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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää matematiikan taitojen yhteyttä lapsella 
ilmenevään tehtävää välttävään käyttäytymiseen, matematiikan tehtäväarvostukseen se-
kä matematiikan kiinnostukseen lapsilla, joita seurattiin ensimmäisestä luokasta neljän-
teen luokkaan saakka. Lisäksi selvitettiin ennustemallein, missä määrin lasten matema-
tiikan taidot selittävät heidän motivoitumistaan matematiikkaan tai päinvastoin, voi-
daanko motivaatiotekijöillä ennustaa myöhempiä matematiikan taitoja. Tutkimusmene-
telminä käytettiin opettaja-arviointeja sekä lasten yksilö- ja ryhmätestejä. Tehtävää vält-
tävän käyttäytymisen mittana oli opettajan arvio lapsen käyttäytymisestä tehtävätilan-
teessa, kun taas koettu matematiikan tehtäväarvostus ja matematiikan kiinnostus olivat 
lapsen itsensä arvioimia. Tutkimus on osa laajempaa Alkuportaat-seurantatukimusta 
(Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa). 
 
Tutkimustulokset osoittivat matematiikan taitojen olevan yhteydessä kaikkiin kolmeen 
tutkittuun motivaatiotekijään. Tutkimuksessa huomattiin, että matematiikan taidoiltaan 
hyvillä oppilailla ilmeni tehtävää välttävää käyttäytymistä vähiten kaikissa ikävaiheissa, 
kun taas taidoiltaan heikoimmilla sitä oli eniten. Matematiikan taidoiltaan hyvät oppi-
laat myös arvostivat matematiikkaa enemmän ja olivat kiinnostuneempia siitä kuin tai-
doiltaan heikot ja keskitasoiset. Matematiikan taitojen ja motivaation välisistä yhteyksiä 
arvioiva polkumalli osoitti ensimmäisen luokan matematiikan taitojen ennustavan toi-
sella luokalla ilmenevää matematiikan tehtäväkohtaista arvostusta ja tehtävää välttävää 
käyttäytymistä. Toisaalta ensimmäisen luokan matematiikan arvostus myös selitti toisen 
luokan matematiikan taitoja. Myöhemmillä luokilla yhteys kääntyi päinvastaiseksi: 
kolmannella luokalla motivaatiotekijät alkoivatkin selittää lasten myöhempiä matema-
tiikan taitoja. Vahvan pohjan luominen matematiikan taidoille ja onnistumisen koke-
musten saaminen koulussa on avainasemassa lasten matemaattisten taitojen kehittymi-
selle. 
 
 
 
AVAINSANAT: matematiikka, motivaatio, tehtävää välttävä käyttäytyminen, tehtävä-
alakohtainen arvostus 
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1 JOHDANTO 
 

 

Suomalaisten lasten ja nuorten matematiikan osaaminen on pitkään ollut kansainvälises-

ti vertailtuna hyvin korkeatasoista. Kuitenkin Suomen sijoittuminen PISA 2012 -

arvioinnin matematiikan osiossa kymmenen sijaa alemmas vuoden 2003 vastaavaan ar-

viointiin verrattuna antaa viitteitä siitä, että suomalaisnuorten matematiikan taidot ovat 

heikentyneet. Tutkimuksesta myös ilmeni nuorten viihtyvän koulussa huonosti, mikä 

pakottaa opettajat ja muut opetuksen järjestämisestä vastaavat tahot pohtimaan keinoja 

oppimismotivaation synnyttämiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Pohja myöhemmille taidoil-

le niin matematiikassa kuin muissakin oppiaineissa luodaan jo koulupolun alkumetreillä 

(Aunola, Leskinen, Lerkkanen & Nurmi 2004, 699; Hannula & Lepola 2006, 131) ja 

motivaationkin on todettu muotoutuvan jokseenkin pysyväksi melko varhaisessa vai-

heessa (Aunola 2002, 111; Wigfield, Eccles, Yoon, Arbreton, Freedaman-Doam & 

Blumenfeld 1997, 464). Tämän vuoksi lasten varhaisten taitojen tukeminen ja koulu-

työhön motivoiminen ovat hyvin keskeisessä roolissa jo esi- ja alkuopetuksessa.  

 Matematiikan taitojen ja matematiikkaan liitetyn motivaation yhteyksiä koske-

vat tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka koulun alun matematiikan taidot ennakoivat 

myöhempää motivoitumista matematiikkaan ennemmin kuin päinvastoin (ks. esim. 

Gottfried 1990). Sen sijaan tutkimustietoa motivaatiotekijöiden yhteydestä matematii-

kan taitoihin pidemmällä aikavälillä ei juuri ole. Lapsen omat kykyuskomukset ja odo-

tukset tehtävässä suoriutumisesta vaikuttavat hänen motivaatioonsa koulun eri oppiai-

neissa, ja myös tehtävää kohtaan koettu arvostus on motivoitumisen ja suoriutumisen 

taustalla (Wigfield& Eccles 2000, 68). Motivoituminen näkyy myös lapsen tavoissa 

käyttäytyä tehtävätilanteessa, ja nämä suoritusstrategiat ovatkin tutkimusten mukaan 

yhteydessä lapsen koulumenestykseen. Tehtävätilanteessa tehtävää välttävien lasten on 

nähty menestyvän koulussa heikommin (Dweck 1986) ja toisaalta kehittyvän esimer-

kiksi matematiikan taidoiltaan hitaammin kuin lasten, jotka ovat tehtäväsuuntautuneita 

ja tarttuvat mielellään uuteen haasteeseen (Onatsu-Arvilommi, Nurmi & Aunola 2002, 

522). Tehtäväalakohtaisten arvostusten yhteyttä koulumenestykseen on niin ikään tutkit-

tu jonkin verran.  
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 Tässä tutkimuksessa selvitetään, käyttävätkö matematiikan taidoiltaan erilaiset 

oppilaat erilaisia suoritusstrategioita ja millaisia muutoksia ryhmien välillä mahdollises-

ti tapahtuu suoritusstrategioissa neljän vuoden seurannan aikana. Lisäksi selvitetään, 

eroavatko matematiikan taitojen perusteella muodostetut alaryhmät toisistaan matema-

tiikan tehtäväarvostuksen ja matematiikan kiinnostuksen osalta tänä aikana. Tutkimuk-

sessa pyritään myös selvittämään, voidaanko matematiikan taidoilla ennustaa myö-

hemmillä luokilla ilmenevää tehtävää välttävää käyttäytymistä tai matematiikkaa koh-

taan koettua arvostusta, tai päinvastoin, voidaanko näillä motivaatiotekijöillä selittää 

myöhempiä matematiikan taitoja. Tutkimus on osa laajempaa lasten oppimispolkujen ja 

motivaation tutkimiseen keskittynyttä Alkuportaat-seurantatutkimusta (Lapset, van-

hemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa). Tämän tutkimuksen aineisto on ke-

rätty vuosina 2008–2011 ja siten lapsia seurattiin ensimmäisen luokan keväästä neljän-

nen luokan kevääseen saakka.  
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2 MATEMAATTISTEN TAITOJEN KEHITYS 
 

 

Matemaattista ajattelua on pyritty määrittelemään monin eri tavoin ja eri määritelmissä 

painottuvat eri elementit. Toiset tutkijat kuvaavat matemaattisen ajattelun puhtaasti filo-

sofiseksi ajatteluksi liittämättä sitä juurikaan tekniseen matemaattiseen suoriutumiseen, 

kun taas toiset näkevät matemaattisen ajattelun heijastuvan yksilön kyvyissä eri mate-

matiikan osa-alueilla (Joutsenlahti 2004, 363–365). Burton (1984, 36) on määritellyt 

matemaattisen ajattelun sellaiseksi ajattelun tyyliksi, josta voidaan tunnistaa matemaat-

tisia toimintamalleja ja prosesseja, ja siten matemaattisen ajattelun voi nähdä heijastu-

van niissä taidoissa, joita yksilö kulloinkin käyttää. Kun lapsi oppii uusia asioita, hän 

muodostaa yhteyksiä uusien ja vanhojen tietojensa välillä rakentaen laajempia kokonai-

suuksia (Hiebert & Carpenter 1992, 66). Yleensä nämä yhteydet muodostuvat ulkoisten 

mallinnusten myötä, kun lapsi oppii esimerkiksi koulussa tapoja ratkaista tiettyjä mate-

maattisia ongelmia. Mitä vahvempia yhteydet ovat, sitä parempi on lapsen ymmärrys 

kyseisestä aiheesta. (Hiebert & Carpenter 1992, 67; ks. myös Kiesswetter 1977.)  

 Taitojen hierarkkisesta rakentumisesta on tullut keskeinen viitekehys matematii-

kan oppimiselle ja opettamiselle koulussa, ja siten oppilaan oma rooli tiedon luomisessa 

on noussut entistä merkittävämpään rooliin. Tämä konstruktivistinen näkökulma koros-

taa yksilön aiempien tietojen ja taitojen vaikutusta uuden oppimisessa (Tynjälä 2002, 

38)  ja siten pakottaa opetuksen suuntautumaan yhä enemmän kohtaamaan kunkin oppi-

laan aiemmat tiedot ja yksilölliset lähtökohdat (Leino 1998, 40).  

 Seuraavissa alaluvuissa kuvaan lasten varhaisia matemaattisia taitoja ja niiden ke-

hittymistä. Lisäksi keskistyn tarkastelemaan tarkemmin aritmetiikan taitojen kehitystä 

ja niitä yksilöllisiä tekijöitä, jotka voivat selittää eroja matematiikan osaamisessa. 

 

2.1 Taitojen kehityksestä 
 

Matemaattiset taidot ja matemaattinen ajattelu alkavat kehittyä jo varhaisessa lapsuu-

dessa, paljon ennen kuin oppiminen varsinaisessa kouluympäristössä alkaa. Ympäröivä 

kulttuuri ja ihmiset tarjoavat pienelle lapselle paljon mahdollisuuksia matemaattisten 

ilmiöiden tarkasteluun ja perustaitojen hankkimiseen. (Aunio, Hannula & Räsänen 

2004, 198.) Matemaattisia taitoja on jaoteltu monin eri tavoin. Aunio kollegoineen 
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(2004, 199; ks. myös Geary 2000, 12–13) on jakanut matemaattiset taidot primaareihin 

ja sekundaareihin taitoihin. Primaarit taidot ovat sellaisia matemaattisia taitoja, joita tu-

kevat synnynnäiset tekijät ja jotka kehittyvät luonnollisissa oloissa kulttuurista riippu-

matta kaikilla ihmisillä jokseenkin samaan tapaan ilman tietoista opiskelua. Sekundaarit 

taidot sen sijaan edellyttävät harjoittelua ja organisoitua kulttuurin välittymistä, siis 

esimerkiksi oppimista kouluyhteisössä.  Matemaattisten taitojen jakaminen näihin kate-

gorioihin ei kuitenkaan ole itsestään selvää, vaan jotkut tutkijat pitävät esimerkiksi kar-

dinaalisuutta (viimeinen mainittu luku lukujonossa ilmaisee joukon objektien määrän) 

primaarina taitona, kun taas toiset ajattelevat sen olevan sekundaari, harjoittelun myötä 

opittava taito. Sen sijaan pienten lukumäärien havaitsemista on yleisemmin pidetty pri-

maarina taitona, sillä monien tutkimusten mukaan jo puolivuotias lapsi kykenee erotta-

maan erisuuruiset joukot ilman tietoista laskemista, mikäli ero joukkojen välillä on riit-

tävän suuri. (ks. Aunio ym. 2004, 200–201; Geary 2000, 12; Wynn 1998, 24). Nämä 

primaarit taidot ja kielenkehitys ovat keskeisessä osassa lukusanojen oppimisessa ja si-

ten laskutaidon kehityksessä (Aunio ym. 2004, 202). Onkin tutkittu, että lapsilla, joilla 

on vaikeuksia lukemaan oppimisessa, on myös suurempi riski kohdata vaikeuksia suju-

van laskutaidon saavuttamisessa (Koponen 2008, 30). Kuitenkin matemaattisten taitojen 

on myös nähty muodostavan omanlaisensa taitoryppään jo varhain kielellisten ja spati-

aalisten taitojen oheen (Case, Demetriou, Platsidou & Kazi 2001, 327), minkä vuoksi 

suorat matematiikan harjoitukset tukevat laskutaidon kehitystä parhaiten (Aunio ym. 

2004, 202). 

 Vainionpää, Mononen ja Räsänen (2004, 293–295) näkevät matemaattisten tai-

tojen koostuvan neljästä eri osa-alueesta, jotka taitojen kehityksen alussa ovat erillisiä, 

mutta jotka myöhemmin muodostavat yhdessä suurempia matemaattisia taitokokonai-

suuksia. Nämä osa-alueet ovat lukujenluettelutaito, laskutaito, lukukäsitteet ja suhdekä-

sitteet. Lukujenluettelun taidoilla tarkoitetaan kykyä edetä lukujonossa eteen- ja taakse-

päin sekä taitoa hyppiä lukujen yli useampi luku kerrallaan. Lukukäsitteen ja laskutai-

don oppiminen pohjaa pitkälti juuri näihin taitoihin. Lukukäsitteeseen katsotaan kuulu-

vaksi monia eri taitoja, jotka koskevat muun muassa lukumäärien havaitsemista. Näitä 

ovat esimerkiksi yksi–yhteen vastaavuus, kardinaalisuus ja lukumäärän säilyvyys. Las-

kutaidolla puolestaan tarkoitetaan kykyä laskea lukumääriä ja niiden muutoksia, ja suh-

dekäsite kattaa joukon erilaisia käsitteitä, jotka kuvaavat muutoksia ja suhteita, kuten 

enemmän, vähemmän, pienempi, suurempi ja myöhemmin.  
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 Matemaattisten taitojen kehitystä on pyritty kuvaamaan erilaisten mallien ja vai-

heteorioiden avulla. Matemaattisia taitoja ja niiden kehitystä on jaoteltu lapsen iän pe-

rusteella eri vaiheisiin, mutta koska taidot linkittyvät vahvasti toisiinsa muodostaen laa-

joja kokonaisuuksia, ei tällainen jaottelu välttämättä kuvaa taitojen kehittymistä par-

haalla mahdollisella tavalla (Siegler 1988, 273). Taidot kehittyvät joustavasti ja limit-

täin, eivätkä ne noudata tarkkoja ikärajoja vaan taitojen kehittyminen näkyy ennemmin-

kin taitojen määrän kasvussa. 

 Varhaisten matemaattisten taitojen oppimisille kriittisimmät vaiheet ovat Pia-

get’n vaiheteorian mukaan esioperationaalinen (2–7 v) ja konkreettisten operaatioiden 

vaihe (7–11 v), joiden aikana opitaan monet matematiikan perusperiaatteet, kuten esi-

merkiksi säilyvyys, yksi yhteen -vastaavuus ja kardinaalisuus, jotka ovat pohjana esi-

merkiksi yhteen- ja kertolaskuntaidoille. Erityisesti 6–7 vuoden iässä lapsen matemaat-

tisessa ajattelussa tapahtuu paljon kehitystä. (Piaget 1952, 90–91, 154–155, 184.) Esi-

operationaalisen vaiheen alussa lapsen päättely on vielä transduktiivista, erityistapauk-

sesta toiseen etenevää, ja ajattelu on vahvasti sidoksissa tilanteeseen, jossa hän toimii 

(Beard 1971, 57–65; Piaget 1952, 45.) Lapsi kuitenkin kykenee käyttämään jotain esi-

nettä ikään kuin symboloimaan jotain muuta objektia, ja jo kaksivuotias lapsi kykenee 

ymmärtämään käsitteitä ylös, alas ja enemmän. Lukumääräongelmissa lapsen on kui-

tenkin vaikea pitää mielessään useita lukuja ja usein hän arvioikin summittaisesti ha-

vaintojaan ennemmin kuin järjestää ja laskee niitä. Lisäksi määrän uskotaan muuttuvan, 

mikäli esineiden järjestys muuttuu, mikä on osoitus siitä, että säilyvyyden käsitettä ei 

vielä täysin ymmärretä. (Beard 1971, 57–65; Piaget 1952, 16.)  

 Ahonen, Lamminmäki, Närhi ja Räsänen (2008, 183) painottavat matematiikan 

alkeiden pohjautumista jo ennen koulun alkua hankittuihin matemaattisiin taitoihin. En-

nen kaikkea varhaisten matemaattisten taitojen automatisoituminen on merkittävässä 

roolissa sujuvan laskutaidon kehittymiselle. Taitojen kehityksessä tyypillistä on, että 

aiemmin opitut taidot automatisoituvat pikkuhiljaa vapauttaen kapasiteettia uusille, 

haastavammille ongelmanratkaisutaidoille (Aunola ym. 2004, 699). Ahonen ym. (2008, 

185) ovat kuvanneet matemaattisten taitojen kehittymistä neljän vaiheen kautta. En-

simmäinen vaihe on esikielellisten kykyjen vaihe (0–2 v), jonka aikana lapsi oppii erot-

telemaan pieniä lukuääriä. Tähän pohjaten lapselle kehittyvät varhaiset numeeriset tai-

dot (2–4 v), jotka pitävät sisällään lukusanojen oppimisen ja muutosten havaitsemisen 

pienissä lukumäärissä. Luonnollisten aritmeettisten taitojen vaiheessa (3–7 v) opitaan 

monet laskuoperaatioiden perusperiaatteet, ymmärretään lukujen säilyvyys ja yksi–
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yhteen vastaavuus sekä kardinaalisuus ja ordinaalisuus (järjestysperiaate). Formaalien 

matemaattisten taitojen vaiheessa (6-vuotiaasta eteenpäin) lapsi osaa laskea luettelemal-

la lukuja lukujonossa ja hänelle muodostuu muistirakenteita jo opituista laskutoimituk-

sista. (Ahonen ym. 2008, 185.) 

  

2.2 Varhaiset matemaattiset taidot laskutaidon taustalla 
 

Subitisaatio. Primaarit matemaattiset taidot ovat pohjana myöhemmille matemaattisille 

taidoille, ja erityisesti lukumääräisyyden tajun, pienten lukumäärien (1–3) tarkan havait-

semisen eli subitisaation, on havaittu edeltävän laskutaitoa (Clements & Sarama 2007, 

469). Aunio ym. (2004, 201) ovat erottaneet toisistaan subitisaation ja suhteellisen 

hahmottamisen, jolla tarkoitetaan tarkkuuden häviämistä kun lukumäärä kasvaa. On tut-

kittu, että jo muutaman kuukauden kuluttua syntymästään lapset reagoivat erisuuruisiin 

joukkoihin ja kykenevät tunnistamaan pieniä lukumääriä ilman tietoista laskemista 

(Aunio 2004, 201). Geary (2000, 12) on lukumääräisyydentajun lisäksi katsonut pri-

maareihin taitoihin kuuluvan alkeellisia ordinaalisuuden (järjestyksen) ymmärtämisen 

piirteitä sekä alkeellisia laskutaidon elementtejä, jotka pohjaavat subitisaatioon.  

 Lukumäärien havaitseminen alkaa nonverbaalista numeroymmärryksestä, joka 

on esineiden määrän summittaista arviointia. Lapselle muodostuu mielikuvia erikokoi-

sista joukoista, joihin hän vertaa uusissa tilanteissa kohtaamiaan lukumääriä. (Clements 

& Sarama 2007, 470). On tutkittu, että jo hyvin pienet lapset erottavat toisistaan yhden 

ja kahden kokoiset joukot sekä kahden ja kolmen kokoiset joukot. Tätä suurempia jouk-

koja ja niiden välisiä pieniä eroja eivät pienet lapset kuitenkaan tutkimusten mukaan 

hahmota (Wynn 1998, 23). Tällainen nonverbaalinen lukumäärien havaitseminen on 

pohjana lukusanojen ymmärtämiselle ja aritmeettisille tehtäville (Aunio ym. 2004, 202). 

