 

(Bedard & Dhuey 2006, 19-20.) 

 

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat myös suomalaisen koulun ja opetuksen 

kehitykseen sekä tukitoimien tehostumiseen, sillä lähes kolme vuosikymmentä sitten 

Kuusinen (1986) havaitsi tutkimuksessaan erityisesti loppuvuodesta syntyneiden 

poikien menestyvän koulussa heikosti toisella ja viidennellä luokalla. Myös Kuusisen 

tutkimuksessa tyttöjen ja poikien sekä alku- ja loppuvuonna syntyneiden erot 

koulumenestyksessä kuitenkin tasoittuivat viimeistään yläkoulussa. Tässä tutkimuksessa 

sukupuolen ei havaittu olevan yhteydessä matematiikan taitojen eroihin kummallakaan 

luokka-asteella. Sukupuolen ja suhteellisen iän yhdysvaikutusta matematiikan taitoihin 

ei myöskään havaittu. Aikaisemmat tutkimukset (Mononen ja Aunio 2013, Crawford 

ym. 2007, Hannula 2004) tukevat tämän tutkimuksen tulosta tyttöjen ja poikien 

tasavertaisesta matematiikan osaamisesta. Vaikka Pisa2012-tutkimuksen tulokset 

osoittivat suomalaisten poikien matematiikan osaamisen heikentyneen suhteessa 

tyttöjen osaamiseen, vastaavaa ilmiötä ei havaittu tällä aineistolla, mikä antaa varsin 

positiivisen kuvan sukupuolineutraalista koulujärjestelmästä tutkimuskouluissa. 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimustulosten luotettavuuden, yleistettävyyden ja käytännön merkityksen tekee 

osittain ongelmalliseksi tutkimusmenetelmä, tutkimusjoukon valinta sekä näihin 

liittyvät rajoitukset ja heikkoudet. Tutkimusjoukoksi muodostui lopulta varsin valikoitu 

joukko, sillä aineisto kerättiin ainoastaan kolmesta paikallisesta koulusta, jotka käyttivät 

MaKeKo-testiä yleisesti ja olivat tutkimuksen suhteen yhteistyöhaluisia. Tästä johtuen 

tutkimusjoukko ei ole riittävän kattava otos koko Suomen oppilaista ja tulosten 

yleistettävyys valtakunnanlaajuisesti olisi näin ollen kyseenalaista. Lisäksi tutkimuksen 

luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava se, että koulujen erityisopettajat ovat 

teettäneet ja tarkastaneet testit MaKeKo-testistön ohjeistuksen mukaan. Näin ollen 

täsmälleen samanlaisen ohjeistuksen ja testitilanteen luomisesta ei ole takeita.  

Aineistonkeruumenetelmää voitaisiin pitää luotettavampana, mikäli tutkijat olisivat 
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keränneet ja tarkastaneet testit itse. Kuitenkin merkittävimpänä tutkimuksen 

luotettavuuteen vaikuttavana tekijänä voidaan pitää mittarin suhteellisen alhaista 

reliabiliteettia ensimmäisen luokan testissä. Edellä mainitut seikat voivat vaikuttaa 

mittarin reliabiliteettiin, kuten myös Hautamäen ja Kuuselan (2004, 263) ehdotus, jonka 

mukaan ryhmien opettajat ovat saattaneet painottaa opetuksessaan eri alueiden hallintaa, 

mikä osaltaan olisi yhteydessä eri osioiden varianssiin ja mittarin reliabiliteettiin. 

Vaikka tutkimusmenetelmä asettaa tutkimuksen luotettavuuden kyseenalaiseksi, tämän 

tutkimuksen tulokset ovat selvästi linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, mistä 

johtuen tutkimustuloksia voidaan pitää ainakin suuntaa antavina ja aikaisempaa 

tutkimustietoa vahvistavina. 

 

7.3 Tutkimuksen hyödyntäminen ja jatkotutkimusmahdollisuudet  

 

Tämän tutkimuksen tulokset yhdessä aikaisempien tutkimustulosten kanssa tarjoavat 

luokanopettajille, erityisopettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville aikuisille 

lisää tietoa alkuluokkien lasten matematiikan taidoista. Tutkimuksen osoittama yhteys 

lapsen suhteellisen iän ja matematiikan taitojen välillä tulisikin ottaa huomioon 

esimerkiksi arvioitaessa lapsen varhaisia oppimisvaikeuksia matematiikassa. Lapsia, 

joilla on matemaattinen oppimisvaikeus, arvioidaan oppilaina, ”jotka saamastaan 

lisäopetuksesta huolimatta eivät syystä tai toisesta kykene suoriutumaan ikätovereidensa 

mukana matematiikan kouluopetuksesta” (Räsänen, Närhi & Aunio 2010, 168). 

Huomioiden tämän tutkimuksen asetelman ja tulokset sekä aikaisemmat tutkimukset 

juuri suoriutuminen ikätovereiden mukana matematiikan opetuksessa voikin olla 

ongelmallista, sillä ikäerot ovat alkuluokilla verrattain suuria. Arvioivien opettajien 

onkin huomioitava oppilaan suhteellinen ikä ennen kuin tehdään merkittäviä 

johtopäätöksiä oppilaan matemaattisista oppimisvaikeuksista ja niistä seuraavista 

tukitoimista alkuluokilla. 

