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Tutkielman tavoitteena on tarkastella matematiikka-ahdistuksen ilmenemistä 

minäpystyvyysuskomusten ja matematiikan taitojen kautta. Matematiikan oppi-

misen pulmien taustalla voi toimia matematiikka-ahdistus, jonka liikkeelle pane-

vana voimana voivat toimia oppilaan heikot laskemisen taidot sekä heikko usko 

omiin taitoihin oppia matematiikkaa eli heikko matemaattinen minäpystyvyys. 

Tutkimustehtävä jakautuu kolmeen osaan, joissa ensimmäisessä tarkastellaan 

matematiikka-ahdistuksen ja minäpystyvyysuskomusten välistä yhteyttä, toi-

sessa osassa tarkastellaan matematiikan taitojen yhteyttä matematiikka-ahdis-

tukseen ja kolmannessa osassa matematiikan taitojen yhteyttä minäpystyvyy-

teen, kun matematiikka-ahdistus on kontrolloitu. 

Tutkimuksen aineisto on peräisin Suomen Akatemian rahoittamasta ja Jyväsky-

län Yliopiston ja Niilo Mäki -Instituutin vuosina 2013-2015 toteuttamasta Minä-

pystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot -tutkimushankkeesta. Tutkimusotok-

sena tässä tutkielmassa ovat 4.- ja 5.-luokan oppilaat (n=678), joiden matemaatti-

sia taitoja tutkittiin aikarajoitteisilla laskutehtävillä. Tutkittavat jaettiin matema-

tiikan taitojen mukaan heikkoihin-, keskitasoisiin- ja vahvoihin laskijoihin. Ma-

tematiikka-ahdistusta mitattiin kuudella Likert-asteikollisella kysymyksellä ja 

minäpystyvyyttä kahdeksalla Likert-asteikollisella kysymyksellä. 

Pearsonin korrelaatiokertoimen mukaan heikot minäpystyvyysuskomukset ovat 

yhteydessä suurempaan matematiikka-ahdistuksen kokemiseen. MAN-

COVA:lla tarkasteltuna matematiikka-ahdistusta esiintyy tämän tutkielman mu-

kaan eniten heikoilla laskijoilla. Sen sijaan keskitasoiset ja vahvat laskijat eivät 

eroa ahdistuksen kokemuksissa. Kun matematiikka-ahdistus kontrolloidaan, se 



selittää monimuuttujaisella ANCOVA:lla tarkasteltuna edelleen koettua minä-

pystyvyyttä. Matematiikan taidot ovat vahvin minäpystyvyysuskomuksia selit-

tävä tekijä, niin että heikoilla laskijoilla on heikoimmat minäpystyvyysuskomuk-

set ja vahvoilla laskijoilla vahvimmat.  

Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että koulussa on tärkeää varmistaa 

jokaiselle oppilaalle mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia omalla taito-

tasollaan. Tällöin oppilaalla säilyy innostus matematiikkaa kohtaan ja matema-

tiikka ei aiheuta ahdistuksen tunteita, jolloin oppiminen mahdollistuu parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

Asiasanat: minäpystyvyys, matematiikka-ahdistus, matematiikan taidot, mate-

matiikan oppimisvaikeudet  
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JOHDANTO

Matematiikalla on iso rooli jokapäiväisestä elämästä suoriutumisesta. Sitä tarvi-

taan asioiden järjestelyyn niin kotona, koulussa kuin työelämässä. On kuitenkin 

paljon ihmisiä, joille matematiikka syystä tai toisesta tuottaa hankaluuksia. Syyt 

voivat olla oppimisen pulmissa, mutta myös matematiikkaan liittyvissä usko-

muksissa ja tuntemuksissa. Minäpystyvyysuskomusten on esitetty olevan yksi 

vahvimmin matematiikan suoriutumista selittävistä tekijöistä (mm. Pajares & 

Miller,1994; Fast ym., 2010). Erityisesti onnistumisen ja epäonnistumisen koke-

muksilla on suuri vaikutus minäpystyvyys uskomusten kehittymiseen (mm. 