Lukusanojen oppiminen mahdollistaa laskemisjärjestelmän, jonka avulla voidaan ylittää 

yksilön havaintokyvyn rajat. Kun lapsi oppii ilmaisemaan joukon kokoa lukusanalla, 

hän alkaa hahmottaa kardinaalisuuden periaatetta, joka on yksi keskeisimmistä varhai-

sista matemaattisista taidoista. (Clements & Sarama 2007, 471.) 

 Lukujenluettelu ja lukujonotaidot. Esineiden laskeminen ja lukujonotaidot ovat 

perusedellytyksiä aritmeettisten operaatioiden suorittamiselle (Hannula & Lepola 2006, 

133). Noin kahden vuoden ikäisinä lapset oppivat ensimmäiset lukusanat, jotka yleensä 

ovat lukujonon ensimmäiset luvut. Lapsi ei kuitenkaan vielä täysin ymmärrä näiden sa-
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nojen matemaattista sisältöä, vaan hän luettelee lukuja lorumaisesti peräkkäin. (Geary 

2000, 12.) Kahden–kolmen vuoden iässä lapsi oppii määrälliset merkitykset lukusanoil-

le yksi, kaksi ja kolme, ja lukusanojen oppimisen myötä hän alkaa tavoitteellisesti lue-

tella lukuja esineiden määrän selvittämiseksi. Lapsi tekee laskemisessaan kuitenkin 

usein virheitä, koska hän ei ymmärrä laskemisen takana olevia periaatteita. (Geary 

2000, 12; Gelman & Gallistel 1978, 74; Mattinen 2012, 226.)   

 Fuson, Richards ja Briars (1982, 58–62) ovat kuvanneet lapsen lukujonoymmär-

ryksen ja sen myötä kardinaalisuuden ja ordinaalisuuden ymmärryksen kehitystä kahden 

ja kahdeksan ikävuoden välillä viisivaiheisena prosessina. Ensimmäistä vaihetta he kut-

suvat naruvaiheeksi (string), jolloin lapsi luettelee lorumaisesti lukuja peräkkäin. Täl-

löin lukuja ei eroteta toisistaan erillisiksi sanoiksi eikä yksi yhteen -vastaavuutta voida 

vielä hyödyntää laskemisessa. Sen sijaan jo toisessa, katkeamattoman ketjun vaiheessa 

(unbreakable chain) lukusanat erotetaan toisistaan ja yksittäiset sanat voidaan erottaa 

osaksi lukujonoa. Jokaista lukusanaa vastaa mielikuva lukumäärästä, ja lukuja osataan 

luetella aloittaen yhdestä johonkin annettuun lukuun saakka. Lukusanojen luettelu aloi-

tetaan kuitenkin aina lukujonon alusta, sillä lukujonoketjua ei vielä osata katkaista mie-

lessä. Tässä vaiheessa mahdollistuu sekä yksi yhteen -vastaavuuden että kardinaalisuu-

den ymmärrys, minkä myötä lukujen luettelemisen avulla voidaan selvittää joukon esi-

neiden määrä. Tämä on myöhempien aritmeettisten taitojen kannalta erittäin tärkeä as-

kel, sillä ensimmäiset aritmeettiset operaatiot suoritetaan lukujonossa liikkumalla. (ks. 

myös Aunio ym. 2004, 203; Fuson ym. 1982, 62.) Kolmevuotiaat lapset kykenevät las-

kemaan esineiden määrän, mikäli esineet on järjestetty suoraan riviin ja he voivat kos-

kettaa jokaista esinettä. Kolmen ja viiden ikävuoden välillä taitojen kehittyessä voidaan 

laskea esineitä, jotka eivät ole rivissä, eikä esineiden koskettamista tai järjestämistä enää 

tarvita avuksi laskemisessa. (Clements & Sarama 2007, 475.) Lukujonosta tulee lapsen 

mielensisäinen malli noin 5–6 vuoden iässä ja hän alkaa ymmärtää ordinaalisuutta, lu-

kujen pysyvää järjestystä, ja lukumäärän kasvamista ja vähenemistä lukujonossa liikut-

taessa (Geary 2000, 12; Ahonen ym. 2008, 185; Mattinen 2012, 227). 

 Kolmas Fusonin ym. (1982, 58–60) kuvaama vaihe on katkeavan ketjun vaihe 

(breakable chain). Tämän vaiheen aikana lapsi kykenee aloittamaan lukujen luettelun 

mistä tahansa lukujonon luvusta edeten johonkin annettuun lukuun saakka. Lisäksi hän 

osaa luetella lukuja paitsi eteenpäin myös taaksepäin. 3–5-vuotiaat lapset osaavat yleen-

sä luvut yhdestä kymmeneen ja kykenevät etenemään sujuvasti jonossa tällä lukualueel-

la. 6-vuotiaat osaavat yleensä lukuja kymmentä pidemmälle ja lukujonoymmärryksestä 
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riippuen jopa kahtakymmentä pidemmälle. Lukujen luettelemisen taidot voivat olla 

vahvat, kun luetellaan pieniä lukuja, mutta suuria lukuja lueteltaessa saattaa ketjusta 

jäädä esimerkiksi puuttumaan lukuja tai ne sanotaan satunnaisessa järjestyksessä. (Fu-

son ym. 1982, 67; Hansen, Drews, Dudgeon, Lawton & Surtees 2005, 28–31.) Kuten 

englannin kieli, myöskään suomen kieli ei tue kaksinumeroisten lukujen oppimista, ja 

siten lapsen täytyy ymmärtää lukujen muodostuminen tietyllä tavalla. Tämä epäsäännöl-

lisyys hidastaa lukusanojen oppimista, sillä esimerkiksi lukua 11 ei voi muodostaa sano-

jen kymmenen ja yksi avulla. (Aunio ym. 2004, 213; Clements & Sarama 2007, 474.) 

Kiinalaisten ja suomalaisten eroja matematiikan taidoissa onkin osin pyritty selittämään 

kiinan kielen rakenteella, joka tukee lukusanojen oppimista. Kuitenkaan kielen vaiku-

tusta matematiikan taitoihin ei ole vielä pystytty täysin osoittamaan. (Aunio, Niemivir-

ta, Hautamäki, Van Luit, Shi & Zhang 2006, 497.)  

 Kun lapsi kykenee luettelemaan lukuja sujuvasti eteen- ja taaksepäin, hän oppii 

pian luettelemaan lukuja myös jonkin annetun luvun verran suuntaan tai toiseen (esi-

merkiksi kolme lukua eteenpäin luvusta kaksi) ja osaa lopettaa lukujen luettelun oikeas-

sa kohdassa. Tämä on osoitus numeroituvan ketjun vaiheesta (numerable chain), joka on 

Fusonin ym. (1982) mallin neljäs vaihe. Tällöin lapsi osaa sormiaan apuna käyttäen rat-

kaista alkeellisia yhteen- ja vähennyslaskuja lukujonossa liikkuen. Viidettä, edistyneintä 

vaihetta kutsutaan kaksisuuntaisen ketjun vaiheeksi (bidirectional chain), jolloin lapsi 

kykenee sujuvasti liikkumaan lukujonossa molempiin suuntiin ja kykenee päättelemään 

esimerkiksi, kuinka monta lukua kahden luvun väliin jää. Tässä vaiheessa hän oivaltaa, 

että luvut liittyvät merkityksellisesti toisiinsa ja että isompi luku voidaan muodostaa ai-

na sitä itseään pienemmistä luvuista. Tämä on lukujonotaitojen edistynein vaihe, jolloin 

yhteen- ja vähennyslaskun yhteys toisiinsa ymmärretään. (ks. myös Aunio ym. 2004, 

203; Fuson ym. 1982, 87.) 

 Lukujonotaitojen ja luettelemalla laskemisen on nähty ennakoivan myöhempien 

matemaattisten taitojen kehitystä alkuopetuksessa. Aunola ym. (2004, 708) ovat tutki-

neet lasten matemaattisten taitojen kehitystä esiopetuksesta toiselle luokalle selvittämäl-

lä lasten taitoja liikkua lukujonossa. Tutkimuksen mukaan hyvin kehittyneet laskemisen 

taidot ennakoivat myöhempää kehitystä: mitä kehittyneemmät taidot lapsella oli esiope-

tuksessa, sitä paremmin hän suoriutui myöhemmistä matematiikan sisällöistä ja sitä no-

peammin hän myös omaksui uudet taidot. Tässä vahvojen pohjataitojen automatisoitu-

misella on merkittävä rooli. Lisäksi ne lapset, joilla oli kehittyneet laskemisen taidot 

esiopetuksessa, olivat toiseen luokkaan mennessä kehittyneet taidoiltaan enemmän kuin 
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ne, joiden lähtötaso esiopetuksessa oli alhaisempi. Heikommat oppilaat kehittyivät tai-

doiltaan hitaammin ja siten erot oppilaiden taidoissa kasvoivat entisestään. Oppilaista 

pystyttiin erottamaan matematiikan taitojen perusteella jo aivan koulutaipaleen alussa 

mahdollinen oppimisvaikeusryhmä, mitä ei esimerkiksi lukemaan oppimisen perusteella 

ole voitu yhtä selkeästi erottaa (Aunola ym. 2004, 708; Hannula & Lepola 2006, 130). 

Hannula ja Lepola (2006, 145) sekä Paukkeri (2013, 47) ovat niin ikään tutkimuksillaan 

osoittaneet lukujonotaitojen olevan voimakkaimmin yhteydessä aritmetiikan taitoihin ja 

myöhempään matemaattiseen osaamiseen.  

 

2.3 Lukujenluettelusta kohti aritmetiikan perustaitoja 
 

Aritmetiikan perustaidoilla tarkoitetaan yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskun taitoja 

(Butterworth 2005, 4). Näistä kaksi ensimmäistä painottuvat esi- ja alkuopetuksessa ja 

kaksi jälkimmäistä ovat keskeisinä oppisisältöinä toisesta luokasta eteenpäin (Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 158–160). Aritmeettisten taitojen eli lasku-

taidon kehittyminen näkyy lapsen käyttämissä laskustrategioissa. Sujuva lukujenluettelu 

ja kardinaalisuuden ymmärrys ovat pohjana aritmetiikan taidoille lähes kaikilla lapsilla, 

sillä ne ovat lähtökohta kehittyneempien laskustrategioiden syntymiselle (Butterworth 

2005, 8; Clements 2004, 21–22). Lukujenluetteluun perustuva laskutaito (counting) ke-

hittyy rinta rinnan lukujonotaitojen kanssa toinen toisiaan tukien. 

Gelman ja Gallistel (1978, 77–82) ovat kuvanneet viisi periaatetta, joiden ymmär-

ryksen he katsovat olevan lukujenluetteluun perustuvan laskemisen taustalla ja siten eh-

tona ymmärtää vaikeampia aritmeettisia tehtäviä. Ensimmäinen, yksi yhteen -

vastaavuuden periaate auttaa ymmärtämään, että jokaisen lukusanaan liittyy yksi, ja 

vain yksi, esine laskettavassa joukossa. Toinen, ordinaalisuuden periaate kertoo, että 

luvut tulevat aina tietyssä järjestyksessä, ja kolmas sen, että jokaisella lukusanalla on 

kardinaalimerkityksensä: viimeinen sanottu luku ilmaisee joukon esineiden määrän. 

Neljännen, abstraktioperiaatteen nojalla minkä tahansa joukon lukumäärä voidaan las-

kea, ja viides, epäjärjestyksen periaate sanoo, ettei esineiden laskemisen järjestyksellä 

ole väliä. 

 Kun lapsi ymmärtää esimerkiksi, että laskun 5 + 1 vastaus on yhden luvun ver-

ran eteenpäin luvusta viisi, hän alkaa pian hahmottaa, että lisättäessä tietty määrä esinei-

tä täytyy lukujonossa liikkua lisättävien esineiden määrän verran eteenpäin (”5 + 3 = 6, 
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7, 8”). Vastaavasti, kun esineiden määrää pienennetään, liikutaan taaksepäin. (Clements 

2004, 21; Baroody 2004a, 161.) Yhteen- ja vähennyslaskut vaativat paljon muistin tu-

kea laskemisen vaiheessa: täytyy pitää mielessä, mistä luvusta lähdettiin liikkeelle, 

kuinka monen luvun yli hypätään, mihin lukuun päädytään ja kuinka monta lukua kah-

den luvun väliin jää. Tämän vuoksi lapset tarvitsevat ulkoisia apuvälineitä, esimerkiksi 

sormia laskemisen tukena. (Aunio ym. 2004, 201.) Lukujenluetteluun perustuvassa las-

kemisessa lapsen täytyy ensin mallintaa matemaattinen ongelma joko konkreettisten 

esineiden avulla tai kuvitella joukot mielessään. Esinejoukot kuvaavat lisättävien tai vä-

hennettävien esineiden määrää tai laskun tulosta. Tämän jälkeen voidaan esineitä siir-

tämällä selvittää esimerkiksi, kuinka paljon lukuun 3 täytyy lisätä, että saadaan luku 5. 

(Fuson 1992, 250.) 

Butterworth (2005, 9) on kuvannut yhteenlaskutaidon kehitystä kolmen vaiheen 

avulla. Ensimmäisessä vaiheessa lukujen yhteen laskeminen (esimerkiksi 3 + 5 = 8) 

aloitetaan luettelemalla lukuja ykkösestä siten, että ensin luetellaan luvut kolmeen ja 

pidetään tämä luku muistissa esimerkiksi helmien avulla. Tämän jälkeen muodostetaan 

luvusta viisi samanlainen ulkoinen mallinnus, minkä jälkeen lasku voidaan ratkaista 

laskemalla yksi kerrallaan kaikki helmet. Toisessa vaiheessa lapsi ymmärtää, että luette-

lun voi aloittaa luvusta kolme eteenpäin (”3 + 5 = 4, 5, 6, 7, 8”). Tämä vaihe on useim-

pien lasten kohdalla saavutettu koulun alkuun mennessä. Kuitenkin ulkoiset apuvälineet 

ovat edelleen laskemisen tukena. Kolmannessa vaiheessa lapsi ymmärtää yhteenlaskun 

kommutatiivisuuden eli sen että lukujen luettelun voi aloittaa suuremmasta luvusta 5 ja 

luetella kolme lukua eteenpäin ja tällä tavalla nopeuttaa laskuprosessia. Tutkimusten 

mukaan tämä kolmas vaihe saavutetaan ensimmäisen luokan alkupuolella. (Butterworth 

2005, 9; Rittle-Johnson & Siegler 1998, 87.) Vähennyslaskutaidot kehittyvät kahden 

ensimmäiset vaiheen tavoin. Esimerkiksi laskussa 6 – 4 luetellaan ensin lukuja ensim-

mäisen luvun ilmoittama määrä (6), josta apuvälineitä käyttäen vähennetään neljä. Tä-

män jälkeen lasketaan yksi kerrallaan jäljelle jäävät luettelemalla luvut alusta alkaen. 

Toisessa kehityksen vaiheessa voidaan suoraan ottaa kuudesta pois neljä ja laskea jäl-

leen jäljellä olevat (”1, 2”). Vähennyslaskut kuitenkin ovat lapsille usein paljon haasta-

vampia kuin yhteenlaskut juuri muistettavien asioiden mielessä pitämisen ja useiden 

laskuvaiheiden vuoksi. Lukujonossa taaksepäin eteneminen opitaan myöhemmin kuin 

lukujen eteenpäin luetteleminen, mikä myös osaltaan hidastaa vähennyslaskujen oppi-

mista. (Clements & Sarama 2007, 485.) 
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Kyky tunnistaa ja laskea lukumääriä on monien muiden matemaattisten taitojen 

taustalla (Hannula & Lepola 2006, 135). Lukujen luettelu mahdollistaa lukumäärien 

vertailun ja ryhmittelyn, ja näiden myötä lukujen paikka-arvon ymmärtämisen. Joukko-

ja voidaan jakaa osiin ja toisaalta yhdistää, mikä pitää lukumäärän samana. Lapsi esi-

merkiksi ymmärtää, että luvut 3 ja 4 yhdessä sisältävät luvun 7. Alkuopetuksessa tärkeä 

taito on niin kutsuttujen kymppiparien (8 + 2, 6 + 4 ym.) oppiminen, mikä pohjaa myös 

lukujen osiin jakamiseen ja kokoamiseen. Myöhemmin taito ryhmitellä lukuja (esimer-

kiksi luku 18 voidaan jakaa kolmeen kuuden esineen joukkoon) on keskeinen kertolas-

kun taitoja opittaessa. (Clements 2004, 22–23; Hannula & Lepola 2006, 135.) 

Vaikka ulkoisilla apuvälineillä on nähty olevan merkittävä rooli taitojen kehit-

tymiselle, kuitenkin niiden käytön väheneminen heijastaa taitojen kehittymistä. Jos lapsi 

turvautuu laskemisessaan ulkoisiin välineisiin ja lukujen luetteluun harjoittelusta huoli-

matta, voi tämä viestiä siitä, ettei lapsi ole sisäistänyt lukukäsitettä eikä lukujonossa 

eteneminen ole varmaa (Räsänen 1999, 349). Sormien apuna käyttäminen hidastaa las-

kuprosessia ja altistaa virheille, mikä puolestaan edelleen vaikeuttaa kehittyneempien 

laskustrategioiden käyttöä ja tuttujen laskuyhdistelmien mieleen painamista ja palaut-

tamista (Koponen 2008, 33).  

Omaa laskutaitoa ajatellessa voi huomata, että aikuiset eivät juuri turvaudu luku-

jen luetteluun yksinkertaisia laskutehtäviä ratkaistessaan vaan vastaukset näyttävät tule-

van mieleen ikään kuin itsestään. Ajan myötä myös lapsi oppii muistamaan tuttuja las-

kuyhdistelmiä, kuten 2 + 3 = 5, joita hän voi hyödyntää myöhemmissä laskuissa ilman, 

että hänen täytyy joka kerta turvautua lukujen luetteluun. (Aunola ym. 2004, 700; Fuson 

1992, 250.) Vastauksen muistista hakeminen, aritmeettisen faktan muistaminen (fact 

retrieval), on yleisin ja tärkein laskustrategia, jota käytetään ratkaistaessa laskutehtäviä. 

Yleensä suoraa vastauksen hakemista hyödynnetään tehtävissä, joissa laskettavat luvut 

ovat alle 10. (Geary, Hoard, Byrd-Craven & DeSoto 2004, 122; Siegler 1988, 261.) Mi-

käli lapsi edelleen turvautuu laskemisessaan ainoastaan lukujen luetteluun aloittaen luet-

telun ykkösestä, hän ei yleensä vielä kykene tällaiseen muistista hakemiseen (Aunio ym. 

2004, 203). Laskujen muistijälkiä alkaa muodostua Butterworthin (2005, 9) kuvaaman 

laskemisen kehityksen kolmannessa vaiheessa, kun lapsi osaa aloittaa lukujen luettele-

misen suuremmasta luvusta.  

Sen jälkeen, kun lapsi alkaa osoittaa merkkejä yhteen- ja vähennyslaskutaidois-

ta, hänen laskemisessaan alkaa näkyä lukujenluettelun ja mieleen palauttamisen lisäksi 

myös muita strategioita tehtävien ratkaisemiseksi. Osa strategioista on ulkoisia, joissa 
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apuna käytetään välineitä, osa on mielensisäisiä rakenteita ja puhetta. (Clements & Sa-

rama 2007, 284.) Pitkäaikaisesta muistista hakeminen on yksi tärkeimmistä laskustrate-

gioista, sillä sen avulla myös lukujen hajottamista voidaan hyödyntää laskemisessa. 