 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös keskusteltaessa 

koulunaloitusajankohdasta Suomessa. Tulosten perusteella koulunaloitusajankohtaa ei 

tulisi Suomessa aikaistaa, sillä oppilaiden välillä havaitut erot matematiikan taidoissa 

tasoittuvat jo kolmanteen luokkaan mennessä merkittävästi, toisin kuin esimerkiksi 

Englannissa, Pohjois-Irlannissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa, joissa koulu aloitetaan 

nuorempana (ks. Crawford ym. 2007, Bedard & Dhuey 2006, McPhillips & Jordan-
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Black 2006). Bedard ja Dhuey (2006), jotka eivät havainneet tutkimuksessaan 

suhteellisen iän ja matematiikan taitojen yhteyttä suomalaisilla koululaisilla, arvioivat 

suomalaisten hyvän ja tasaisen osaamisen johtuvan juuri myöhäisestä 

koulunaloitusajankohdasta. Myöhäisemmästä koulunaloitusiästä huolimatta Suomi 

menestyy myös verrattain hyvin kansainvälisissä matematiikan taitojen mittauksissa, 

kuten esimerkiksi Pisassa. Myös Puhani ja Weber (2005) sekä Katz (2000) havaitsivat 

myöhäisemmän koulunaloitusiän vaikuttavan positiivisesti koulumenestykseen ja 

matematiikan taitoihin.  

Jatkotutkimusmahdollisuuksia arvioitaessa tulisi ottaa huomioon, että tässä 

tutkimuksessa tutkittiin ainoastaan suhteellisen iän ja matematiikan taitojen yhteyttä 

alakoulun ensimmäisellä ja kolmannella luokalla. Tutkimuksen tuloksiin on saattanut 

vaikuttaa lisäksi oppilaan motivaatio matematiikkaa kohtaan, oppilaan sosioekonominen 

tausta, opettajan opetusmenetelmät ja aineenhallinta sekä oppilaan sosiaalisen 

ympäristön tekijät. Tutkimustulokset ovat suuntaa antavia ja niiden perusteella ei voi 

yksiselitteisesti perustella oppilaan menestymistä matematiikassa. Vertailtaessa oppilaan 

matematiikan taitoja muiden ikätovereiden välillä, tutkijoiden on syytä ottaa huomioon 

edellä mainittuja muuttujia, jotta yhteys matematiikan taitojen ja eri muuttujien välillä 

olisi tieteellisesti validi.   

 

Tämä tutkimus antaa toivottavasti erilaista näkökulmaa alakoulun oppilaiden 

koulumenestykseen eri oppiaineissa. Tutkimuksen teemaa ja aihepiiriä voi hyödyntää 

jatkotutkimuksissa esimerkiksi luku- ja kirjoitustaitoa arvioitaessa. Vaikuttaako 

ääritapauksessa jopa vuoden ikäero oppilaan luku- ja kirjoitustaitojen kehityksessä, ja 

on näin ollen myös yhteydessä oppilaan arviointiin ja opettajan opetusmenetelmien 

valintaan? Vastaavassa tutkimusasetelmassa mittarina voidaan käyttää esimerkiksi ala-

asteen lukutesti ALLU:n tuloksia vertailtaessa oppilaiden suhteellisen iän yhteyttä 

lukutaitoon. 

 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeuksien ja kielellisen kehitysasteen 

yhteys on yleisesti tiedossa. Suhteellisen iän yhteys maahanmuuttajataustaisen oppilaan 

kielelliseen kehitykseen on tutkimusaihe, jossa tämän tutkimuksen asetelmaa ja 

näkökulmia voidaan niin ikään hyödyntää. 

 

Yläkouluikäisten oppilaiden suhteellisen iän ja koulumenestyksen yhteyttä ei tämän 

tutkimuksen perusteella olisi tarkoituksenmukaista tutkia sillä tämän tutkimuksen 
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tulosten mukaan suhteellisen ikäeron aiheuttama ero matematiikan taidoissa ja 

koulumenestyksessä pienenee jo kolmanteen luokkaan mennessä huomattavasti. 

Suhteellinen ikä -muuttuja voitaisiinkin korvata murrosiän alkamisen ajankohdalla 

verrattaessa luokka-asteen sisäisiä eroja jonkin tietyn aineen kontekstissa. Toisaalta, 

puberteetin alkamisen ajankohdan ja sen vaiheen määrittäminen olisi ongelmallista, 

koska puberteetti ei ole yksiselitteinen ja jokaisella nuorella täysin samanlaisesti 

ilmenevä kehitysvaihe. 
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Liite 2: Ensimmäisen luokan MaKeKo-testi  

 

Matematiikan keskeisen oppiaineksen koe 1/2. (Ikäheimo ym. 2002) 

 

 

(jatkuu) 



48 
 

(jatkuu) 

 

 

 

(jatkuu) 



49 
 

(jatkuu) 

 

 

 

 



50 
 

Liite 3: Kolmannen luokan MaKeKo-testi 

 

Matematiikan keskeisen oppiaineksen koe 3/4. (Ikäheimo ym. 2002) 
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