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LUKI-vaikeudet ja matematiikan oppimisvaikeudet  
 
”Matemaattisten taitojen omaksumisen vaikeudet ovat vähintään  
yhtä yleisiä kuin lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät vaikeudet. 
Tutkimuksissa on havaittu, että heikko laskutaito vaikeuttaa huomattavasti 
enemmän työllistymistä ja työntekoa kuin heikko lukutaito.” 
Pekka Räsänen, NMI, 2004 
 
Tunnistamisen vaikeus ja Matteus-efekti 
Esiopetuksen lopussa mitatut taidot lukumäärien vertailussa ja lukujonoissa 
ennustavat 70 %  lasten osaamisesta 4. luokalla. Laskutaidon kehityksessä 
on havaittavissa kasaantuva trendi eli Matteus-efekti: yksilöiden väliset erot 
kasvavat kehityksen myötä. Vastaavaa Matteus-efektiä ei ole havaittu 
äidinkielessä teknisen lukutaidon tai luetun ymmärtämisen kehityksessä.  
(Nurmi & Aunola 1999-2009) 
 
"14 – 9 = 0. Matematiikan solmuja kolmasluokkalaisilla" on Henna 
Kauppisen pro gradu -työ, jossa matematiikan taitojen mittareina on käytetty 
MAKEKOa ja Junnauskoetta. Tunnistivatko opettajat oppilaiden solmukohtia? 
http://www.opperi.fi/06_kirjallisuus_tutkimus/63_tutkimustietoa.html  
 
Näyttää siis siltä, että matematiikan oppimisvaikeudet havaitaan vasta  
3.– 5. luokalla. Jos matematiikan oppimisvaikeuksia ei tunnisteta eikä 
oppilaita auteta ajoissa, vaikeudet kasaantuvat jo alkuopetuksessa. 
Vastaava tilanne oli yli 30 vuotta sitten luki-opetuksessa, jolloin suositeltiin, 
että oppilaat otetaan erityisopetukseen vasta 3. luokalta, koska ”eihän sitä  
voi tietää, onko oppilailla todellisia luki-vaikeuksia 1. ja 2. luokalla”. 
 
Matematiikan oppimisvaikeudet ja itsetunto 
Tutkittiin 5. luokkalaisia oppilaita, joilla oli sekä vaikeuksia matematiikassa 
että heikko itsetunto: heistä 75 %:lla oli sama tilanne vielä 8. luokallakin. 
Karin Linnanmäki 2002 

 
Ammattioppilaitosten opettajat ovat huolissaan varsinkin lähihoitaja- 
opiskelijoiden puutteellisista matematiikan taidoista. Opetus pitäisi aloittaa  
ala-asteen keskeisistä solmukohdista. Katso Sinikka Huhtala: 
http://www.opperi.fi/06_kirjallisuus_tutkimus/62_kirjallisuutta.html 
Lähihoitajaksi opiskelevan Tiian selviytymistarina löytyy tästä: 
http://www.opperi.fi/02_opetusvinkkeja/243_tiia.html 
 
 
YHTEENVETOA 
Yleisopetuksen luki-opetus 1. luokalla uudistettiin 1970-luvulla 
erityisopetuksen kautta. Näin voitaisiin tehdä nyt myös matematiikan 
opetuksessa, jolloin voitaisiin sekä ennakolta ehkäistä että poistaa 
matematiikan oppimisvaikeuksia tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. 
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Itsetunto ja koulussa suoriutuminen 
Koulun oppiaineissa suoriutumisessa ja itsetunnossa (minäkuvassa) 
löytyi neljä ryhmää.  Oppilailla oli 
• hyvä suoriutumiskyky ja hyvä itsetunto 
• hyvä suoriutumiskyky ja heikko itsetunto 
• heikko suoriutumiskyky ja hyvä itsetunto 
• heikko suoriutumiskyky ja heikko itsetunto 
 
Nämä ryhmät löytyivät kaikista aineista --- paitsi matematiikasta! 
Matematiikan opintojen suoriutumisessa löytyi vain kaksi ryhmää: 
• hyvä suoriutumiskyky ja hyvä itsetunto 
• heikko suoriutumiskyky ja heikko itsetunto 
 

Toinen tutkimustulos: tutkittiin 5. luokkalaisia oppilaita, joilla oli sekä 
vaikeuksia matematiikassa että heikko itsetunto: heistä 75 %:lla oli  
sama tilanne vielä 8. luokallakin. 
 
Karin Linnanmäki 2002 
 
 
Kirjainten/sanojen ja lukujen/numeroiden erilaisuus 
 
* Sanan ROS kirjaimet luetaan samalla tavalla riippumatta siitä, 
missä sanan kohdassa ne sijaitsevat. 
 
• Luku 692 luetaan eri tavalla kuin luku 296, koska numeroiden 
paikasta riippuu sen lukutapa. 
Ann-Louise Ljungblad: Matematik – en mänsklig rättighet. Argument 2006. 
 
 
Lukumäärien vertailu ja lukujonot 

Esikoulun lopussa mitatut taidot lukumäärien vertailussa ja lukujonoissa 
ennustavat 70 % oppilaiden osaamisesta 4. luokalla.  
Nurmi & Aunola 1999-2009 
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Nurmi, J-E. & Aunola, K. 1999 – 2009.  
Koulutaitojen ja motivaation kehitys –tutkimus. Jyväskylän yliopisto. 
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MATTEUS-efekti on vain laskutaidossa, ei lukutaidossa.  Ks. sivu 1.