Ymmärrys lukujen hajoamisesta tiettyihin osiin auttaa ymmärtämään lukujen paikkajär-

jestelmää: useampinumeroinen luku voidaan jakaa satoihin, kymmeniin ja ykkösiin. 

Lukujen hajottamista ja kokoamista voidaan käyttää monimutkaisissakin laskuissa ja 

useampinumeroisilla luvuilla laskettaessa. Esimerkiksi laskun 17 + 4 ratkaisemisessa 

voidaan käyttää apuna kymppiparia, 17 + 4 = 17 + 3 + 1 = 20 + 1. (Baroody 2004b, 

200; Geary ym. 2004, 123.) Laskustrategioiden kehittyessä vanhat strategiat voivat jää-

dä kokonaan pois käytöstä uusien tehokkaampien strategioiden tieltä tai ne voivat jäädä 

”varastrategioiksi”, joita voidaan tarvittaessa käyttää, mikäli muut strategiat eivät toimi. 

(Siegler 1988, 258; van der Ven, Boom, Kroesbergen & Leseman 2012, 2). Lapsen on 

nähty matemaattisen ongelman kohdatessaan käyvän läpi kolme vaihetta: matemaattisen 

ongelman tunnistaminen, ratkaisukeinojen miettiminen ja keinojen soveltaminen on-

gelmaan. Mitä nopeammin lapsi tunnistaa tehtävän ja selvittää tarvittavan strategian, 

sitä nopeammin hän suoriutuu tehtävästä ja sitä paremmin muistiin tallentuu ratkaisu-

malleja, joita hän voi myöhemmin käyttää laskemisessaan. (van der Ven ym. 2012, 3.) 

Aritmeettisten faktojen muistaminen on yhteydessä paitsi pitkäaikaisesta muis-

tista palauttamiseen myös työmuistin kapasiteettiin. Tutkimusten mukaan lapset, joilla 

on matematiikan oppimisvaikeus, eroavat työmuistin kapasiteetiltaan ja laskustrategioil-

taan lapsista, joilla tätä oppimisvaikeutta ei ole. Juuri aritmeettisten faktojen muistami-

sen ja niiden hyödyntämisen vaikeuden on nähty tuottavan vaikeuksia lapsille, joilla on 

matematiikan oppimisvaikeus. Lisäksi nämä lapset turvautuvat enemmän ja pidempään 

sormien apuun laskemisessa verrattuna lapsiin, joilla ei ole tunnistettu matematiikan 

oppimisvaikeutta. (Barrouillet & Lépine 2005, 184; Geary ym. 2004, 123, 145). Kui-

tenkaan aina takana ei välttämättä ole matematiikan oppimisvaikeus. On tutkittu, että 

lapset, joilla on kielellinen erityisvaikeus ja hankaluuksia nopeassa nimeämisessä, koh-

taavat usein vaikeuksia myös aritmeettisten faktojen mieleen palauttamisessa. Kuitenkin 

intensiivinen harjoittelu ja välitön palaute laskusuoriutumisesta auttavat näiden lasten 

laskutaidon kehitystä. (Koponen 2008, 25–26.) 

Myöhemmin opittavat kerto- ja jakolaskun taidot pohjaavat yhteen- ja vähennys-

laskun taitoihin. Kertolaskun alkeet ovat lukumäärän osittamisessa, esimerkiksi 18 esi-

neen joukosta voidaan erottaa kolme kuuden esineen joukkoa. Lapsi alkaa harjoitella 

kertolaskun taitoja ratkaisemalla esimerkiksi laskun 3 x 4 laskemalla kolmesti yhteen 
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neljä sormea. Kuten yhteen- ja vähennyslaskuista, myös kertolaskuista tallentuu muis-

tiin laskuyhdistelmiä, joita hyödyntäen voidaan laskea muita haastavampia tehtäviä. 

(Siegler 1988, 268; van der Ven ym. 2012, 2.) Lapsi voi muistaa laskun 10 x 6 ja johtaa 

siitä vastauksen laskulle 9 x 6 = 10 x 6 – 6 = 60 – 6 = 54. Tuttujen yhdistelmien mieleen 

palauttaminen vaatii hyvin ymmärrettyä ja prosessoitua tietoa. Lapsi ei esimerkiksi voi 

kovinkaan helposti johtaa laskun 6 x 8 vastausta laskusta 2 x 3. Mieleen palauttaminen 

vaatii vahvan yhteyden laskun ja ratkaisun välillä sekä riittävästi harjoitusta alkeelli-

simmilla ratkaisutavoilla.  

Kerto- ja jakolaskutaidot ovat merkittävässä osassa myöhempien taitojen, kuten 

suhteiden ja geometrian ymmärtämisen kehittymiselle. On tutkittu, että heikko osaami-

nen näillä osa-alueilla selittyy osaltaan puutteilla varhaisissa taidoissa, kuten yhteen- ja 

vähennyslaskuissa ja lukujen osittamisessa. (Mulligan & Watson 1998, 61.) Kerto- ja 

jakolaskun taustalla on nähty olevan kolmenlaisia mallinnuksia, joita lapset hyödyntävät 

laskemisessaan: suora laskeminen, toistuva lukujen lisääminen tai vähentäminen sekä 

lukujen suora kertominen tai jakaminen. Nämä strategiat kehittyvät peräkkäisessä jär-

jestyksessä taitojen kehittymisen myötä kohti suoria kerto- ja jakolaskun strategioita, 

kuten yhdistelmien mieleen palauttamista ja niiden hyödyntämistä. (Mulligan & Mit-

chelmore 1997, 318–320.) 

 

2.4 Yksilölliset tekijät matematiikan taitojen selittäjänä 
 

Aiemmat tiedot ja taidot selittävät pitkälti myöhempää osaamista matematiikassa ja si-

ten eroja matematiikan taidoissa eri ihmisten välillä. Aunolan ym. (2004, 708) tutkimus 

on osoittanut taitoerojen kasvavan entisestään heikoimmin ja vahvemmin suoriutuvien 

välillä esiopetuksesta toiseen luokkaan lukujonotaitojen toimiessa myöhempien taitojen 

ennustajana. Erot lukujonotaidoissa selittävät eroja alkuopetuksen aritmetiikan taidois-

sa, mutta erojen taustalla voi olla myös muita yksilöllisiä tekijöitä. 

 Spontaani huomion kiinnittäminen numeroihin. Kaikki lapset eivät havainnoi 

lukumääriä samalla tavoin, ja numeroihin suuntautumisen onkin nähty olevan yksi ma-

temaattisten taitojen selittäjä. Eroja lasten lukujono-osaamisessa ja muiden varhaisten 

matemaattisten taitojen kehittymisessä voi selittää lapsen luontainen kiinnostus mate-

maattisiin ilmiöihin ja lukumääriin. Tästä käytetään nimitystä spontaani huomion kiin-
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nittäminen numeroihin (spontaneous focusing on numerosity eli SFON), ja tutkimukset 

ovat osoittaneet myös sen olevan yhteydessä myöhempiin aritmeettisiin taitoihin (Han-

nula, Lepola & Lehtinen 2010, 394). Lapsi törmää jo varhaisessa lapsuudessaan erilai-

siin lukumääriin, ja kiinnittäessään huomiota niihin, hän luo pohjaa myöhemmälle nu-

meroymmärrykselleen. Spontaanissa huomion kiinnittämisessä lasta ei ohjaa mikään 

ulkopuolinen taho, vaan hän itse, osin tiedostamattaankin, suuntaa tarkkaavaisuutensa 

erilaisiin esinejoukkoihin. Koska tarkkaavaisuutta ei voi jakaa kaikkeen, mitä yksilö 

kohtaa, on numeroihin suuntautuminen siten lapsen omasta kiinnostuksesta riippuvaista. 

Lapsi tulee ikään kun huomaamatta hankkineeksi itselleen matemaattista tietoa ympäris-

töstään, ja tätä tietoa hän voi myöhemmin hyödyntää laskemisessaan. Tämän on nähty 

olevan yhteydessä muun muassa subitisaatioon ja varhaisiin aritmetiikan taitoihin. 

(Hannula ym. 2010, 395; Hannula & Lehtinen 2005, 253; Hannula & Lepola 2006, 

132.)  

 Sukupuoli. Poikien ajatellaan usein olevan matematiikan taidoiltaan parempia 

kuin tyttöjen. On kuitenkin tutkittu, että matematiikan taidoissa ei ainakaan koulutaipa-

leen alussa ole eroja tyttöjen ja poikien välillä. (Aunola ym. 710; Klein, Adi-Japha & 

Hakak-Beniziri 2010, 242.) Esiopetuksessa tyttöjen ja poikien matemaattisen ajattelun 

taustalta sen sijaan on joissain tutkimuksissa löydetty hieman erilaisia tekijöitä. Klein 

ym. (2010, 242) ovat tutkimuksessaan osoittaneet, että poikien matematiikan osaamisen 

takana vaikuttaisi olevan spatiaalinen ymmärrys, kun taas tyttöjen matematiikan osaa-

misen on enemmän nähty selittyvän verbaalisella ymmärryksellä. Lisäksi tutkimus 

osoitti myös, kuinka opettajan antama ohjeistus oli enimmäkseen verbaalista, tyttöjen 

oppimista tukevaa. Sen sijaan vain pieni osa ohjeistuksesta sisälsi ilmiön spatiaalista 

hahmottelua. Kuitenkin myöhemmin matematiikan sisällöissä alkaa painottua avaruu-

dellinen hahmottaminen, mikä saattaa selittää tyttöjen heikompaa suoriutumista joissain 

matematiikan tehtävissä. Lisäksi poikien tapa hahmottaa matematiikan ongelmia visuaa-

lisesti tukee matematiikan ajattelua pääsääntöisesti geometrisissa tehtävissä sekä sanal-

listen tehtävien hahmottamisessa, kun taas tytöt näyttävät pärjäävän paremmin aritmeet-

tisissa tehtävissä (Delgado & Prieto 2004, 31). 

Vaikka eroja taidoissa sukupuolten välillä ei ole nähty olevan ensimmäisinä 

kouluvuosina, osoittaa Aunolan kollegoineen (2004) tekemä tutkimus kuitenkin, että 

erityisesti matematiikassa hyvin suoriutuvat pojat kehittyivät taidoissaan tyttöjä nope-

ammin. Eroja matematiikan taidoissa sukupuolten välillä alkaa syntyä toisesta luokasta 

eteenpäin erityisesti juuri hyvin suoriutuvien lasten kesken. Tämä selittynee osaltaan 
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motivaatiotekijöillä, sillä ensimmäisten kouluvuosien aikana poikien on nähty osoitta-

van suurempaa kiinnostusta matematiikkaan kuin tyttöjen.  

 Matematiikan oppimisvaikeudet. Vaikeuksia matematiikassa ei voida läheskään 

aina selittää motivaation puutteella tai muilla ulkoisilla tekijöillä, kuten puutteellisella 

ohjauksella tai sosiaalisilla suhteilla. Vaikeuksien takana saattaa olla poikkeama aivo-

toiminnassa ja lapsella voidaan tunnistaa matematiikan oppimisvaikeus, dyskalkulia 

(Räsänen & Ahonen 2004, 275). Dyskalkulia tarkoittaa vaikeutta omaksua aritmeettisia 

taitoja huolimatta muusta normaalista älyllisestä kehityksestä. Tällaisen poikkeaman 

tunnistaminen on usein pitkäaikainen prosessi ja usein ilmiö on taustaltaan moninainen. 

(Shalev 2004,766.) Kehitykselliseen dyskalkuliaan voivat vaikuttaa muun muassa perin-

tötekijät, opetuksen laatu ja neurologiset puutteet. Se ilmenee usein ennen kouluikää ja 

kehityksen poikkeamia näkyy myös muissa taidoissa, kuten motoriikassa. Taitojen kehi-

tys on hidasta ja usein muut taitopuutteet, kuten kielelliset heikkoudet, heikentävät ma-

temaattista suoriutumista entisestään. 

Oppimisvaikeus matematiikassa voi ilmetä vaikeuksina eri kognitiivisilla osa-

alueilla. Lapsen voi olla vaikea ymmärtää tai tuottaa numeroita, kirjoittaa kirjaimia ja 

numeroita, ymmärtää faktoja ja toimintamalleja ja/tai hahmottaa erilaisia ilmiöitä. (Rä-

sänen & Ahonen 2004, 287.) Ensimmäisillä luokilla oppimisvaikeus voi ilmetä vaikeu-

tena muistaa aritmeettisia faktoja, myöhemmin vaikeutena ymmärtää algoritmeja eli 

tapoja ratkaista esimerkiksi kertolaskuja. (Shalev 2004, 766.) On arvioitu, että noin 3–

7% suomalaisista kärsii matematiikan oppimisvaikeudesta.    
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3 MOTIVAATIOTEKIJÖIDEN YHTEYS MATEMATII-

KAN TAITOIHIN  
 

 

Mikä saa aikaan sen, että lapsi tarttuu innoissaan uuteen haasteeseen ja laskee mielel-

lään ylimääräisiäkin matematiikan tehtäviä? Entä miksi toiset lapset tällä välin keksivät 

mielekkäämpää tekemistä ja yrittävät välttää tehtävään tarttumista kaikin mahdollisin 

tavoin? Motivaatiotutkijat ovat pyrkineet etsimään vastausta näihin kysymyksiin ja sel-

vittämään, millaisia tekijöitä ihmisen toiminnan, kuten oppimisen ja sen mielekkyyden 

taustalta voidaan löytää ja miten eri tekijät ohjaavat ihmistä. Motivaation voikin ajatella 

olevan yksi erojen selittäjä koulumenestyksen ja siten myös matematiikan taitojen taus-

talla. Esimerkiksi Sternberg (2005, 18) on luokitellut motivaation yhdeksi älyllisen ke-

hityksen osatekijäksi. 

 Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan oppimismotivaatiota ja erityisesti 

matematiikan motivaatioon liittyviä tekijöitä sekä motivaation kehitystä. Seuraavissa 

alaluvuissa kuvataan erilaisia näkökulmia motivaatioon ja tarkastellaan sisäistä ja ul-

koista motivaatiota sekä motivaation tavoiteteoriaa ja odotusarvoteoriaa. Tämän jälkeen 

esitellään suoritusstrategioiden ja tehtäväkohtaisen arvostuksen käsitteitä, ja kuvataan 

motivaation yhteyttä kouluoppimiseen ja lasten motivaatioon matematiikan oppimises-

sa. Lopuksi tarkastellaan sukupuolten välisiä eroja motivaatiossa. 

 

3.1 Motivaatioteorioita 
 

Kognitiivisten taitojen ohella motivationaaliset tekijät ovat merkittävässä roolissa op-

pimisprosessissa. Motivaatiotutkimuksessa keskeisenä tarkastelun kohteena on kysymys 

siitä, työntääkö jokin asia ihmisiä liikkeelle vai vetääkö jokin heitä puoleensa saaden 

aikaan tietynlaisen toiminnan tai ajattelun (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 6). Ensimmäi-

set motivaatiopsykologian tutkimukset korostivat edellistä näkökulmaa ja yksilön sisäi-

siä viettejä ja tarpeita, kuten ruokaa ja nukkumista toiminnanohjaajina. Sen sijaan uusi, 

modernimpi motivaatiopsykologia alkoi 1950-luvulta eteenpäin keskittyä enemmän 

kognitiivisten tekijöiden tarkasteluun. Motivaatiota tutkittaessa huomio on niissä pro-

sesseissa, jotka aktivoivat ja suuntaavat yksilön toimintaa jotain tavoitetta kohti. Tällai-
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sesta motivaatioteoriasta, jossa yhdistyy yksilön ulkoisen ja sisäisen maailman vuoro-

vaikutus ja yksilön oma aktiivisuus, käytetään nimitystä organisminen teoria. Se on vas-

takohta mekanistiselle teorialle, joka näkee yksilön toiminnan passiivisena, tarpeiden ja 

vain ulkoisen ympäristön ohjaamana. (Deci & Ryan 1985, 3–8.) 

Self-Determination Theory (SDT). Organisminen motivaatioteoria toimii pohja-

na ymmärtää sisäistä ja ulkoista motivaatiota (Nuttin 1984, 67). Nämä käsitteet ovat osa 

Decin ja Ryanin (2000, 55–56) itsemääräämisen teoriaa (self-determination theory; 

SDT). Sen mukaan motivaatio on sisäistä silloin, kun se kumpuaa yksilön omista tavoit-

teista ja toiveista. Tällöin toiminta, kuten uuden oppiminen koetaan sellaisenaan itselle 

palkitsevana ja motivoivana. Ulkoinen motivoituminen puolestaan viittaa yksilön toi-

mintaan, joka tehdään jonkin ulkoisen, toiminnasta seuraavan palkkion, kuten hyvän 

arvosanan vuoksi. Pienet lapset ovat sisäisesti motivoituneita ja tutustuvat uteliaina ym-

päristöönsä, ja siten sisäinen motivoituminen onkin tärkeä pohja tietojen ja taitojen kar-

tuttamiselle. Koska sisäinen motivaatio ilmenee yksilön ja toiminnan välisessä suhtees-

sa ja erilaisissa aktiviteeteissa, eivät samat asiat luonnollisesti motivoi kaikkia ihmisiä 

samalla tavoin. 

 Itsemääräämisteorian (SDT; Deci & Ryan 1985, 27–28) mukaan sisäisen moti-

vaation taustalla on kokemus pätevyydestä (competence): onnistuminen tavoitteiden 

saavuttamisessa antaa energiaa ja motivoi uuden oppimiseen ja taitojen harjoittamiseen. 

Tarve kokea pätevyyttä suuntaa kohtaamaan haasteita ja toimimaan taitojen ylärajoilla. 

Pätevyyden kokemuksen lisäksi sisäistä motivaatiota tukee autonomia, joka ilmenee 

mahdollisuutena tehdä valintoja oman toiminnan suhteen ja kokemuksena siitä, ettei 

kukaan painosta esimerkiksi ulkoisilla palkkioilla toimimaan tietyllä tavalla. Itsemää-

räämisteorian ja siihen nojaavien tutkimusten mukaan sisäinen motivaatio vähenee iän 

myötä, koska koulupolulla edettäessä oppimista yhä enemmän ohjataan usein ulkoisin 

palkkioin, kuten arvosanoin (Ryan, Connell & Grolnick 1992, 173). Ryanin ja Decin 

(2000, 59–64) mukaan kannustava palaute ja autonomiaa tukeva opetus edistävät ute-

liaisuutta ja luovuutta. Kolmas sisäiseen motivaatioon vaikuttava tekijä on kouluun ja 

yhteisöön kuulumisen tai kiinnittymisen tunne (relatedness), joka luo turvallisuuden 

tunnetta ja edistää koulun arvioihin sitoutumista. Koulumotivaatiota tutkittaessa ei tu-

lisikaan keskittyä vain siihen, kuinka motivoitunut oppilas on vaan myös siihen, miksi 

hän on motivoitunut: oppimisen vai ulkoisen palkkion vuoksi. 