Joët, Usher ja Bressoux, 2011; Jungert ja Anderson, 2013; Phan, 2012; Yurt, 2014). 

Nykyään on tutkittu paljon myös matematiikka-ahdistuksen yh-

teyttä sekä matematiikan suorituksiin että matematiikan minäpystyvyysusko-

muksiin.  Erityisesti pikku oppilailla (6−8-vuotiailla) matematiikka-ahdistuksen 

ja suoriutumisen yhteyttä tutkivat tutkimukset ovat lisääntyneet (mm. Aarnos & 

Perkkilä, 2012; Sorvo ym., 2017). Aikaisemmin ajateltiin vahvasti matematiikka-

ahdistusta esiintyvän vasta nuoruudessa ja aikuisuudessa (mm. Ashcraft, Krause 

& Hopko, 2007). Usein matematiikan opetussuunnitelma vaikeutuu noin kuu-

dennen luokan ja yläkoulun vaihteessa ja tästä voi seurata negatiivisia oppimis-

kokemuksia (Ashcraft ym., 2007). Matematiikka-ahdistus ei itsessään ole oppi-

misen vaikeus, mutta se toimii oppimisvaikeuden tavoin estäen matematiikassa 

suoriutumista (Ascraft ym., 2007). Onkin tärkeä tunnistaa matematiikka-ahdis-

tus ajoissa ja pyrkiä ehkäisemään sen kehittyminen, jotta se ei pääse vaikutta-

maan matematiikan oppimisen tuloksiin. 

Minäpystyvyysuskomusten ja matematiikka-ahdistuksen välillä on 

tutkimuksissa havaittu olevan yhteys (Griggs, Rimm-Kaufman, Merrit ja Patton, 

2013) siten, että vahvan minäpystyvyyden oppilaat kestävät epäonnistumisen 

kokemuksia ja epävarmuutta omasta osaamisestaan (Usher, 2009). Näin yksittäi-

set epäonnistumiset eivät horjuta heidän minäpystyvyysuskomuksiaan (Ban-

dura, 1997) ja synnytä matematiikka-ahdistusta (Jameson, 2014). Tämän tutkiel-



 

man tarkoituksena onkin tarkastella matematiikka-ahdistuksen yhteyttä mate-

matiikan minäpystyvyysuskomuksiin ja matematiikan taitoihin, ja matematiikan 

taitojen yhteyttä minäpystyvyysuskomuksiin silloin, kun matematiikka-ahdistus 

on kontrolloitu. 

Matematiikan minäpystyvyysuskomukset 

Minäpystyvyys (self-efficacy) kuvaa uskomuksia, joita henkilöllä on itsestään ja 

omista kyvyistään suoriutua jostakin tietystä tehtävästä (Pajares ja Miller, 1994). 

Banduran mukaan (1994) minäpystyvyysuskomukset määrittelevät tunteita, aja-

tuksia, toimintaa ja motivaatiota erilaisissa tilanteissa. Nämä uskomukset ovat 

hyvin tilannekohtaisia ja auttavat henkilöä päättämään, kuinka paljon ja kuinka 

kauan hän yrittää ponnistella jonkin halutun asian saavuttamiseksi (Pajares ja 

Miller, 1994; Phan, 2012; Pajares, 1996). Minäpystyvyyteen kuuluu neljä eri ulot-

tuvuutta, jotka ovat onnistumisen/epäonnistumisen kokemukset, sijaiskoke-

mukset, kielellinen palaute ja tunteet (Bandura, 1997).   

Minäpystyvyyttä ja sen ulottuvuuksia on tutkittu paljon liittyen eri-

laisiin akateemisiin taitoihin. Pajaresin ja Millerin (1994) mukaan minäpystyvyy-

dellä on erityinen vaikutus matematiikan suorituksiin ja saavutuksiin (ks. myös 

Lee, 2009; Fast ym., 2010). Matematiikan minäpystyvyyttä tutkittaessa ovat eri-

tyisesti nousseet esille onnistumisen ja niille vastakohtana epäonnistumisen ko-

kemukset sekä niiden merkitys (mm. Joët ym., 2011; Jungert ja Anderson, 2013; 