Suoritusmotivaatio. Eräs vahva painotus motivaatiotutkimuksessa on sosiaalis-

kognitiivinen tarkastelu siitä, millaisena yksilö kokee kohtaamansa tilanteen, prosessoi 
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siitä saatavaa tietoa ja tulkitsee tilannetta suhteessa itseensä (Dweck 1986, 1040). Attri-

buutioteoria (Weiner 2005, 75–77) tutkii motivaatiota yksilön omien onnistumista tai 

epäonnistumista koskevien selitysten kautta. Lapsi voi selittää esimerkiksi huonoa koe-

menestystään ulkoisilla tekijöillä, kuten vieruskaverin häiriköinnillä, tai itseään koske-

villa, sisäisillä tekijöillä, kuten liian vähäisellä panostamisella tai kyvykkyydellä. Nämä 

selitykset ja yksilön tulkinnat mahdollisuuksistaan itse vaikuttaa tehtävässä onnistumi-

seen ohjaavat myöhempää suoriutumista ja motivoitumista. 

 Ames ja Archer (1988, 260) sekä Dweck (1986, 1040) ovat kuvanneet motivaa-

tiota tavoitteiden asettamisen ja toiminnan päämäärien näkökulmasta. Heidän tarkaste-

lussaan keskiössä on, millaisia omaa toimintaa ohjaavia tavoitteita ja päämääriä yksilö 

asettaa itselleen. Mikäli tavoitteena on oppia, lapsi panostaa työskentelyyn eikä lannistu 

vastoinkäymisissä, vaan näkee ne mahdollisuutena uuden oppimiseen. Oppimistavoit-

teeseen on tutkimuksissa liitetty sisäinen motivaatio ja tehokkaat oppimisstrategiat. 

(Ames & Archer 1988, 261–263.) Suoriutumispäämäärään sen sijaan voi liittyä pyrki-

mys säilyttää itsestä positiivinen kuva muiden silmissä ja pelko epäonnistua (Dweck 

1986, 1041). Tämä tavoiteteoriaksi (achievement goal theory) kutsuttu lähestymistapa ei 

rajoitu tarkastelemaan motivaatiota vain yksittäisen tehtäväkohtaisen oppimistilanteen 

kautta, vaan se pyrkii selittämään suoriutumista ja käyttäytymistä yleisemmällä tasolla 

(Aunola 2002, 107). 

 Ecclesin kollegoineen (Wigfield & Eccles 2000, 68; Eccles & Wigfield 2001, 

14) kehittämän motivaation odotusarvoteorian mukaan ihmisen toimintaa ja valintoja 

voidaan ymmärtää tarkastelemalla hänen odotuksiaan tehtävästä suoriutumisesta ja us-

komuksiaan omista kyvyistä, ja toisaalta tarkastelemalla sitä, kuinka paljon hän arvostaa 

käsillä olevaa tehtävää tai toimintaa. Odotukset ja arvostukset vaikuttavat paitsi suoriu-

tumiseen, myös tehtävien valikoimiseen, tehtävään panostamiseen ja siihen, kuinka pit-

käksi aikaa tehtävään kiinnitytään. Ne rakentuvat aiempien kokemusten ja niistä tehty-

jen huomioiden pohjalta, sillä aiemmat kokemukset rakentavat kuvaa itsestä ja omista 

kyvyistä sekä ohjaavat tavoitteiden asettelua. (Wigfield & Eccles 2000, 69–72.) Tehtä-

väkohtaiset arvostukset voidaan jakaa tehtävän koettuun hyötyyn, kiinnostukseen tehtä-

vää kohtaan, tehtävässä pärjäämisen tärkeyteen itselle ja tehtävän edellyttämään panos-

tukseen (tehtävän ”kustannukset” itselle). Hyötyarvo viittaa siihen, kuinka paljon yksilö 

kokee tehtävässä onnistumisen auttavan tulevaisuuden tavoitteidensa saavuttamisessa, 

esimerkiksi hyvän todistusarvosanan saamisessa (vrt. ulkosyntyinen motivaatio), kun 

taas kiinnostusarvo kuvaa tehtävän mielekkyyttä ja kiinnostavuutta (vrt. sisäsyntyinen 
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motivaatio). Kiinnostusarvo on tärkeä yksilön minäkuvalle. Pienet lapset eivät vielä 

useinkaan osaa erottaa tehtäväarvostuksen eri puolia toisistaan, vaan esimerkiksi kiin-

nostava tehtävä koetaan myös tärkeäksi (Aunola 2002, 110). Sen sijaan odotukset ja ar-

vostukset ovat tutkimusten mukaan hyvin tehtäväalakohtaisia, ja eriytyminen niissä ta-

pahtuu jo varhain koulutaipaleen alussa. Lapset osaavat varhaisessa vaiheessa tunnistaa, 

missä he ovat hyviä ja toisaalta kuinka paljon he pitävät ja arvostavat jotain tehtävää tai 

oppiainetta. (Eccles & Wigfield 2001, 16; Eccles, Wigfield, Harlod & Blumenfeld 

1993, 838–839; Nurmi & Aunola 2005, 117.)    

 Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan oppilaiden matematiikan suori-

tusmotivaatiota heidän käyttämiensä suoritusstrategioiden ja tehtäväkohtaisen arvostuk-

sen kautta. Muut motivaatiotekijät, kuten minäkuva ja attribuutiot toiminnan selittäjinä 

jäävät tämän tutkielman ulkopuolelle, vaikka ne ovatkin keskeisiä motivaation kehitty-

misessä. 

 

3.1.1 Suoritusstrategiat 
 

Suoriutumistilanteissa ihmiset suhtautuvat joskus hyvinkin eri tavoin käsillä olevaan 

tehtävään. Toinen kokee suunnatonta ahdistusta esimerkiksi kokeen edellä, kun taas toi-

nen näkee sen itselleen mahdollisuutena kehittää ja testata omia taitojaan. Suoriutumis-

motivaation tutkimuksissa on tarkasteltu oppilaiden tapoja lähestyä oppimistehtäviä 

(Onatsu-Arvilommi, Nurmi & Aunola 2002, 510; ks. myös Aunola, Nurmi, Niemi, 

Lerkkanen & Rasku-Puttonen 2002, 314). Lasten suoriutumismotivaatiosta on tutki-

muksissa käytetty useita erilaisia käsitteitä ja termejä, joista tässä tutkielmassa keskity-

tään suoritusstrategioiden käsitteeseen. Suoritusstrategioilla tarkoitetaan yksilölle luon-

teenomaisia toiminta- ja ratkaisutapoja tilanteissa, jotka ovat hänelle haastavia tai sisäl-

tävät epäonnistumisen uhan. Erilaisilla strategioilla yksilö pyrkii suoriutumaan hänelle 

asetetuista tehtävistä. (Cantor 1990, 742–743; Dweck 1986, 1040.)   

  Suoritusstrategioiden taustalla on nähty olevan kolmenlaisia prosesseja, joihin 

vaikuttavat oppilaan itse itselleen asettamat tavoitteet sekä uskomukset omista kyvyistä 

(Elliot & Church 1997, 219). Ensiksikin itsetunto ja oppilaan aiemmat kokemukset vas-

taavanlaisista suoritustilanteista vaikuttavat siihen, millä tavoin hän suhtautuu edessä 

olevaan tehtävään ja ennakoi omaa onnistumistaan siinä.  Lisäksi suoritustilanteessa 

lapsen suoritusstrategiat ohjaavat joko suuntautumaan tehtävään tai välttämään sitä 
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käyttäytymisen tasolla. Kolmanneksi, suorituksen jälkeen oppilas arvioi omaa onnistu-

mistaan ja epäonnistumistaan ja etsii syitä näille, ja suoritusstrategiasta riippuen nämä 

selitykset voivat kohdistua joko itseen tai ulkoisiin seikkoihin. (Aunola 2000, 271; Die-

ner & Dweck 1978, 460; Nurmi & Salmela-Aro 1992, 20–23; Onatsu-Arvilommi ym. 

2002, 510.) Usein esitetään kaksi suoritusstrategioiden pääsuuntausta (Onatsu-

Arvilommi ym. 2002, 510), joita Dweck (1986, 1040) on kuvannut adaptiivisina ja ma-

ladaptiivisina strategioina. 

 Adaptiivisista strategioista käytetään myös nimitystä tehtäväsuuntautuneet tai 

hallintasuuntautuneet strategiat (Aunola 2000, 272; Onatsu-Arvilommi ym. 2002, 510). 

Oppilaat, joilla on tällainen strategia oppimiseen tai johonkin tiettyyn tehtävään, ovat 

usein yritteliäitä ja innostuneita. Heillä on oppimistavoite, joka ohjaa heitä yhä haasteel-

lisempiin tehtäviin. He miettivät ratkaisukeinoja ja ovat positiivisesti asennoituneita op-

pimiseen, ja yleensä he selittävät omaa onnistumistaan heistä itsestään johtuvana ja 

epäonnistumista ulkoisista syistä johtuvana. Heillä on myönteiset odotukset onnistumi-

sesta tulevaisuudessa, mikä ilmenee myöhemmin entistä sitkeämpänä yrittämisenä. (Ab-

ramson, Seligman & Teasdale 1978, 51; Aunola 2000, 272; Burhans & Dweck 1995, 

1720; Onatsu-Arvilommi ym. 2002, 510.)  

 Tehtäväsuuntautuneista strategioista voidaan erottaa kaksi erilaista strategiaa, 

optimistinen ja defensiivis-pessimistinen strategia, joille on ominaista toiminnan suun-

nitelmallisuus ja motivoituminen tehtävästä (Nurmi & Salmela-Aro 1992, 22, 26). Op-

timistinen strategia pitää sisällään onnistumisodotuksen ja uskon omiin kykyihin sekä 

vahvan itsetunnon. Toiminta on suunniteltua ja järjestelmällistä, minkä vuoksi tällaista 

strategiaa käyttävät oppilaat menestyvät usein hyvin koulussa. Oppilas, jolla on defen-

siivis-pessimistinen strategia, voi olla menestyksekäs koulussa, mutta samalla epävarma 

omasta tulevasta menestyksestään. Hän valmistautuu epäonnistumiseen ja sen vuoksi 

asettaa itselleen matalampia tavoitteita. Kuitenkin tässäkin tapauksessa tehtäväsuuntau-

tuneisuuden taustalla on oppimistavoite ja etukäteen laadittu suunnitelma tehtävän rat-

kaisemiseksi. Erona optimistiseen strategiaan on epäonnistumiseen suhtautuminen.  

 Maladapitiiviset strategiat, joita kutsutaan myös tehtävää välttäviksi strategioik-

si, liitetään usein yhteen suoriutumiseen (ei niinkään oppimiseen tai ymmärtämiseen) 

painottuvien tavoitteiden ja epäonnistumisen pelon kanssa (Dweck 1986). Tehtävää 

välttävät oppilaat kokevat ahdistusta tai pelkoa tehtävän suhteen, eivät keskity, eivätkä 

tee suunnitelmia tehtävän ratkaisemiseksi. He yrittävät usein keksiä muuta tekemistä 

välttääkseen tehtävään tarttumisen, ja omaa onnistumista selitetään yleensä ulkoisilla 
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tekijöillä, sattumalla tai hyvällä onnella, ja epäonnistumista omien kykyjen puutteella. 

(Onatsu-Arvilommi ym. 2002, 510.) Usein tehtävää välttävät lapset valikoivat tehtäviä, 

joissa he varmasti onnistuvat, koska he haluavat säilyttää myönteisen kuvan itsestään 

(Dweck 1986, 1040). Lapset, joilla on heikko itsetunto, kokevat haasteelliset tilanteet 

suoritustilanteiksi ja ajattelevat tehtävästä saatavan palautteen olevan arvio heidän ky-

vykkyydestään. Tällöin kielteistä palautetta halutaan välttää, mikä lisää tehtävää välttä-

vien strategioiden käyttöä jatkossa. (Aunola 2000, 272.) 

 Välttämiskäyttäytymiseen on yhdistetty myös opitun avuttomuuden käsite (lear-

ned helplessness) sekä itseään vahingoittava strategia (self-handicapping). Edellisellä 

tarkoitetaan, että yksilö on ikään kuin turtunut omaan osaamattomuuteensa, ja ajattelee, 

että yrityksestä huolimatta hän ei kuitenkaan pystyisi suoriutumaan tehtävästä. Omat 

vaikutusmahdollisuudet koetaan mitättömiksi ja tehtävään asennoituminen on passiivis-

ta. (Abramson ym. 1978,  51; Nurmi & Salmela-Aro 1992, 27.) Esi- ja alkuopetusikäis-

ten lasten yliarvioidut uskomukset omista kyvyistä ovat hyvin tavallisia ja osin ikään 

kuuluvia, ja opittua avuttomuutta ajatellaan ilmenevän varsinaisesti vasta vanhempien 

lasten keskuudessa, jolloin kykyuskomukset ovat tyypillisesti realistisempia (Burhans & 

Dweck 1995, 1721). Tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten kykyuskomukset muuttu-

vat ylipäätään kielteisemmiksi iän myötä, kun lapset oppivat tulkitsemaan saamaansa 

palautetta ja alkavat vertailla itseään muihin (Aunola 2002, 112). Burhans ja Dweck 

(1995, 1721) ovat kuitenkin todenneet, että myös pienet lapset voivat ilmentää opitun 

avuttomuuden piirteitä, koska he näkevät oman onnistumisensa tai epäonnistumisensa 

kertovan yleisemmin siitä, ovatko he ”hyviä” vai ”huonoja”. Itseään vahingoittavassa 

strategiassa yksilö niin ikään uskoo jo etukäteen epäonnistuvansa eikä toimi suunnitel-

mallisesti tehtävän ratkaisemiseksi, mutta opitulle avuttomuudelle tyypillisten passiivi-

suuden ja voimattomuuden sijaan hän keskittyy jo etukäteen keksimään selitystä epäon-

nistumiselleen. Tyypillistä on että tällaisen strategian käyttäjät pyrkivät pitämään yllä 

positiivista käsitystä itsestään, ja etukäteen mietitty selitys omalle suoriutumiselle edis-

tää tätä. (Nurmi & Salmela-Aro 1992, 27.)  

 Lasten koulumenestyksen yhteydestä heidän suoritusstrategioihinsa on tehty pal-

jon tutkimusta, ja erityisesti suoritusstrategioiden yhteyttä koulun alun tärkeimpiin tai-

toihin lukemiseen ja laskemiseen on tutkittu paljon. Tehtäväsuuntautuneiden lasten  on 

todettu menestyvän yleisesti paremmin koulussa kuin lasten, jotka pelkäävät ja tuntevat 

ahdistusta koulutehtäviä kohtaan ja sen vuoksi välttelevät niitä. (Aunola ym. 2002, 322; 

Dweck 1986, 1040–1041.) Onatsu-Arvilommin ym. (2002, 522) tutkimus osoitti, että 
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tehtävää välttävää strategiaa käyttäneet lapset kehittyivät matematiikan ja lukemisen 

taidoiltaan ensimmäisen kouluvuoden aikana vähemmän kuin lapset, jotka käyttivät teh-

täväsuuntautunutta strategiaa. Sen sijaan tässä samaisessa tutkimuksessa ei pystytty 

osoittamaan lasten taitojen kehityksen vaikutusta heidän myöhempiin suoriutumisstra-

tegioihinsa, mikä saattaa johtua tutkimuksen lyhytaikaisuudesta. Tehtävää välttävät stra-

tegiat on heikomman koulumenestyksen lisäksi liitetty myös muun muassa oppimisvai-

keuksiin, käytöshäiriöihin sekä alisuoriutumiseen. (Nurmi & Salmela-Aro 1992, 273; 

Onatsu-Arvilommi ym. 2002, 511.) Nurmen, Onatsun ja Haaviston (1995, 195) tutki-

mus osoitti, että heikommin menestyvät lapset ovat taipuvaisempia itseä vahingoittavan 

strategian käyttöön kuin niinkään opittuun avuttomuuteen. Tehtävää välttelevien, itseä 

vahingoittavaa strategiaa käyttävien lasten itsetunto todettiin Nurmen ja kollegoiden 

(1995) tutkimuksessa lisäksi alhaisemmaksi verrattuna hyvin tai keskivertoisesti suoriu-

tuviin lapsiin.  

 Motivaatiotekijöiden yhteys lasten suoriutumiseen koulussa voi osaltaan selittää 

myös sukupuolten välisiä eroja lasten taidoissa (Meece, Glinke & Burg 2006, 358). 

Tutkimuksia tyttöjen ja poikien välisistä eroista motivaatiossa on tehty jonkin verran, ja 

useat tutkimukset ovat osoittaneet näiden erojen olevan selkeitä ja melko pysyviä jo en-

simmäisiltä luokilta lähtien.  Tyttöjen ja poikien on tutkittu selittävän omaa onnistumis-

taan ja epäonnistumistaan eri tavoin eri tehtäväalueilla. Tytöt selittävät omaa onnistu-

mistaan matematiikassa harvoin omilla kyvyillään, mutta usein kovalla työllä ja panos-

tuksella, kun taas pojat selittävät menestystään matematiikassa enemmän sisäisillä teki-

jöillä ja kyvykkyydellä. (Eccles 1983, 103, 137.) Syyselitykset omaa onnistumistaan tai 

epäonnistumistaan koskien ovat yhteydessä lapsen suoritusstrategioihin, ja tytöille tyy-

pilliset syyselitykset saattavat yhdistyä siihen, että tytöillä on nähty poikia suurempaa 

taipumusta opittuun avuttomuuteen (Dweck 1986, 1043).  

 Tutkimustietoa suoritusstrategioiden ja taitojen kehittymisestä pidemmällä aika-

välillä on melko vähän. Usein on myös keskitytty tutkimaan oppilaiden akateemista 

suoriutumista yleensä, minkä vuoksi tietoa suoritusstrategioiden yhteydestä yksittäisten 

taitoalueiden kehitykseen ei vielä juuri ole. (Onatsu-Arvilommi ym. 2002, 512.) Lasten 

suoritusstrategioita on tutkittu lapsen omaa käyttäytymistä koskevien arviointien perus-

teella (ks. esim. Onatsu-Arvilommi ym. 2002), opettajan oppilaasta tekemien arvioin-

tien perusteella (ks. esim. Hirvonen, Tolvanen, Aunola & Nurmi 2012) sekä vanhempi-

en tekemien arviointien perusteella (ks. esim. Mägi, Lerkkanen, Poikkeus, Rasku-

Puttonen & Nurmi 2011). Hirvosen ym. (2012, 720) tutkimus on osoittanut suoritusstra-
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tegioiden olevan merkittävästi yhteydessä matematiikan suoriutumiseen. Lisääntyvä 

tehtävää välttävän strategian käyttö johti matematiikan taidoissa vähäisempään kehityk-

seen. Lisäksi jo lähtökohtaisesti tehtävää välttävää strategiaa käyttävät oppilaat edistyi-

vät matematiikan taidoissa paitsi vähemmän myös hitaammin. Tutkimus osoitti näiden 

vastavuoroista yhteyttä: mitä paremmin oppilas suoriutui matematiikasta sitä vähemmän 

hän käytti tehtävää välttävää strategiaa ja mitä paremmaksi taidot kehittyivät sitä vä-

hemmän tämän strategian piirteitä oli nähtävissä. 

 Oppilaiden suoritusstrategioita on tutkittu myös suhteessa aikuisten lapsiin koh-

distamiin odotuksiin. Lasten suoritusstrategioiden yhteyksiä heidän vanhempiensa us-

komuksiin koskien lasten kykyjä on tutkinut esimerkiksi Aunola kollegoineen (2002) 

osoittaen, että vanhempien usko lapsensa koulumenestykseen ennusti lapsen tehtävään 

suuntautunutta strategiaa lukemisessa, mikä edelleen edisti lapsen yleistä koulumenes-

tystä. Lapsen tehtävään suuntautuva opiskelu puolestaan lisäsi vanhempien uskoa lap-

sen kykyihin. Lapsen laskemisen ja matematiikan taitojen on myös todettu ennakoivan 

lapsen suoritusstrategioiden käyttöä kotitehtäviä ratkaistaessa (Mägi ym. 2011, 673). 

Äitien arviointeihin perustuva kotitehtävien välttely lapsella oli yhteydessä heikompiin 

matematiikan taitoihin.  

 Suoriutumisuskomusten on todettu olevan melko pysyviä kouluvuosien ajan, 

joskin aivan pienillä lapsilla omat kykyuskomukset eivät ole vielä täysin realistisia, ja 

sen vuoksi niiden pysyvyys ei ole vahvaa (Wigfield ym. 1997, 464). Havaintoja pysy-

vyydestä tukee myös Onatsu-Arvilommen ym. (2002, 523) tutkimus, joka osoitti lasten 

suoritusstrategioiden pysyvän lähes samana koko ensimmäisen kouluvuoden ajan. Kou-

lutyöskentelyssä esiin tulevien maladaptiivisten strategioiden kehityksellisen perustan 

on oletettu olevan varhaislapsuuden vuorovaikutussuhteissa (Heyman, Dweck & Cain 

1992, 411–412). Uskomukset ja strategiat rakentuvat jo hyvin varhain ja niiden synty-

miseen vaikuttaa pitkälti varhainen koti- ja kouluympäristö. Vanhempien hyvinvoinnin 

ja vanhemmuuden strategioiden onkin todettu olevan yhteydessä lasten suoritusstrategi-

oihin. (Onatsu-Arvilommi, Nurmi & Aunola 1998, 543–544, 551.)  
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3.1.2 Tehtäväkohtainen arvostus  
 

Suoritusstrategioiden lisäksi myös oppilaan oppiaineeseen tai tehtävään liittämä arvos-

tus ja kiinnostus ohjaavat hänen suoriutumistaan tehtävässä (ks. luku 3.1). Suoritusmo-

tivaatiota koskevissa tutkimuksissa yksilön kiinnostuneisuuden tarkastelussa on käytetty 

useita eri termejä, kuten tehtäväkohtaista arvostusta (task-value; Eccles & Wigfield 

2001) ja sisäistä motivaatiota (intrinsic motivation; Ryan & Deci 2000) sekä op-

piainekohtaista kiinnostusta (Lerkkanen, Kiuru, Pakarinen, Viljaranta, Poikkeus, Rasku-

Puttonen, Siekkinen & Nurmi 2012; Nurmi & Aunola 2005, 104). Odotusarvoteorian 

näkökulman mukaan (Wigfield & Eccles 2001, 69; ks. myös Nurmi & Aunola 2005, 

104) oppilaan odotukset ja uskomukset omista kyvyistä luovat perustan oppilaan moti-

voitumiselle tiettyyn oppiaineeseen, mikä edelleen heijastuu oppilaan käyttämiin opis-

kelustrategioihin ja panostukseen kyseisessä oppiaineessa. 

 Tehtäväkohtaisten kiinnostuksen on nähty eriytyvän jo hyvin varhain, sillä jo 

ensimmäisen kouluvuoden jälkeen lapset osaavat erottaa omia tehtäväalakohtaisia ar-

vostuksiaan (Eccles ym. 1993, 838). Koulu-uraansa aloittavilla oppilailla motivaatio 

saattaa kuitenkin vielä olla eriytymätön, ja siten esimerkiksi matematiikasta kiinnostu-

nut lapsi on usein kiinnostunut myös muista oppiaineista (Aunola 2002, 111). Nurmen 

ja Aunolan Eskareista Epuiksi-tutkimuksen tulokset (Aunola 2002, 120) osoittivat, että 

jo kahden ensimmäisen kouluvuoden jälkeen kiinnostus lukemaan ja kirjoittamiseen oli 

eriytynyt kiinnostuksesta matematiikkaa kohtaan. 

 Tehtäväkohtaisissa arvostuksissa on havaittu melko voimakasta pysyvyyttä jo 

ensimmäisiltä luokilta lähtien eli yksilöiden väliset keskinäiset erot ja asema toisiinsa 

nähden säilyvät niissä vuodesta toiseen varsin samanlaisina (Aunola 2002, 111). Gott-

fried, Fleming ja Gottfried (2001, 9–10) osoittivat tutkimuksessaan, että lasten iän myö-

tä oppiainekohtaiset kiinnostukset laskivat hieman, mutta muuttuivat pysyvimmiksi. 

Tehtäväarvostusten pysyvyydestä kertoo myös esimerkiksi Gottfriedin (1990, 535) tut-

kimus, joka osoitti lapsen kiinnostuksen matematiikkaan seitsemän vuoden iässä ennus-

tavan kiinnostusta matematiikkaan vielä yhdeksänvuotiaana.  

On tutkittu, että yleisesti lasten tehtäväalakohtaiset arvostukset muuttuvat kiel-

teisempään suuntaan heidän kasvaessaan, sen  myötä, kun usko omiin kykyihin vähenee 

(Eccles ym. 1993, 842; Wigfield & Eccles 2000, 77). Gottfriedin ym. (2001, 10) tutki-
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muksen mukaan matematiikan tehtäväkohtainen arvostus ja sisäinen motivaatio väheni-

vät iän myötä enemmän kuin muissa oppiaineissa. Tällaisia tuloksia saivat myös Nurmi 

ja Aunola (2005, 118) omassa tutkimuksessaan. Heikkenevää matematiikan tehtäväar-

vostusta voi selittää osin se, että matematiikka koetaan usein muita oppiaineita vaike-

ammaksi ja siten lapset uskovat vähemmän omiin matematiikan kykyihinsä verrattuna 

muihin oppiaineisiin (Eccles, Adler & Meece 1984, 41–42; Gottfried ym. 2001, 10). 

Lisäksi iän myötä lapset oppivat tulkitsemaan ympäristöstä saatavaa palautetta, mikä 

edelleen vaikuttaa heidän kykyuskomuksiinsa. (Wigfield & Eccles 2000, 77.)  

 Oppiainekohtaisten arvostusten ja kiinnostuksen kehityksestä on tehty vain vä-

hän pitkittäistutkimusta (Nurmi & Aunola 2005, 105). Sen sijaan arvostusten yhteydestä 

oppimistuloksiin on huomattavasti enemmän tietoa ja useat tutkimukset ovatkin osoitta-

neet myönteisten tehtäväarvostusten olevan yhteydessä koulusuoriutumiseen. Gottfried 

(1990, 535) esimerkiksi osoitti, että kiinnostus matematiikkaan seitsemänvuotiaana en-

nusti matematiikassa suoriutumista kahdeksan vuoden iässä, ja edelleen kiinnostus ma-

tematiikkaan yhdeksänvuotiaana oli yhteydessä matematiikassa suoriutumiseen samassa 

ikävaiheessa. Lukemismotivaatiota koskevista tutkimuksista on saatu vastaavanlaisia 

tuloksia (Wigfield 1997, 64). Lukemismotivaation on lisäksi nähty ennustavan jonkin 

verran motivoitumista myös muihin oppiaineisiin, ei yleensä kuitenkaan matematiik-

kaan, joka erottuu muista erilaisen luonteensa ja vaikeutensa vuoksi (Gottfried 1990, 

535). Lapsen oppiainekohtaisten taitojen ja niistä saatavan palautteen on toisaalta nähty 

olevan yhteydessä siihen, kuinka sisäisesti motivoitunut lapsi on kyseiseen oppiainee-

seen ja kuinka paljon hän arvostaa sitä (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan 1991, 333).  

 Lasten esiopetuksessa ilmenevien matematiikan taitojen, kuten lukujonon hal-

linnan, on todettu olevan yhteydessä ensimmäisillä luokilla koettuun matematiikan 

kiinnostukseen (Lerkkanen ym. 2012, 277). Lisäksi ensimmäisillä luokilla lasten suori-

tusten ja tehtävästä saadun palautteen on nähty ennustavan motivaation kehittymistä 

pikemmin kuin päinvastoin motivaation ennustavan taitoja. Hyvä menestys motivoi tu-

kemalla minäkuvan kehitystä. Lisäksi varhainen menestyminen matematiikassa vaikut-

taa oppilaan tavoiteorientaatioon ja oppimistavoitteen omaksumiseen, mitkä  edelleen 

tukevat oppilaan kehittyviä työskentelytaitoja ja panostamista oppimiseen. (Mägi, Ki-

kas, Lerkkanen, Poikkeus & Rasku-Puttonen 2010, 305.) Noin yhdeksän vuoden iässä 

ennusteyhteys kuitenkin  kääntyy päinvastaiseksi ja oppilaan motivaatio alkaa ennustaa 

hänen suoriutumistaan (Aunola 2002, 113). Aunolan ym. (2002, 123) tutkimus osoitti, 

että mieltymys laskutehtäviin heijastui myönteisesti taitojen kehitykseen. Tällöin myön-
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teiseksi tai kielteiseksi muodostunut minäkuva ohjaa motivoitumista ja siten taitojen 

kehitystä ja suoriutumista. Oppilaan kykyuskomukset ja tehtäväkohtaiset arvostukset 

ennakoivat taitojen kehitystä esimerkiksi matematiikassa enemmän kuin aiempi menes-

tyminen (Aunola 2002, 114). Ecclesin ym. (1984, 39) tutkimus lisäksi osoitti subjektii-

visen tehtäväarvostuksen ohjaavan akateemisia valintoja enemmän kuin omat kykyus-

komukset.  

 Motivaatiotekijöistä tehtäväkohtaisessa arvostuksessa on nähty olevan merkittä-

vimpiä tyttöjen ja poikien välisiä eroja. Ecclesin kollegoineen (1993, 841) tekemä tut-

kimus tehtäväkohtaisista arvostuksista osoitti poikien arvostavan oppiaineista eniten 

liikuntaa, kun taas tytöt arvostivat eniten lukemista. Pojilla myös näyttäisi olevan tyttöjä 

korkeammat kykyuskomukset matematiikassa ja liikunnassa jo koulun alkuvaiheessa, 

kun taas tytöt uskovat enemmän kuin pojat kykyihinsä lukemisessa ja musiikissa. Tyttö-

jen kykyuskomukset matematiikassa kuitenkin heikkenevät hitaammin kuin pojilla ja 

siten ero tyttöjen ja poikien välillä kaventuu iän myötä hieman verrattuna esimerkiksi 

lukemiseen, jossa sukupuoliero kykyuskomuksissa yleensä kasvaa (Meece ym. 2006, 

357).Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa matematiikan arvostuksessa aivan koulutai-

paleen alkuvaiheessa (ks. myös Lerkkanen ym. 2012). Ecclesin ym. (1984, 39) tutkimus 

osoitti kuitenkin tytöillä olevan myönteisempi asenne äidinkieleen ja vähemmän myön-

teinen asenne matematiikkaan verrattuna poikiin. Nurmen ja Aunolan Eskareista epuik-

si-tutkimus osoitti saman suuntaisia huomioita sukupuolten välisistä eroista. Lisäksi 

heidän tutkimuksensa osoitti, että ensimmäisen kouluvuoden jälkeen tyttöjen kiinnostus 

matematiikkaan väheni. (Aunola 2002, 121.)  
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4 TUTKIMUSONGELMAT 

 

 

Koulusuoriutumisen yhteyttä motivaatioon on tutkittu jonkin verran (ks. esim. Gottfried 

1990; Wigfield 1997), mutta pidempään seurantaan perustuvaa tutkimustietoa yksittäi-

sen oppiaineen taitojen ja motivaation yhteydestä on vielä melko vähän. Tässä tutki-

muksessa pyrittiin selvittämään lasten matematiikan taitojen yhteyttä heidän suoritus-

strategioihinsa, matematiikan tehtäväkohtaiseen arvostukseen ja matematiikan kiinnos-

tukseen. Tarkemmiksi tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat: 

 

1) Onko matematiikan taidoilla yhteyksiä lapsen tehtävää välttävään käyttäytymi-

seen, matematiikan tehtäväkohtaiseen arvostukseen ja matematiikan kiinnostuk-

seen ensimmäiseltä luokalta neljänteen luokkaan? 

2) Onko matematiikan taidoiltaan erilaisten alaryhmien välillä nähtävissä eroa teh-

tävää välttävän käyttäytymisen ilmenemisessä, matematiikan tehtäväarvostuk-

sessa  ja matematiikan kiinnostuksessa neljän seurantavuoden aikana? 

3) Millaisia ennusteyhteyksiä voidaan tunnistaa matematiikan taitojen ja motivaa-

tiotekijöiden (tehtävää välttävä käyttäytyminen ja matematiikan tehtäväkohtai-

nen arvostus) kehityksellisiä yhteyksiä tarkastelevassa polkumallissa?  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto on osa laajempaa Alkuportaat-seurantatutkimusta 

(Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa). Se kuului vuosina 

2006–2011 osahankkeena Suomen Akatemian rahoittamaan Oppimisen ja motivaation 

huippututkimusyksikköön, jota johtivat professorit Jari-Erik Nurmi ja professori Heikki 

Lyytinen. Alkuportaat-tutkimukseen osallistuu useita tutkijoita eri kaupungeista (Jyväs-

kylä, Joensuu ja Turku). Seurannan ensimmäisessä vaiheessa kerättiin tietoa lasten op-

pimispoluista, erityisesti luku- ja kirjoitustaidon sekä motivaation kehityksestä esiope-

tusvuodesta aina neljännen luokan loppuun ja toisessa vaiheessa seurantaa jatketaan 

alakoulun kuudennelta luokalta yläkoulun yhdeksännelle luokalle uusien rahoitusten 

turvin (https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/huippututkimus/alkuportaat/). Alku-

portaat-seurantatukimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui vuonna 2000 syntynei-

den lasten koko ikäkohortti Joensuusta, Laukaasta ja Kuopiosta sekä puolet Turun ikä-

kohortista, yhteensä noin 2000 lasta perheineen ja opettajineen näiltä neljältä paikka-

kunnalta. Toisen vaiheen seurannassa on mukana suurin osa alkuperäisistä osallistujista. 

Oppimisen ja motivaation lisäksi seurannassa on selvitetty opettajien ja vanhempien 

ohjauskäytäntöjä ja odotuksia lasten oppimisesta, kodin ja koulun yhteistyön muotoja 

sekä ohjausvuorovaikutusta havainnoiduissa luokissa. Tutkimusmenetelminä on käytet-

ty oppilaiden yksilö- ja ryhmätestejä, haastatteluja, havainnointeja sekä vanhemmille ja 

opettajille suunnattuja kyselyjä.  

 

5.1 Tutkittavat 
 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 2008–2011, jolloin tutkimukseen osallis-

tuneita lapsia seurattiin ensimmäisen luokan keväästä neljännen luokan kevääseen. Al-

kuportaat-seurantatutkimuksen aineistonkeruu kuitenkin aloitettiin jo lasten ollessa esi-

opetuksessa syksyllä 2006, jolloin kaikki tutkimuksessa mukana olleet lapset osallistui-

vat tutkijan teettämiin yksilötesteihin. Esiopetuksen keväällä kaikille lapsille tehtiin se-

kä yksilö- että ryhmätestejä. Koulun alettua kaikki oppilaat osallistuivat  ryhmätesteihin 

ensimmäisen luokan syksyllä ja keväällä, ja tämän jälkeen toisen, kolmannen ja neljän-
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nen luokan keväällä. Ensimmäisen luokan syksyllä osa tutkimukseen osallistuneista op-

pilaista valittiin tarkempaan yksilöseurantaan ja nämä lapset osallistuivat vuosittain 

ryhmätestien lisäksi myös tutkijan teettämiin yksilötesteihin. Tähän tarkempaan yksilö-

seurantaan valittiin oppilaita, joilla esiopetusvuoden keväällä tunnistettiin riski lukemis- 

ja kirjoittamisvaikeuksiin (riskiotos) sekä suunnilleen samankokoinen verrokkiryhmä 

lapsia, joilla tätä riskiä ei tunnistettu.  

 Riskiryhmän kriteereinä käytettiin kolmea tehtävää (kirjainten nimeäminen, 

äännetietoisuus ja nopea sarjallinen nimeäminen) ja niiden pohjalta asetettua riskirajaa 

sekä/tai vanhempien itsearvioon perustuvaa tietoa heidän omista lukemisvaikeuksistaan. 

Kunkin tehtävän riskiraja asetettiin siten, että lapsen suoritus kyseisessä tehtävässä si-

joittui heikoimman 15 persentiilin joukkoon (ts. lapsen suoritus oli yhtä heikko tai hei-

kompi kuin verrokkiryhmän lasten heikoimpien 15% joukossa). Lapsi kuului riskiryh-

mään jos 1) riskiraja täyttyi kaikissa kolmessa tehtävässä tai 2) riskiraja täyttyi kahdessa 

tehtävässä tai 3) riskiraja täyttyi yhdessä tehtävässä ja lisäksi ainakin toinen vanhem-

mista oli itsearvioinnissaan ilmaissut, että hänellä on tai on ollut ”lieviä pulmia” luke-

misessa. 

 Tämän tutkimuksen analyysit toteutettiin aineistossa, joka kohdistui koko neljän 

vuoden ajan yleisopetuksessa olleisiin,  yksilöseurantaan osallistuneisiin oppilaisiin. 

Analyysien ulkopuolelle jäivät erityisluokalla olleet sekä jossakin seurannan vaiheessa 

luokalle jääneet oppilaat. Analyyseissä otoksen koko vaihteli enimmillään 304 oppilaas-

ta (matematiikan ja motivaation yksilö- ja ryhmätestauksiin pohjaavat mitat) 242 oppi-

laaseen (opettajan arvio tehtävää välttävästä käyttäytymisestä, jossa oli puuttuvaa tietoa 

johtuen palautumattomista opettajien lomakkeista tai puuttuvista luvista). 

 

5.2 Mitat 
 

Matematiikan taitojen arvioinnissa käytettiin aritmetiikkatestiä, jossa lapset ratkoivat 

ryhmätestaustilanteessa laskutehtäviä (pääosin yhteen- ja vähennyslaskuja ja myöhem-

mässä ikävaiheessa myös kerto- ja jakolaskuja). Motivaation arvioinnissa käytettiin 

kolmea mittaa: opettajan arviointia oppilaan suoritusstrategioista (tehtävää välttävä stra-

tegia) ja oppilaan itsearviomaa matematiikan tehtäväkohtaista arvostusta sekä kiinnos-

tusta matematiikkaan oppiaineena. 
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 Aritmetiikka. Aritmeettisia taitoja eli laskutaitoa arvioitiin ryhmämuotoisesti to-

teutetulla aritmetiikkatestillä ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen luokan ke-

väällä (Räsänen & Aunola 2007). Aritmetiikkatesti koostui yhteensä 28 laskutehtävästä, 

jotka sisälsivät esiopetuksesta kolmanteen luokkaan saakka vuorotellen yhteen- ja vä-

hennyslaskuja (esim. 8 + 6 = _ ) ja neljännellä luokalla näiden lisäksi mukana oli kaksi 

jakolaskua (esim. 240 : 8 = _ ) ja yksi kertolasku (12 x 28 = _ ). Aritemetiikkatestin teh-

tävät olivat aiemmassa seurantatutkimuksessa (Nurmi & Aunola 1999–2009) käytettyjä 

tehtäviä. Tehtävien ratkaisemisessa oli 3 minuutin aikaraja ja lapsia ohjeistettiin ratkai-

semaan niin monta tehtävää kuin osaa ja etenemään vuorotellen yhteen- ja vähennyslas-

kujen välillä. Neljännellä luokalla testin vaikeustasoa lisättiin siten, että tehtävistä pois-

tettiin ne, joiden oikeellisuusprosentti oli aiempina vuosina ollut yli 95 % ja testiin lisät-

tiin vaikeampia kokonaislukulaskuja sekä muutamia kerto- ja jakolaskuja. Osioiden ko-

konaismäärä oli ikävaiheesta toiseen 28. Analyyseissä käytettävä laskutaidon mitta oli 

aritmetiikkatestissä oikein laskettujen laskujen lukumäärä. 