Phan, 2012; Yurt, 2014). Onnistumisen kokemukset muodostavat positiivisen ke-

hityksen ympyrän, sillä ne ennustavat hyviä saavutuksia matematiikassa. Oppi-

las, joka luottaa matematiikan kykyihinsä, uskoo saavansa hyviä arvosanoja ja 

yleensä myös saa niitä (Pajares, 1996). Tämä vahvistaa oppilaan matemaattista 

minäpystyvyyttä (Yurt, 2014; Joët ym., 2011; Fast ym., 2010). Vahva minäpysty-

vyys luo siis uskoa omiin taitoihin ja lisää osallistumista, heikko minäpystyvyys 

puolestaan johtaa tehtävien välttelyyn (Schunk, 1990), jolloin taidotkaan eivät 

pääse kehittymään.  
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Matematiikan minäpystyvyysuskomukset eivät ole pysyviä ominai-

suuksia, vaan ne vaihtelevat kouluvuosien aikana. Usein pienemmillä oppilailla 

on vahvat minäpystyvyysuskomukset (mm. Metsämuuronen & Tuohilampi, 

2014).  Phan (2012) myös havaitsi oppilailla tapahtuvan minäpystyvyyden vah-

vistumista kolmannelta luokalta neljännelle siirryttäessä. Suomalaisia oppilaita 

tutkittaessa on kuitenkin havaittu, että minäpystyvyysuskomukset kääntyisivät 

laskuun yläkouluun siirryttäessä (Tuohilampi, 2016). Tämä saattaa johtua siitä, 

että yläkouluun siirryttäessä matematiikan opiskelussa tapahtuu hyppäys abst-

raktimpaa ajattelua vaativiin tehtäviin. Samoihin aikoihin oppilaiden kehitty-

neempi kognitiivinen kyky mahdollistaa oppilaiden välisten erojen havaitsemi-

sen (Tuohilampi, 2016). Toisin sanoen he kykenevät huomaamaan jonkin asian 

olevan itselleen vaikeampaa oppia kuin jollekin toiselle oppilaalle.  

Vahvan minäpystyvyyden omaavat oppilaat eivät kuitenkaan lan-

nistu vaikeistakaan tehtävistä. Vaikka tällainen oppilas olisi tottunut suoriutu-

maan matematiikan tehtävistä lyhyessä ajassa, hän ei luovuta helposti vaikeita 

tehtäviä kohdatessaan (Skaalvik, 2015). Minäpystyvyysuskomukset vaikuttavat-

kin suoraan toimintaan, yrittämiseen ja sinnikkyyteen (Klassen & Usher, 2009). 

Vahvan minäpystyvyyden omaavien oppilaiden on todettu asettavan itselleen 

korkeampia tavoitteita, ratkaisevan ongelmia tehokkaammin ja suoriutuvan ylei-

sesti ottaen paremmin kuin ne samatkin taidot, mutta heikommat minäpysty-

vyysuskomukset omaavat oppilaat (Bouffard-Bouchard, 1990). On kuitenkin hel-

posti ymmärrettävissä, että oppilaan minäpystyvyysuskomukset saattavat hor-

jua, jos hän joutuu jatkuvasti pinnistelemään tehtäviä tehdessään annettujen teh-

tävien hahmottamis- ja ymmärtämisvaikeuksien tähden (Usher, 2009). Usein täl-

lainen oppilas myös saa yrittämisestään huolimatta matalia arvosanoja, mikä on 

omiaan heikentämään minäpystyvyysuskomuksia (Usher, 2009). 

Onnistumisen kokemusten lisäksi on matematiikan minäpystyvyys-

uskomusten yhtenä tärkeänä ulottuvuutena havaittu olevan myös tunteet (Phan, 

2012; Yurt, 2014). Matematiikkaan liitetäänkin usein vahvoja tunteita ja emooti-

oita kuten onnellisuus, mielialan vaihtelut, huoli, ahdistus, uupumus ja väsymys, 

jopa kiihottuminen (Phan, 2012; Usher, 2009).  