 Suoritusstrategiat: tehtävää välttävä käyttäytyminen. Opettaja arvioi Alkupor-

taat-tutkimuksen yksilöseurantaan osallistuneiden luokkansa lasten työskentelyä ja 

toimintaa käyttäen 7 osion laajuista Behavior Strategy Rating Scale -mittaa  (BSRS; 

Aunola ym. 2002; Onatsu-Arvilommi & Nurmi, 2000; reliabiliteetti- ja validiteettitie-

dot ks. Zhang, Nurmi, Kiuru, Lerkkanen & Aunola 2011). Osioista viisi (osiot 1, 2, 3, 

4 ja 6) mittaa tehtävää välttävää käyttäytymistä vs. tehtäväsuuntautunutta käyttäyty-

mistä. Osiot 5 ja 7 eivät suoraan mittaa suoritusstrategioita, minkä vuoksi ne jätettiin 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle (esim. selitysten keksiminen epäonnistumiselle). 

Kolmannen ja neljännen luokan mittauksissa nämä osiot on jätetty pois mittarista jo 

arviointihetkellä ja siten opettajan käyttämä mitta on sisältänyt viisi osiota. Opettaja 

arvioi lasten työskentelyä 5-portaisella asteikolla sen mukaan, kuinka paljon kyseistä 

toimintaa ilmenee lapsen työskentelyssä (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin pal-

jon/nopeasti). 

 Suoritusstrategioihin liittyvistä osioista kolme (osiot 1, 3 ja 4) mittaa suoraan 

tehtävää välttävää käyttäytymistä (esim. ”Jos toiminnassa tai tehtävässä ilmenee vai-

keuksia, alkaako lapsi helposti tehdä jotain muuta?”, ”Luovuttaako lapsi helposti yrit-

tämisen?”).  Kaksi osiota on ilmaistu tehtäväsuuntautuneen käyttäytymisen muodossa 

(”Yrittääkö lapsi aktiivisesti selvitä vaikeistakin tilanteista tai tehtävistä?”). Jälkim-

mäisten osioiden asteikko käännettiin ennen summamuuttujien muodostamista. Teh-

tävää välttävän käyttäytymisen mittana käytettiin siten viiteen osioon pohjaavaa 
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summakeskiarvomuuttujaa, joka on saatu laskemalla viiden osion keskiarvo jokaisen 

oppilaan osalta. Summakeskiarvomuuttujan sisäiset reliabiliteetit Cronbachin α-

kertoimella mitattuna olivat 0.91 (1. ja 2. luokka), 0.91 (3. luokka) ja 0.93 (4. luokka). 

Opettaja-arviointeja oli käytettävissä yleisopetuksen luokilla olevista yksilöseuratta-

vista oppilaista minimissään 242 ja maksimissaan 276 lapsen osalta.  

 Tehtäväarvostus (task-value) matematiikassa. Lapsia pyydettiin joka vuosi 

arviomaan yksilötestaustilanteessa omaa matematiikan tehtäväkohtaista arvostustaan 

kolmen osion kautta (Wigfield & Eccles 2000). Osioista kaksi arvioi koettua kiinnos-

tusta matematiikan tehtävien tekemiseen koulukontekstissa ja yksi osio kiinnostusta 

matematiikantehtäviin kotikontekstissa. Tässä tutkimuksessa kotikonteksti rajattiin 

analyysien ulkopuolelle ja siten matematiikan tehtäväkohtaista arvostusta mitattiin 

kahden osion summakeskiarvona jokaisen lapsen osalta. Tämän mitan sisäiset reliabi-

liteetit Cronbachin α-kertoimella mitattuna eri mittaushetkillä olivat 0.91 (1. luokka), 

0.91 (2. luokka), 0,96 (3. luokka) ja 0.96 (4. luokka).  Arviointeja oli käytettävissä yh-

teensä 304 yksilöseurattavalta oppilaalta. 

 Kiinnostus matematiikkaan oppiaineena. Lapsia pyydettiin vuosittain arvioi-

maan kiinnostustaan eri oppiaineisiin siten, että jokaista oppiainetta kohtia arvioitava-

na oli yksi väittämä. Ensimmäisellä luokalla arviointi toteutettiin yksilötilanteessa ja 

myöhemmillä luokilla ryhmätilanteessa. Ensimmäisen luokan keväällä lapsilta kysyt-

tiin, kuinka paljon he pitävät kuvakortin ilmaisemasta oppiaineesta (matematiikka) 

viisiportaisella kasvoasteikolla (1 = ei pidä/ 5 = pitää paljon). Toisella, kolmannella ja 

neljännellä luokalla matematiikan kiinnostusta mitattiin vastaavalla tavalla, mutta tällä 

kertaa ryhmätilanteessa siten, että lapsi arvioi kiinnostusta lomakkeella, jossa oli op-

piaineen nimi ja sitä kuvaava piirros sekä viisiportainen asteikko. 

   

 

5.3 Aineiston analysointi 
 

Aineistonanalyysi toteutettiin käyttäen SPSS- ja Mplus (Muthén & Muthén 1998–2011) 

-ohjemistoja. Matematiikan sekä kaikkien kolmen motivaatiomuuttujan, tehtävää välttä-

vän käyttäytymisen, matematiikan tehtäväkohtaisen arvostuksen sekä matematiikan 

kiinnostuksen, tunnuslukujen tarkastelussa hyödynnettiin keskiarvoja ja keskihajontaa. 

Keskiarvo kertoo, kuinka suuria havainnot keskimäärin ovat ja missä jakauma sijaitsee, 
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ja keskihajonta ilmaisee, kuinka havainnot ovat keskimäärin jakautuneet keskiarvon 

ympärille (Nummenmaa 2009, 64–66). Matematiikan ja motivaatiotekijöiden yhteyttä 

toisiinsa selvitettiin korrelaatioanalyysilla käyttäen korrelaatiokertoimena järjestysas-

teikollisille muuttujille sopivaa Spearmanin rhota (Nummenmaa 2009, 283). Korrelaa-

tiokerroin r voi saada arvoja -1 ja 1 välillä. Mitä lähempänä 1:tä kerroin on, sitä voi-

makkaampi positiivinen riippuvuus muuttujien välillä on: kun toisen muuttujan arvo 

kasvaa, myös toisen arvo kasvaa. Korrelaatiokertoimen arvo -1 kertoo puolestaan muut-

tujien täydellisestä negatiivisesta yhteydestä: toisen muuttujan arvon kasvaessa, toisen 

arvo vähenee.  

 Neljännen luokan aritmetiikan taitojen perusteella muodostettiin kolme alaryh-

mää, joiden välisiä eroja eri motivaatiomuuttujien osalta tutkittiin yksisuuntaisella va-

rianssianalyysillä (one-way ANOVA). Varianssianalyysin avulla voidaan selvittää, 

eroavatko useamman kuin kahden ryhmän keskiarvot tilastollisesti merkitsevästi toisis-

taan (Nummenmaa 2009, 198). Matematiikan taitojen ja motivaatiomuuttujien yhteyk-

sistä muodostettiin myös polkumalli Mplus-ohjelmaa käyttäen. Polkumallilla voidaan 

selittää muuttujien välisiä keskinäisiä suhteita ja selittävien muuttujien yhteyksiä myös 

muihin selittäviin muuttujiin (Nummenmaa 2009, 438–439). Tässä tutkimuksessa muo-

dostetun mallin avulla pyrittiin selvittämään, voidaanko matematiikan taitojen perus-

teella ennustaa oppilaan matematiikan tehtäväkohtaista arvostusta tai tehtävää välttävää 

käyttäytymistä myöhemmillä luokilla tai toisaalta päinvastoin, voivatko motivaa-

tiomuuttujat selittää myöhempiä matematiikan taitoja. Polkumallissa selittävän muuttu-

jan ei tarvitse vaikuttaa suoraan johonkin mitattavaan muuttujaan, vaan vaikutus voi 

tapahtua myös jonkin toisen muuttujan kautta. (Nummenmaa 2009, 439).  
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6 TULOKSET 
 

 

6.1 Aritmetiikan taitojen ja motivaatiomuuttujien yhteydet 
 

Taulukossa 1 on esitetty aritmetiikkatestillä arvioidun laskutaidon luokkakohtaiset kes-

kiarvot ja keskihajonnat. Yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskutehtävien oikeiden rat-

kaisujen lukumäärästä koostuvan summan maksimipistemäärä oli 28 pistettä. Luokkien 

3 ja 4 välillä ilmenevää keskiarvon laskua selittää se, että neljännellä luokalla aritme-

tiikkatestin loppupään tehtäviä vaikeutettiin hieman. Taulukossa 1 on esitetty myös mo-

tivaatiomittojen, tehtävää välttävän käyttäytymisen, matematiikan tehtäväkohtaisen ar-

vostuksen sekä matematiikan kiinnostuksen, keskiarvot ja keskihajonnat eri ikävaiheis-

sa. Motivaation arvioinnissa käytössä oli viisiportainen asteikko. Tehtävää välttävän 

käyttäytymisen määrä pysyi jokseenkin samana koko seurannan ajan, sen sijaan mate-

matiikan tehtäväkohtaisessa arvostuksessa sekä matematiikan kiinnostuksessa ilmeni 

lievää laskevaa trendiä. 

 

TAULUKKO 1. Aritmetiikan sekä motivaatiomittojen  
keskiarvot ja -hajonnat 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ka SD n 
Aritmetiikka    
1. lk 11.05 4.07 304 
2. lk 16.64 4.54 303 
3. lk 20.23 4.19 304 
4. lk 17.42 3.71 304 
Tehtävää välttävä käyttäytyminen    
1. lk 2.35 0.99 262 
2. lk 2.34 1.01 276 
3. lk 2.24 1.02 255 
4. lk 2.17 1.00 242 
Tehtäväkohtainen arvostus    
1. lk 4.11 1.14 303 
2. lk 4.07 1.11 303 
3. lk 3.78 1.27 303 
4. lk 3.46 1.24 304 
Matematiikan kiinnostus    
1. lk 4.15 1.19 303 
2. lk 3.92 1.32 303 
3. lk 3.72 1.28 303 
4. lk 3.40 1.24 304 



 37 

 

Motivaatiomitat korreloivat tilastollisesti merkitsevästi aritmetiikan taitojen kanssa lä-

hes kaikilla luokilla (taulukko 2). Korrelaatioita, jotka eivät yltäneet tilastollisesti mer-

kitseviksi esiintyi vain ensimmäisen luokan matematiikan tehtäväkohtaisen arvostuksen 

ja aritmetiikan taitojen välillä sekä ensimmäisellä luokalla koetun matematiikan kiin-

nostuksen ja aritmetiikan taitojen välillä. 

 

TAULUKKO 2. Aritmetiikan taitojen ja motivaatiomittojen väliset korrelaatiot 

 
Tehtävää välttävä käyttäytyminen korreloi negatiivisesti matematiikan taitoihin kaikilla 

luokilla: mitä enemmän tehtävää välttävää käyttäytymistä opettaja arvioi lapsella ole-

van, sitä heikommin hän suoriutui matematiikan tehtävistä. Lisäksi aiemmin arvioitu 

tehtävää välttävä käyttäytyminen korreloi negatiivisesti myös myöhempien matematii-

kan taitojen kanssa.  

 Oppilaan itse arvioima matematiikan tehtäväkohtainen arvostus oli niin ikään 

yhteydessä aritmetiikan taitoihin ensimmäistä luokkaa lukuun ottamatta kaikilla luokil-

la: mitä enemmän oppilas arvosti matematiikkaa, sitä paremmat aritmetiikan taidot hä-

nellä oli samana ajankohtana ja myös myöhemmillä luokilla. Kuitenkaan ensimmäisellä 

 Aritmetiikka    
1. lk 

Aritmetiikka 
 2. lk 

Aritmetiikka 
 3. lk 

Aritmetiikka 
 4. lk 

Tehtävää välttävä 
käyttäytyminen 

    

1. lk - .30*** - .27*** - .21*** - .28*** 

2. lk - .31*** - .33*** - .26*** - .35*** 

3. lk - .26*** - .30*** - .25*** - .32*** 

4. lk - .26*** - .34*** - .27*** - .29*** 

Tehtäväkohtainen 
arvostus 

    

1. lk .09 .16** .10 .18** 

2. lk .23*** .23*** .21*** .25*** 

3. lk .18*** .23*** .19*** .27*** 

4. lk .21*** .20*** .18*** .30*** 

Matematiikan 
kiinnostus 

    

1. lk .10 .16** .12* .17** 

2. lk .22*** .21*** .16** .21*** 

3. lk .22*** .23*** .19*** .27*** 

4. lk .23*** .19*** .20*** .30*** 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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luokalla koettu tehtäväkohtainen arvostus ei korreloinut tilastollisesti merkitsevästi en-

simmäisen ja kolmannen luokan aritmetiikan taitoihin.  

 Matematiikan kiinnostus korreloi myös tilastollisesti merkitsevästi aritmetiikan 

taitoihin kaikilla luokilla ensimmäistä luokkaa lukuun ottamatta. Mitä korkeampi oli 

lapsen kiinnostus matematiikkaan, sitä paremmin lapsi suoriutui aritmetiikan tehtävistä 

samalla mittaushetkellä ja myöhemmillä luokilla. Ensimmäisellä luokalla koettu kiin-

nostus matematiikkaan ei kuitenkaan korreloinut tilastollisesti merkitsevästi ensimmäi-

sen luokan aritmetiikan taitoihin, mutta myöhemmissä ikävaiheissa mitattujen aritmetii-

kan taitojen kanssa myös ensimmäisen luokan kiinnostus korreloi.  

 Kolmen käytetyn motivaatiomitan väliset keskinäiset korrelaatiot on esitetty tau-

lukossa 3. Korrelaatiot osoittivat jokaisen mitan suhteen pysyvyyttä ajankohdasta toi-

seen. Matematiikan tehtäväkohtainen arvostus ja matematiikan kiinnostus korreloivat 

lisäksi toistensa kanssa tilastollisesti erittäin merkitsevästi kaikkina ajankohtina. Tehtä-

vää välttävällä käyttäytymisellä sen sijaan oli selvästi vähäisempiä yhteyksiä kahteen 

muuhun mittaan: se korreloi tilastollisesti merkitsevästi vain neljännen luokan matema-

tiikan tehtäväkohtaisen arvostuksen ja kolmannen luokan matematiikan kiinnostuksen 

kanssa.  
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TAULUKKO 3. Motivaatiomittojen väliset korrelaatiot 
 Tehtävää välttävä  

käyttäytyminen 

Matematiikan tehtäväarvostus Matematiikan kiinnostus 

 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 1. lk 2. lk 3. lk 4.lk 

Tehtävää 

välttävä 

käyttäyty-

minen 

            

1. lk 1.00            

2. lk .71*** 1.00           

3. lk .60*** .64*** 1.00          

4. lk .58*** .61*** .73*** 1.00         

Tehtäväkoh-

tainen ar-

vostus 

            

1. lk .06 .06 .05 .10 1.00        

2. lk .03 -.05 -.06 -.06 .52*** 1.00       

3. lk .01 -.08 -.16 -.13 .37*** .56*** 1.00      

4. lk -.06 -.10 -.13* -.19** .26*** .47*** .56*** 1.00     

Kiinnostus             

1. lk .07 .04 .052 .07 .77*** .51*** .37*** .22*** 1.00    

2. lk .07 -.01 -.06 -.02 .44*** .78*** .53*** .44*** .40*** 1.00   

3. lk .012 -.06 -.18** -.13 .35*** .55*** .90*** .55*** .35*** .52*** 1.00  

4. lk -.05 -.05 -.06 -.11 .29*** .48*** .59*** .90*** .26*** .45*** .60*** 1.00 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 

6.2 Aritmetiikan taitojen suhteen muodostettujen alaryhmien vertailu 
 

Tutkimusaineistosta (n = 304) erotettiin seuraavaksi kolme aritmetiikan taidoiltaan eri-

laista alaryhmää. Lapset jaettiin näihin ryhmiin sen perusteella, kuinka hyvin he olivat 

suoriutuneet neljännen luokan aritmetiikkatestissä (kuvio 1). Taidoiltaan heikoimpaan 

ryhmään katsottiin kuuluvaksi 15 % heikoimmin aritmetiikan testissä suoriutuneista op-

pilaista (pistemäärä 13 tai vähemmän). Hyvin suoriutuneiden ryhmä muodostettiin vas-

taavasti niistä oppilaista, jotka sijoittuivat parhaiten suoriutuneen 15 % joukkoon (pis-

temäärä 21 pistettä tai enemmän). Keskitasoisten ryhmän kuuluivat oppilaat, jotka oli-

vat saaneet aritmetiikkatestistä 14–20 pistettä.  
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KUVIO 1. Aritmetiikan tehtävissä suoriutuminen 4. luokan keväällä 

 

Taidoiltaan heikoimpien ryhmään (n = 45) kuuluvien 4. luokan aritmetiikkatestin kes-

kiarvo oli 11.27 pistettä (sd = 2.27; vaihteluväli 5–13). Keskitasoisten ryhmän (n = 200) 

keskiarvo oli 17.34 pistettä (sd = 1.89; vaihteluväli 14–20) ja taidoiltaan hyvien ryhmän 

(n = 59) keskiarvo 22.37 pistettä (sd = 1.22; vaihteluväli 21–25). Alaryhmät erosivat 

toisistaan tilastollisesti merkitsevästi aritmetiikan taidoissa myös luokilla 1–3. 

 Seuraavaksi tarkasteltiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla aritmetiikan 

taitojen perusteella muodostettujen alaryhmien eroja kaikissa kolmessa motivaatiomi-

tassa, tehtävää välttävässä käyttäytymisessä, matematiikan tehtäväkohtaisessa arvostuk-

sessa ja matematiikan kiinnostuksessa luokilla 1–4. Taulukossa 4 on kuvattu alaryhmien 

keskiarvot ja keskihajonnat näissä mitoissa eri vuosiluokilla sekä keskiarvovertailun 

tulokset. 
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TAULUKKO 4. Alaryhmien tunnusluvut eri motivaatiomitoissa 
 Aritmetiikan taidot  
 Heikot  

(n = 36–45) 
Keskitasoiset 
(n = 158–200) 

Hyvät 
(n = 48–59) 

 

Motivaatio Ka (sd) Ka (sd) Ka (sd) F 

Tehtävää välttävä 
käyttäytyminen 

    

1. luokka 2.62 (0.99)a 2.39 (0.99)a 2.00 (0.94)b 4.78 ** 

2. luokka 2.83 (1.06)a 2.36 (0.98)b 1.92 (0.93)c 9.90 *** 

3. luokka 2.59 (1.05)a 2.28 (1.03)a 1.84 (0.83)b 6.51 ** 

4. luokka 2.52 (1.21)a 2.20 (0.98)ab 1.83 (0.77)b 5.34 ** 

Tehtäväkohtainen 
arvostus 

    

1. luokka 3.98 (1.26)ab 4.02 (1.17)a 4.49 (0.83)b 4.28 * 

2. luokka 3.77 (1.14)a 4.05 (1.14)ab 4.41 (0.90)b 4.58* 

3. luokka 3.51 (1.33)a 3.69 (1.28)a 4.28 (1.04)b 6.33** 

4. luokka 2.96 (1.13)a 3.41 (1.21)a 4.03 (1.24)b 10.79 *** 

Matematiikan   
kiinnostus 

    

1. luokka 4.11 (1.27) 4.06 (1.23) 4.47 (0.90) 2.84 

2. luokka 3.60 (1.07) 3.91 (1.41) 4.20 (1.13) 2.72 

3. luokka 3.51 (1.24)a 3.61 (1.31)a 4.28 (1.02)b 7.18**  

4. luokka 2.84 (1.30)a 3.35 (1.19)b 4.00 (1.15)c 12.43 *** 
abc  eri yläindekseillä merkityt ryhmät eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p < .05) 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 
Tehtävää välttävä käyttäytyminen. Kaikki alaryhmät erosivat toisistaan tilastollisesti 

merkitsevästi opettajan arvioiman tehtävää välttävän käyttäytymisen osalta 2. luokalla. 

Aritmetiikan taidoiltaan hyvillä ilmeni tehtävää välttävää käyttäytymistä kaikkein vähi-

ten, kun taas aritmetiikan taidoiltaan heikoilla sitä oli eniten ja taidoiltaan keskitasoiset 

asettuivat näiden kahden ryhmän väliin. Aritmetiikan taidoiltaan heikot ja hyvät erosivat 

toisistaan tehtävää välttävän käyttäytymisen osalta tilastollisesti merkitsevästi myös 

muilla luokilla.  Sen sijaan keskitasoisten ja hyvien ryhmien välillä  löytyi tilastollisesti 

merkitsevä ero luokilla 1–3, mutta ei enää 4. luokalla. Taidoiltaan heikot ja keskitasoiset 

erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi vain 2. luokalla. 

Matematiikan tehtäväkohtainen arvostus. Aritmetiikan taidoiltaan hyvien ja 

keskitasoisten sekä hyvien ja heikkojen ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero 

luokilla 3 ja 4. Taidoiltaan heikkojen ja keskitasoisten ryhmien välillä ei sen sijaan löy-
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tynyt tilastollisesti merkitsevää eroa matematiikan tehtäväkohtaisessa arvostuksessa 

millään luokalla. Aritmetiikan taidoiltaan hyvien ja keskitasoisten välillä oli tilastolli-

sesti merkitsevä ero myös 1. luokalla, muttei 2. luokalla. Heikkojen ja hyvien alaryhmät 

erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi myös 2. luokalla.  

Matematiikan kiinnostus. Matematiikan kiinnostuksessa alaryhmien välillä il-

meni tilastollisesti merkitseviä eroja vain 3. ja 4. luokalla. Aritmetiikan taidoiltaan kes-

kitasoiset ja hyvät erosivat toisistaan matematiikan kiinnostuksessa tilastollisesti mer-

kitsevästi 3. luokalla, kun taas 4. luokalla kaikkien alaryhmien välillä oli tilastollisesti 

merkitsevä ero. Matematiikan kiinnostuksessa oli nähtävissä laskeva trendi aritmetiikan 

taidoiltaan heikkojen ryhmässä: iän myötä aritmetiikan taidoiltaan heikkojen ryhmässä 

kiinnostus matematiikkaan näytti laskevan, kun taas taidoiltaan hyvien ja keskitasoisten 

ryhmässä kiinnostus sen sijaan pysyi jokseenkin samalla tasolla jokaisessa mittauspis-

teessä. 

 

6.3 Aritmetiikan taitojen ja motivaatiotekijöiden väliset vastavuoroiset yh-

teydet 
 

Aritmetiikan taidoista ja kahdesta motivaatiomitasta, matematiikan tehtäväkohtaisesta 

arvostuksesta ja tehtävää välttävästä käyttäytymisestä, muodostettiin polkumalli, jonka 

avulla selvitettiin, voidaanko aritmetiikan taidoilla ennustaa motivaatiota ja toisaalta, 

ennustavatko motivaatiotekijät aritmetiikan taitoja. Kuviossa 2 esitetään lopullinen mal-

li. Alkuperäinen malli sisälsi peräkkäisten mittausten väliset yhteydet (mittojen pysy-

vyys) ja ristikkäisyhteydet (cross-lagged yhteydet) muuttujien välillä, mutta tämä malli 

ei sellaisenaan sopinut aineistoon hyvin χ2 (df 46) = 131.88, p < 0.001, RMSEA = 

0.078, CFI = 0.94, TLI = 0.91, SRMR = 0.07. Modifikaatioindeksien tarkastelun jäl-

keen huomattiin, että mallin sopivuus parantuisi, jos malliin lisättäisiin seuraavat neljä 

yhteyttä: 1) ensimmäisen luokan aritmetiikan taidot kolmannen luokan aritmetiikan tai-

tojen selittäjänä, 2) toisen luokan aritmetiikan taidot neljännen luokan aritmetiikan taito-

jen selittäjänä, 3) toisella luokalla koettu matematiikan tehtäväkohtainen arvostus nel-

jännen luokan tehtäväkohtaisen arvostuksen selittäjänä sekä 4) toisen luokan tehtävää 

välttävä käyttäytyminen neljännen luokan tehtävää välttävän käyttäytymisen selittäjänä. 

Näiden  yhteyksien lisääminen tuotti polkumallin, joka sopi aineistoon paremmin, χ2 = 

54.67, p = 0.09, RMSEA = 0.031, CFI = 0.99, TLI = 0.99, SRMR = 0.049. Polkumallia 
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varten aritmetiikan osion raakapistemäärät muutettiin z-pisteiksi. Lisäksi mallissa käyte-

tyt motivaatiomuuttujat eivät korreloineet keskenään, joten polkumalli voitiin muodos-

taa. 

 

KUVIO 2. Aritmetiikan taitojen (MAT), matematiikan tehtäväarvostuksen (TA) ja teh-
tävää välttävän käyttäytymisen (TVK) polkumalli. 
 

 

Jokaisen kahden peräkkäisen aikapisteen välinen yhteys osoitti pysyvyyttä kaikissa 

muuttujissa: ensimmäisen luokan aritmetiikan taidot selittivät toisen luokan aritmetiikan 

taitoja, toisen luokan taidot kolmannen luokan taitoja ja kolmannen luokan taidot nel-

jännen luokan taitoja. Yhteys ensimmäisen ja kolmannen luokan taitojen välillä paransi 

mallia, samoin yhteys toisen ja neljännen luokan taitojen välillä. Siten aiemmat mate-

matiikan taidot näyttäisivät selittävät myöhempiä taitoja voimakkaasti. Matematiikan 

tehtäväkohtaisessa arvostuksessa näkyi myös pysyvyyttä, ja siten edellisen vuoden ma-

tematiikan arvostus selitti matematiikan arvostusta myös seuraavana vuonna. Toisen 

luokan matematiikan tehtäväkohtainen arvostus selitti arvostusta myös neljännellä luo-
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kalla ja siten myös tämä näyttäisi osoittavan pysyvyyttä yli iän. Sama näkyi myös tehtä-

vää välttävässä käyttäytymisessä: edellisen vuoden tehtävää välttävä käyttäytyminen 

ennusti tehtävää välttävän käyttäytymisen ilmenemistä myös seuraavina vuosina. Teh-

tävää välttävän käyttäytymisen sisällä polkumallin sopivuutta aineistoon paransi yhteys 

ensimmäisen ja neljännen luokan välillä. Siten aiempi tehtävää välttävä käyttäytyminen 

näyttäisi selittävän myös myöhemmin ilmenevää vastaavaa käytöstä.  

 Ensimmäisen luokan aritmetiikan taidot selittivät sekä matematiikan tehtäväkoh-

taista arvostusta (β = .176, p < .001) että tehtävää  välttävää käyttäytymistä (β = - .096, 

p < .05) toisella luokalla. Lisäksi ensimmäisen luokan matematiikan tehtäväkohtainen 

arvostus ennusti toisen luokan aritmetiikan taitoja (β = .100, p < .05). Toisen luokan 

aritmetiikan taitojen ja kolmannen luokan motivaatiotekijöiden välillä ei ollut tilastolli-

sesti merkitseviä selittäviä yhteyksiä, ei myöskään toisen luokan motivaatiomuuttujien 

ja kolmannen luokan aritmetiikan taitojen välillä. Sen sijaan seurannan loppuvaiheessa 

motivaatiotekijät alkoivat selittää aritmetiikan taitoja, sillä kolmannen luokan matema-

tiikan tehtäväkohtainen arvostus ennusti neljännen luokan aritmetiikan taitoja (β = .090, 

p < .05). Lisäksi kolmannen luokan tehtävää välttävän käyttäytymisen ja neljännen luo-

kan aritmetiikan taitojen välillä oli tilastollisesti melkein merkitsevä yhteys (β = - .090, 

p = .057). Kolmannen luokan aritmetiikan taitojen ja neljännen luokan tehtävää välttä-

vän käyttäytymisen välillä on nähtävissä trendi siitä, että yhteys näiden välillä on ole-

massa (β = -.083, p = .079), vaikkei se aivan yllä tilastollisesti merkitseväksi. 

 Ensimmäisellä luokalla aritmetiikan taidot olivat tilastollisesti merkitsevästi yh-

teydessä sekä ensimmäisellä luokalla koettuun matematiikan tehtäväkohtaiseen arvos-

tukseen (β = .125, p < .05) että tehtävää välttävään käyttäytymiseen (β = -.287, p < 

.001) ensimmäisellä luokalla. Sen sijaan toisella luokalla aritmetiikan taidot olivat tilas-

tollisesti merkitsevästi yhteydessä vain toisella luokalla ilmenneeseen tehtävää välttä-

vään käyttäytymiseen (-.225, p < .001). Kolmannella luokalla tilastollisesti merkitseviä 

yhteyksiä ei löytynyt aritmetiikan taitojen ja motivaatiomuuttujien välillä. Neljännen 

luokan aritmetiikan taidot olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä matematiikan 

tehtäväkohtaiseen arvostukseen neljännellä luokalla (β = .237, p < .001), muttei tehtä-

vää välttävään käyttäytymisen ilmenemiseen samana vuonna. Kuitenkin neljännellä 

luokalla tehtävää välttävä käyttäytyminen ja matematiikan tehtäväkohtainen arvostus 

olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa (β = -.213, p <  .001). 
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7 POHDINTA 

 

 

Motivaatiotekijöiden on useissa tutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä lasten suoriu-

tumiseen koulussa (ks. esim. Dweck 1986, Gottfried 1990, Mägi ym. 2010). Tässä tut-

kielmassa selvitettiin, ovatko aritmetiikkatestillä arvioidut matematiikan taidot yhtey-

dessä motivaation eri osa-alueisiin, ja eroavatko matematiikan taitojen perusteella muo-

dostetut alaryhmät toisistaan motivaation suhteen neljän vuoden seurannan aikana. Li-

säksi muodostettiin motivaation ja matematiikan taitojen ennusteyhteyksiä tarkasteleva 

polkumalli. Mallin avulla pyrittiin selvittämään, missä määrin motivaatiotekijöillä voi-

daan selittää lasten suoriutumista matematiikassa ja toisaalta matematiikan taidoilla las-

ten motivaatiota. Tutkimuksessa motivaation mittoina käytettiin oppilaan tehtävää vält-

tävän käyttäytymisen ilmenemistä koulussa opettajan arvioimana sekä oppilaan itsensä 

arvioimaa matematiikan tehtäväarvostusta ja kiinnostusta matematiikkaan oppiaineena. 

Tutkimuksen aineiston analyysit tehtiin Alkuportaat -tutkimuksen osa-aineistoa käyttä-

en, ja enimmillään käytettävissä oli tiedot 304 oppilaalta, joita seurattiin ensimmäisestä 

luokasta neljänteen luokkaan saakka. 

  

7.1 Tulosten tarkastelua 
 

Matematiikan taitojen ja motivaatiotekijöiden väliset yhteydet. Wigfieldin ja Ecclesin 

(2000, 77) sekä Gottfriedin ym. (2001, 10) havaintojen mukaan oppilaiden tehtäväala-

kohtaiset arvostukset muuttuvat iän myötä kielteiseen suuntaan, ja myös tässä tutkimuk-

sessa saatiin vastaavanlaisia tuloksia. Matematiikan tehtäväkohtainen arvostus ja kiin-

nostus matematiikkaan laskivat hieman neljän vuoden seurannan aikana, mutta sen si-

jaan opettajan arvioima oppilaan tehtävää välttävä käyttäytyminen näytti pysyvän lähes 

samalla tasolla ikävaiheesta toiseen. Tehtäväarvostuksen heikkenemistä on selitetty 

osaltaan sen kautta, että iän myötä lasten omat kykyuskomukset realisoituvat ja toisaalta 

he myös oppivat tulkitsemaan ympäristöstä saatavaa palautetta (Wigfield & Eccles 

2000, 77). 

 Korrelaatioanalyysi osoitti matematiikan taitojen ja motivaation olevan voimak-

kaasti yhteydessä toisiinsa: mitä enemmän lapsi arvosti matematiikkaa tai oli kiinnostu-
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nut siitä, sitä paremmat olivat hänen matematiikan taitonsa. Toisaalta mitä enemmän 

opettaja arvioi lapsella ilmenevän tehtävää välttävää käyttäytymistä koulun suoritusti-

lanteissa, sitä heikommat matematiikan taidot lapsella oli. Vastaavia tuloksia on saanut 

myös Hirvonen kollegoineen (2012). Ainoastaan oppilaiden ensimmäisen luokan ma-

tematiikan tehtäväarvostus ja kiinnostus matematiikkaan oppiaineena eivät olleet mer-

kitsevästi yhteydessä ensimmäisen luokan matematiikan taitojen kanssa, eikä ensim-

mäisen luokan tehtäväarvostus korreloinut myöskään kolmannen luokan matematiikan 

taitojen kanssa. Vaikka tehtäväalakohtaisen arvostuksen ja kiinnostuksen on nähty eriy-

tyvän jo melko varhain (Eccles & Wigfield 2000,76), vielä ensimmäisellä luokalla lapsi 

ei välttämättä osaa arvottaa tiettyä oppiainetta suhteessa omiin taitoihinsa tai muihin 

oppiaineisiin, vaan äidinkielestä kiinnostunut voi olla kiinnostunut myös matematiikasta 

(Aunola 2002, 111). Oppilas myös saattaa pitää matematiikasta, vaikka hänen taitonsa 

eivät olisikaan erityisen hyvät, mikä selittää osaltaan sitä, että ensimmäisen luokan kiin-

nostus matematiikkaan oppiaineena ja matematiikan taidot eivät korreloineet.  

 Motivaatiomitoista tehtävää välttävän käyttäytymisen mitta perustui opettajan 

arviointiin lapsen käyttäytymisestä  yleisesti suoritustilanteessa, eikä siten ole arvio lap-

sen käyttäytymisestä vain matematiikan tunneilla. Sen sijaan oppilaiden itsearviointiin 

perustuvat matematiikan tehtäväarvostus ja matematiikan kiinnostus mittasivat lapsen 

omaa suhtautumista matematiikkaan koulussa. Näiden kolmen motivaatiomuuttujan vä-

listen yhteyksien tarkastelu osoitti, että lapsen kiinnostus matematiikkaan oppiaineena 

ja matematiikan tehtäväarvostus korreloivat erittäin merkitsevästi keskenään kaikilla 

luokilla. Tämä selittynee sillä, että nämä kaksi mittaa tavoittavat pitkälti samaa motivaa-

tion ulottuvuutta (tietystä toiminnasta tai tehtäväalueesta pitäminen tai sen arvostami-

nen) ja oppilaat vastasivat näiden mittojen osioihin johdonmukaisesti samalla tavoin. 

Matematiikan tehtäväarvostuksen ja tehtävää välttävän käyttäytymisen välillä löydettiin 

tilastollisesti merkitsevä negatiivinen korrelaatio sen sijaan vain neljännellä luokalla. 

Tässä ikävaiheessa oppilaalla, joka arvioi matematiikan arvostuksensa korkeaksi, ilmeni 

opettajan arviointien mukaan vähemmän tehtävää välttävää käyttäytymistä kuin oppi-

laalla, jonka matematiikan tehtäväkohtainen arvostus oli alhaisempi. Kiinnostus mate-

matiikkaan oppiaineena ja tehtävää välttävä käyttäytyminen olivat vastaavalla tavalla 

yhteydessä toisiinsa lasten ollessa kolmannella luokalla.   

 Kaikkien motivaatiomuuttujien suhteen ilmeni pysyvyyttä ajankohdasta toiseen: 

mitä enemmän esimerkiksi tehtävää välttävää käyttäytymistä ilmeni ensimmäisellä luo-

kalla, sitä enemmän tehtävän välttämistä oli opettajan arvioimana nähtävillä myös myö-
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hemmillä luokilla. Suoritusstrategioiden onkin myös aiemmissa tutkimuksissa todettu 

olevan varsin pysyviä kouluvuosien ajan (Wigfield ym. 1997, 464). Pysyvyyttä ilmeni 

myös matematiikan tehtäväarvostuksen ja kiinnostuksen osalta kaikilla luokilla ja vas-

taavia tuloksia on saatu myös aiemmista tutkimuksista (Aunola 2002, 111). 

Alaryhmien väliset erot motivaatiossa. Tutkimusotoksen oppilaat jaettiin kol-

meen alaryhmään neljännen luokan aritmetiikkatestistä saadun pistemäärän perusteella 

siten, että taidoiltaan heikoimpien ryhmään kuului tehtävässä heikoimmin suoriutuneet 

15 % ja taidoiltaan hyvien ryhmään vastaavasti ne 15 %, jotka suoriutuivat tehtävässä 

parhaiten. Loput kuuluivat taidoiltaan keskitasoisten ryhmään. Nämä ryhmät erosivat 

matematiikan taidoissa tilastollisesti merkitsevästi myös luokilla 1–3.  

 Kun tarkasteltiin alaryhmien tehtävää välttävän käyttäytymisen ilmenemistä seu-

rannan aikana, huomattiin että toisella luokalla kaikki kolme ryhmää erosivat toisistaan. 

Taidoiltaan hyvillä tehtävää välttävää käyttäytymistä ilmeni toisella luokalla kaikkein 

vähiten, kun taas taidoiltaan heikoilla sitä oli eniten ja taidoiltaan keskitasoiset sijoittui-

vat näiden väliin. Taidoiltaan heikot ja hyvät erosivat vastaavalla tavalla tehtävää vält-

tävän käyttäytymisen osalta myös kaikilla muilla luokilla, mutta esimerkiksi taidoiltaan 

heikkojen ja keskitasoisten välillä ero löytyi vain toisella luokalla. Taidoiltaan hyvien ja 

keskitasoisten ero tehtävää välttävässä käyttäytymisessä oli merkitsevä luokilla 1, 2 ja 3.  

 Saadut tulokset osoittivat siten, että taidoiltaan hyvillä on kaikkein vähiten teh-

tävää välttävää käyttäytymistä alakoulun alkuvuosina, ja erot ryhmien välillä näyttäisi-

vät olevan jokseenkin pysyviä myös pidemmällä aikavälillä. Tehtävää välttävä käyttäy-

tyminen on useissa tutkimuksissa liitetty heikompaan suoriutumiseen koulussa (ks. 

esim. Dweck 1986, 1040). Vaikka yksittäisen oppiaineen ja tehtävää välttävän käyttäy-

tymisen suhteesta on vielä melko vähän tutkimustietoa pidemmältä aikaväliltä, näyttäisi 

tämä tutkimus matematiikan taidoista olevan samansuuntainen aiempien havaintojen 

kanssa. Esimerkiksi Onatsu-Arvilommi kollegoineen (2002, 522) sekä Hirvonen kolle-

goineen (2012, 720) ovat tutkimuksillaan osoittaneet, että tehtävää välttävät lapset ke-

hittyivät matematiikan taidoissaan paitsi alhaisemmalle tasolle myös hitaammin kuin 

lapset, joilla ei ilmennyt tehtävää välttävää käyttäytymistä, ja siten lapsen suoritusstra-

tegia näyttäisi olevan merkittävästi yhteydessä matematiikassa suoriutumiseen. 