 
 

Matematiikka-ahdistus 

Matematiikka-ahdistuksen voidaan ajatella olevan jännitystä ja ahdistusta, joka 

häiritsee numeroiden käyttöä ja matemaattisten ongelmien ratkaisua jokapäiväi-

sessä elämässä (Richardson & Suinn, 1972). Matematiikka-ahdistus herättää ne-

gatiivisia tunteita matematiikkaa kohtaan aiheuttaen samalla matemaattisten ti-

lanteiden välttelyä (Ashcraft, 2002). Kokonaisuutena matematiikka-ahdistuksen 

nähdään olevan moniulotteinen rakennelma, johon sisältyvät ensinnäkin lapsen 

kielteiset reaktiot matematiikkaa kohtaan, toiseksi erityisesti laskemisen tai-

doissa näkyvä numeerinen varmuus ja kolmantena huoli (Harari, Vukovic ja Bai-

ley, 2013). Keveimmillään ahdistus ilmenee huolena omasta osaamisesta, mutta 

pahimmillaan se on paniikkiin asti yltävä tunne, joka sulkee kaiken muun ulko-

puolelle (Maloney ja Beilock, 2012).  

Ahdistus aiheuttaa hyperaktiivisuutta aivojen oikealla puolella 

amygdalan alueella, jossa numeerinen prosessointi tapahtuu. Sama amygdalan 

alue on tärkeä negatiivisten tunteiden alue (Lyons ja Beilock, 2012). Kun huoli on 

suuri, se sitoo myös kognitiivisia voimavaroja (Maloney ja Beilock, 2012). Tämä 

prosessointi kuormittaa aivojen työmuistikapasiteettia, mikä vaikuttaa laskemi-

sessa tarvittavien tekijöiden käsittelyyn ja sitä kautta matematiikan tehtävien te-

kemiseen (Ramirez, Gunderson, Levine ja Beilock, 2013). Erityisesti niillä oppi-

lailla, joilla on hyvä työmuisti, matematiikka ahdistus häiritsee työmuistikapasi-

teettia ja sitä kautta haittaa työmuistissa tapahtuvaa ratkaisustrategioiden toi-

mintaa (Ramirez ym., 2013). Sitoessaan työmuistin kapasiteettia ahdistus vaikut-

taa siihen, kuinka paljon oppilas kykenee hetkellisesti ylläpitämään, prosessoi-

maan ja käyttämään tietoa hyväksi meneillään olevassa kognitiivisia taitoja vaa-

tivassa toiminnassa (ks. esim. Lazar, 2017). Vukovicin, Kiefferin, Baileyn ja Hara-

rin (2013) mukaan matematiikka-ahdistus häiritsee erityisesti laskemisen taitoja 

ja matemaattista soveltamista vaativia tehtäviä.  

Matematiikka-ahdistusta on usein tutkittu vain vanhemmilla oppi-

lailla ja aikuisilla, sillä on ajateltu sen kehittyvän ajan myötä. Ashcraft ym. (2007) 



 
 

perustelevat matematiikka-ahdistuksen myöhäisempää kehittymistä noin kuu-

dennen luokan aikaan sillä, että vasta silloin oppilaalla on riittävän kehittynyt 

taito sisäistää negatiivinen palaute, sekä kognitiivinen taito raportoida ahdis-

tusta. Kuudennen luokan matematiikan opetussuunnitelma olisi heidän mu-

kaansa myös riittävän monimutkainen herättämään voimakkaita tunteita 

(Ashcraft ym. 2007).  

Kuitenkin huolta omasta osaamisesta esiintyy jo aivan pienillä oppi-

lailla. Aarnos ja Perkkilä (2012) havaitsivat jo 6−8 -vuotiaiden oppilaiden tunte-

van surua ja murhetta, jos he kokivat matematiikan vaikeaksi. Cargenluttin, To-

masetton ja Passolungin (2017) mukaan matematiikka-ahdistusta ilmenee jo toi-

sella ja kolmannella luokalla. Myös Harari ym. (2013) huomasivat matematiikka-

ahdistuksen tai sitä edeltäviä piirteitä olevan havaittavissa jo pienillä oppilailla. 