 Matematiikan tehtäväkohtaista arvostusta mitattaessa löydettiin eroja matematii-

kan taidoiltaan hyvien ja keskitasoisten ryhmien sekä hyvien ja heikkojen ryhmien vä-

lillä, siten että taidoiltaan hyvät arvostivat matematiikkaa enemmän kuin taidoiltaan 

keskitasoiset ja heikot. Ero näkyi kuitenkin vain luokilla 3 ja 4, mikä voi selittyä osin 



 48 

sillä, aiemminkin mainitulla huomiolla, että tehtäväarvostukset ja omat kyvyt eivät en-

simmäisillä luokilla ole vielä välttämättä täysin eriytyneet toisistaan ja myös tehtäväala-

kohtaiset arvostukset ovat eriytymättömät (Aunola 2002, 111). Taidoiltaan heikot saat-

tavat arvostaa matematiikkaa koulutaipaleen alkuvaiheessa enemmän kuin myöhemmil-

lä luokilla, koska he vielä pitävät matematiikasta. Kun matematiikka myöhemmin ken-

ties osoittautuu vaikeammaksi, myös tehtäväkohtainen arvostus laskee.  Samansuuntai-

nen ilmiö näkyi myös matematiikan kiinnostuksessa: kaikki alaryhmät erosivat matema-

tiikan kiinnostuksen osalta toisistaan tilastollisesti merkitsevästi neljännellä luokalla 

siten, että taidoiltaan hyvät olivat kiinnostuneita matematiikasta enemmän kuin taidoil-

taan keskitasoiset ja heikot. Hyvien ja keskitasoisten ryhmien välillä oli ero myös kol-

mannella luokalla, mutta alemmilla luokilla eroja ei ollut. Gottfried ym. (2001, 10) sekä 

Nurmi ja Aunola (2005, 118) ovatkin osoittaneet tutkimuksissaan, että tehtäväkohtainen 

arvostus, joka on hyvin lähellä myös tässä tutkimuksessa mitattua kiinnostusta, vähenee 

matematiikassa iän myötä enemmän kuin muissa oppiaineissa. Tämä näkyy tässä tutki-

muksessa juuri matematiikan taidoiltaan heikkojen alaryhmän matematiikan kiinnostuk-

sessa, jossa on nähtävissä selvästi laskeva trendi.  

Matematiikan taitojen ja motivaation ennusteyhteydet. Matematiikan taitojen ja 

motivaation ennusteyhteyksiä koko neljän vuoden ajalta tutkittiin polkumallin avulla. 

Motivaation mittoina mallissa käytettiin tehtävää välttävää käyttäytymistä sekä matema-

tiikan tehtäväkohtaista arvostusta. Matematiikan kiinnostus jätettiin ulkopuolelle, koska 

se on mittana hyvin lähellä tehtäväkohtaista arvostusta. Tehtäväkohtainen arvostus va-

littiin malliin mukaan, koska sitä mitattiin kahdella väittämällä ja siten sen avulla saatiin 

kokonaisvaltaisempi kuva matematiikan tehtäväarvostuksesta kuin kiinnostus-mitalla, 

jota mitattiin vain yhdellä väittämällä.  

 Polkumallissa nähtiin pysyvyyttä iästä toiseen jokaisessa muuttujassa: edellisellä 

luokalla mitatut matematiikan taidot selittivät lapsen matematiikan suoriutumista myös 

seuraavana vuonna, ja edellisen vuoden matematiikan tehtäväkohtainen arvostus näkyi 

matematiikan arvostuksena myös seuraavana vuonna. Aiempi tehtävää välttävä käyttäy-

tyminen niin ikään selitti myöhempää tehtävää välttävää käytöstä. Aiemmissa tutkimuk-

sissa ensimmäisillä luokilla lapsen koulusuoriutumisen on ennemminkin nähty ennusta-

van lapsen motivoitumista oppimiseen kuin päinvastoin motivaation ennustavan myö-

hempää suoriutumista (Mägi ym. 2010, 305). Menestyminen koulussa kehittää lapsen 

minäkuvaa ja motivoi ja ohjaa oppimista sen kautta. Suoriutuminen ohjaa oppimista-

voitteiden asettamista, mikä puolestaan tukee sisäisen motivaation kehitystä ja edelleen 
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oppimista. Toisaalta esimerkiksi Aunolan ym.  (2002, 123) Eskareista epuiksi –

tutkimuksen mukaan lapsen mieltymys ja kiinnostus matematiikkaan näkyi taitojen ke-

hittymisenä, joten yhteys taitojen ja motivaation välillä näyttäisi olevan molemmin puo-

leinen.  

Tässä tutkimuksessa nähtiin, että ensimmäisillä luokilla motivaatio ja matema-

tiikan taidot ovat yhteydessä toisiinsa kumpaankin suuntaan. Ensimmäisen luokan ma-

tematiikan taitojen nähtiin selittävän lapsen matematiikan tehtäväkohtaista arvostusta ja 

tehtävää välttävää käyttäytymistä toisella luokalla, ja vastaavia tuloksia ovat saaneet 

myös Aunola, Leskinen ja Nurmi (2006). Toisaalta myös päinvastainen yhteys löytyi: 

ensimmäisen luokan matematiikan tehtäväkohtaisen arvostuksen nähtiin ennustavan 

lapsen matematiikan taitoja toisella luokalla, mikä puolestaan on hyvin samansuuntai-

nen tulos kuin Gottfriedillä (1990, 535), joka tutkimuksessaan osoitti matematiikan 

kiinnostuksen seitsemänvuotiaana selittävän matematiikassa suoriutumista kahdeksan-

vuotiaana. Toisen ja kolmannen luokan välillä ei löytynyt ristikkäisiä yhteyksiä mate-

matiikan taitojen ja motivaatiomittojen kesken, siten että edellinen olisi ennustanut tai 

selittänyt seuraavan vuoden mittaa. Kuitenkin kunkin mitan suhteen oli huomattavaa 

pysyvyyttä: toisen luokan tehtäväkohtainen arvostus selitti tehtäväarvostusta paitsi kol-

mannella myös neljännellä luokalla, ja vastaavasti toisella luokalla opettajan arvioima 

tehtävää välttävä käyttäytyminen ennusti tehtävää välttävää käyttäytymistä neljännellä-

kin luokalla.  

Seurannan loppuvaiheessa huomattiin, että tehtäväarvostus ja tehtävää välttävä 

käyttäytyminen selittivät myöhempiä matematiikan taitoja pikemmin kuin taidot moti-

vaatiota. Kolmannella luokalla koettu matematiikan tehtäväkohtainen arvostus ennusti 

neljännen luokan matematiikan taitoja, ja kolmannella luokalla ilmennyt tehtävää vält-

tävä käyttäytyminen oli sekin tilastollisesti melkein merkitsevästi yhteydessä neljännen 

luokan matematiikan suoriutumiseen. Vastaavanlaisia tuloksia sai myös Gottfried 

(1990, 535), jonka tutkimuksen mukaan yhdeksänvuotiaana koettu kiinnostus matema-

tiikkaan selitti myös matematiikan taitoja tässä iässä. Havaittavissa oli myös trendi siitä, 

että kolmannen luokan matematiikan taidot selittivät lievästi neljännen luokan tehtävää 

välttävää käyttäytymistä, joskaan aivan tilastollisesti merkitseväksi tämä yhteys ei yltä-

nyt.  

Polkumallin yhteyksistä nähtiin, että koulun alkuvaiheessa lapsen matematiikan 

taidot pääasiassa selittivät motivoitumista matematiikkaan, joskin myös yhteys toiseen 

suuntaan – mieltymykset selittävät taitoja - oli nähtävissä. Kuitenkin iän ja kehityksen 
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myötä noin kolmannella luokalla motivaatiotekijät alkoivat selittää matematiikan taitoja 

enemmän kuin taidot motivaatiota. Lisäksi neljännellä luokalla matematiikan taidot oli-

vat yhteydessä siihen, kuinka paljon matematiikkaa arvostetaan neljännellä luokalla. 

Toisaalta neljännellä luokalla koettu matematiikan tehtäväarvostus oli yhteydessä myös 

tehtävää välttävään käyttäytymiseen neljännellä luokalla: mitä enemmän lapsi arvosti 

matematiikkaa, sitä vähemmän tehtävää välttävää käyttäytymistä hänellä ilmeni. Vas-

taavaa yhteyttä ei ollut nähtävillä muissa mittauspisteissä.  

 

7.2 Tutkimuksen merkitys, luotettavuus ja jatkotutkimushaasteita 
 

Tutkimuksen merkitys. Lasten motivaation ja koulusuoriutumisen yhteyttä on tutkittu 

melko paljon, mutta usein seuranta on ollut lyhytaikaista ja keskittynyt lähinnä koulupo-

lun alkuun. Lisäksi tutkimuksissa on usein tarkasteltu koulusuoriutumista yleisesti, mut-

ta esimerkiksi matematiikan suoriutumista ja motivaatiota tarkastelevia pitkittäistutki-

muksia on vielä melko vähän. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin aritmetiikan taitoja ja 

motivaatiota usean motivaatiomitan kautta neljän vuoden seurannan ajalta ja siten pys-

tyttiin ottamaan laajempaan tarkasteluun lasten taitojen ja motivaation yhteys. Alaryh-

mätarkastelussa havaittiin, että matematiikan taidoiltaan erilaisten lasten motivoitumi-

nen ja kiinnostus matematiikkaan erosivat toisistaan ja nämä erot säilyivät – ja jopa 

kasvoivat – vuosien myötä. Matematiikan taidoiltaan heikkojen arvostus matematiikkaa 

kohtaan näytti laskevan siirryttäessä luokalta toiselle, kun taas matematiikan taidoiltaan 

keskitasoisten ja hyvien motivaatio pysyi jokseenkin samana. Tämä osoittaa, kuinka 

tärkeää on luoda lapsille mahdollisimman vahva pohja matematiikan taidoille, jotta he 

kokevat matematiikan mielekkääksi.  

 Matematiikan taidot kehittyvät hierarkkisesti siten, että uudet taidot rakentuvat 

aiempien taitojen pohjalta (Aunola 2004, 699; Hannula & Lepola 2006, 131). Heikot 

pohjataidot vaikeuttavat siten myöhempien taitojen omaksumista, mikä saa matematii-

kan oppiaineena tuntumaan vaikealta ja omat kykyuskomukset matematiikassa heik-

kenevät (Eccles, Adler & Meece 1984, 41–42; Gottfried ym. 2001, 10). Tämän myötä 

myös oppiainekohtainen motivaatio ja matematiikan arvostus laskee (Gottfried ym. 

2001, 10; Nurmi & Aunola 2005, 118).  Aunola ym. (2004, 708) ovat osoittaneet, että 

lasten varhaiset lukujonotaidot ovat keskeisessä roolissa myöhempien matematiikan tai-

tojen oppimiselle. On myös havaittu, että esiopetusiän vahvat lukujonotaidot ovat yh-
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teydessä myöhemmin koettuun matematiikan kiinnostukseen (Lerkkanen ym. 2012, 

277). Oppimisen kannalta onkin erityisen tärkeää, että ensimmäisillä luokilla lapsi saa 

sekä vahvan pohjan taidoilleen että onnistumisen kokemuksia matematiikan sisällöissä. 

Tässä tutkimuksessa selvitettyjen ennusteyhteyksien mukaan lapsen menestyminen en-

simmäisellä luokalla vaikuttaa hänen motivaatioonsa toisella luokalla, ja siten vankka 

taitopohja mahdollistaa paitsi myöhempien taitojen kehittymisen myös motivoitumisen 

matematiikkaan.  

 Tutkimuksen tulosten mukaan motivaatiotekijät alkavat ensimmäisten koulu-

vuosien jälkeen ennustaa lapsen taitoja siten, että korkea motivaatio ennakoi parempaa 

taitojen kehitystä. Opettajan toiminnalla on merkitystä lapsen motivaation kehittymisel-

le, sillä tehtävä tai työskentely-ympäristön laatu voi aiheuttaa tai ohjata tietynlaisen suo-

ritusstrategian käyttöön, ja esimerkiksi eri oppiaineiden erilainen luonne tai erilaiset 

opetustavat voivat vaikuttaa oppilaan suoriutumiseen. (Galloway, Leo, Rogers & Arm-

strong 1996, 205–206.) Opettaja voi vaikuttaa esimerkiksi lapsen tehtäväsuuntautuneen 

strategian käyttöön opetusmenetelmillään. Välitön palaute oppilaan menestyksestä ja 

epäonnistumisen syistä auttavat oppilasta kehittämään omia strategioitaan ja tekemään 

oppimisesta suunnitelmallisempaa.  

 Opettajan opetukselleen asettamat tavoitteet heijastuvat opettajan opetuskäytän-

töihin ja siten joko tukevat tai heikentävät oppilaiden tehtäväkohtaista motivaatiota.  

Aunolan, Leskisen ja Nurmen (2006, 36) tutkimuksen mukaan niissä alkuopetuksen 

luokissa, joissa opettaja otti tavoitteekseen oppilaiden minäkuvan kehittämisen, oppilai-

den matematiikan oppimismotivaatio kasvoi. Koululuokassa korostuva kilpailullisuus ja 

saavutusten vertailu sekä opettajakeskeisyys altistavat suoriutumistavoitteen omaksumi-

seen ja tehtävää välttävän käyttäytymisen ilmenemiseen (Church, Elliot & Gable 2001, 

51). Tämän vuoksi myönteisen luokkahuoneympäristön luomisella on keskeinen rooli 

oppilaan tavoiteorientaatiolle ja sisäiselle motivaatiolle ja sen myötä myös oppimiselle. 

Luotettavuustarkastelu. Alkuportaat –seurantatutkimus on saanut Yliopiston eet-

tisen lautakunnan hyväksynnän tutkimuksessa käytettyihin tutkimusmenetelmiin ja hy-

väksynyt tietosuojaa koskevat menettelyt. Siten myös tämä tutkimus, osana laajempaa 

Alkuportaat-tutkimusta, täyttää aineiston lupamenettelyihin, anonymisointiin ja säilyt-

tämiseen liittyvät eettiset vaatimukset. Tutkimuksessa käytettyjä mittoja on testattu pi-

lottikokein, ja monia tehtävistä on käytetty tehtävinä myös muissa tutkimuksissa ja nii-

den luotettavuus on arvioitu hyväksi. Eräänä rajoitteena on otettava huomioon, että 

opettajan arvioima lapsen tehtävää välttävän käyttäytymisen mitta ei ollut tehtäväkoh-
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tainen, koska se perustui lapsen käyttäytymiseen suoritustilanteessa yleensä, ei vain ma-

tematiikan tunneilla. Lisäksi arviossa on aina mukana opettajan subjektiivinen näkemys 

lapsesta, eikä sen vaikutusta tutkimuksen tuloksiin voida täysin eliminoida. Kuitenkin 

matematiikan tehtäväarvostusta ja kiinnostusta mitattiin myös oppilaan omalla arviolla, 

ja siten nämä muuttujat yhdessä antavat laajan ja kattavan kuvan lapsen matematiikan 

suoritusmotivaatiosta. 

 Alkuportaat-tutkimuksessa käytetyt testaajat ovat saaneet huolellisen koulutuk-

sen testaustilanteen toteuttamiseen ja käytettäviin tehtäviin, ja siten lapsille annettu oh-

jeistus on ollut yhtenevä. Testaustilanteen pituuden vuoksi testaajia on ohjeistettu huo-

mioimaan lapsen jaksaminen ja pitämään taukoja tarvittaessa. Tutkimusaineiston tallen-

nukseen on käytetty koulutettuja tutkimusavustajia, mikä edelleen parantaa tutkimuksen 

luotettavuutta. 

 Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa on tarpeen kiinnittää huomiota paitsi 

käytettyihin tutkimusmenetelmiin myös otoskokoon ja sen edustavuuteen (Nummenmaa 

2009, 25). Tässä tutkimuksessa mukana oli enimmillään 304 yksilöseurattavaa lasta, 

joista puolet kuului lukemistaitojensa perusteella riskiryhmään ja puolet verrokkiryh-

mään, joilla ei ollut tätä riskiä. Otos ei sinällään ole edustava kuvaamaan tämän ikäisten 

lasten taitotasoa, koska suhteellisen suuri osuus tutkittavista kuuluu riskiryhmään. 

Otoksen suuri koko pienentää testaajien ja/tai tallentajien mahdollisten virheiden vaiku-

tusta tutkimustuloksiin ja parantaa siten tutkimuksen luotettavuutta. Tässä tutkimukses-

sa ei myöskään ollut tarkoitus selvittää lasten yleistä osaamistasoa matematiikassa, vaan 

selvittää taidoiltaan erilaisten oppilaiden motivoitumista matematiikkaan ja käytöstä 

suoriutumistilanteessa. Otoskoko mahdollisti sen, että matematiikan taidoiltaan heikko-

ja hyviä oli otoksessa 45 tai enemmän. Osa opettajille lähetetyistä kyselylomakkeista, 

joilla selvitettiin lapsen tehtävää välttävää käyttäytymistä, ei palautunut takaisin, mikä 

saattaa pienentää aineiston yleistettävyyttä hieman. Silti jokaisena vuonna saatiin opet-

taja-arvioinnit vähintään 242 oppilaan osalta.   

Jatkotutkimushaasteita. Tämä tutkimus kohdentui taitojen ja motivaation yhte-

yksiin neljän ensimmäisen kouluvuoden ajalta. Tarkastelun laajentaminen pidemmälle 

aikavälille, esimerkiksi koko alakoulun kattavaksi seurannaksi olisi jatkotutkimuksen 

arvoinen. Olisi kiinnostavaa seurata, miten motivoituneita matematiikan taidoiltaan eri-

laiset oppijat (alaryhmät) ovat pidemmällä aikavälillä ja kasvavatko erot motivaatiossa 

vuosien myötä. Sukupuolen perusteella jaoteltujen ryhmien motivaatiopolkujen tarkas-

telu olisi jatkotutkimuksena mielenkiintoinen. Se antaisi mahdollisuuden tarkastella ma-
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tematiikan taitojen taustalla olevia tekijöitä ja auttaisi opettajaa suuntaamaan ja eriyttä-

mään opetustaan myös lasten taitojen taustalla olevien erilaisten motivaatiotekijöiden 

kautta. Tyttöjen ja poikien on nähty eroavan matematiikan taidoiltaan siinä, millaisissa 

tehtävissä he suoriutuvat parhaiten (Klein ym. 2010, 242), ja toisaalta tyttöjen ja poikien 

eroja matematiikan taidoissa on selitetty sillä, että pojat osoittavat kiinnostusta matema-

tiikkaan enemmän kuin tytöt (Aunola ym. 2004, 710).  

 Tutkimustietoa opettajan vaikutuksesta lasten motivaatioon on jokin verran, 

mutta tutkimusta opetuksen vaikutuksesta oppiainekohtaiseen motivaatioon on tehty 

toistaiseksi vielä niukasti. Opettaja merkitys lasten suoritusmotivaatiolle on kuitenkin 

kiistämättä suuri ja siten mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi myös, voidaanko 

opetusmenetelmillä tai esimerkiksi opetuksen eriyttämisellä ja tukiopetuksella vaikuttaa 

lasten matematiikkaan motivoitumiseen myöhemmillä luokilla.  
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