Mielenkiintoista onkin, että Sorvon ym. (2017) mukaan matematiikka-ahdistusta 

esiintyisi alakouluikäisillä enemmän juuri pikkuoppilailla (2.-luokkalaisilla) 

kuin jo yläluokille ehtineillä oppilailla (5.-luokkalaisilla). Onko ahdistuksen ko-

keminen siis hetken aikaa vähäisempää ja lisääntyy jälleen yläkouluun siirryttä-

essä?   

Oppilaan heikot matemaattiset taidot ja heikko suoriutuminen ma-

tematiikan tunneilla ja kokeissa ovat selkeitä syitä matematiikka-ahdistukselle. 

Matematiikka-ahdistusta koetaan, kun ei osata yhteenlaskua (Harari ym., 2013), 

päässälaskua ja kotitehtäviä (Sorvo ym., 2017) tai kun täytyy tehdä jotain, joka 

liittyy matematiikkaan tai jossa tarvitaan laskentataitoja (Sorvo ym., 2017; Harari 

ym., 2013). Lisäksi tunnilla vastaaminen tai vastaamisen vaikeus voi herättää ah-

distusta (Sorvo ym., 2017; Harari ym., 2013). Matemaattisissa tilanteissa ahdistus 

yhdistyy voimakkaammin aritmeettista sujuvuutta vaativiin tilanteisiin kuin että 

lapsi etukäteen pelkäisi mahdollista epäonnistumista vaikkapa matematiikan ko-

titehtävissä (Sorvo ym., 2017). Aina huolelle ei kuitenkaan ole selvää syytä tai se 

ei ole seurausta huonosta matematiikan osaamisesta (Harari ym., 2013).   

Ahdistuksen tunne ja taso eivät Yurtin (2014) mukaan riipu yksilön 

taidoista, mutta voivat olla este matematiikan saavutuksille. Näin voi tapahtua 

erityisesti silloin, kun oppilas ahdistuksen seurauksena välttelee matemaattisia 



 
 

tilanteita (Ashcraft, 2002). Ahdistus siis muuttaa yksilön asennetta ja motivaa-

tiota opiskella matematiikkaa vähentäen siten matemaattista osaamista (Ramirez 

ym., 2013). Näin ollen matematiikka-ahdistus, huoli ja laskutaidot vaikuttavat 

kaikki toisiinsa ja matematiikka-ahdistuksesta tulee pahimmillaan itseään ruok-

kiva ympyrä. Juuri tämän lumipalloefektin takia Ramirez ym. (2013) painotta-

vatkin matematiikka-ahdistuksen varhaisen tunnistamisen ja hoitamisen tär-

keyttä. 

Matematiikka-ahdistuksen, matematiikan minäpystyvyysuskomusten ja ma-

tematiikan taitojen vuorovaikutus 

Matematiikan taidoilla ja suorituksilla on havaittu olevan yhteys matematiikan 

minäpystyvyysuskomuksiin (mm. Pajares & Miller, 1994; Lee, 2009; Fast ym., 

2010). Taitojen ja minäpystyvyysuskomusten välistä yhteyttä on tutkittu tarkas-

telemalla matematiikan suoritusten yhteyttä minäpystyvyysuskomusten tasoon, 

mutta myös tarkastelemalla minäpystyvyysuskomusten yhteyttä matematii-

kassa suoriutumiseen. Erityisen selvä yhteys matematiikan suorituksista minä-

pystyvyysuskomuksiin on havaittavissa noin 15-vuotiailla (mm. Parker, Marsh, 

Ciarrochi, Marshall ja Abduljabbar, 2014; Lee, 2007). Yhteys on kuitenkin havait-

tavissa myös neljännen ja viidennen luokan oppilailla siten, että neljännen luo-

kan matematiikan suoriutuminen on yhteydessä koettuihin minäpystyvyysusko-

muksiin ja on sitä kautta yhteydessä viidennen luokan matematiikan suoriutu-

miseen (Jungert, Hesser ja Träff, 2014). Nuorempien oppilaiden minäpystyvyys-

uskomusten ja matematiikan suoriutumisen yhteyttä on kuitenkin tutkittu vielä 

varsin vähän verrattuna vanhempiin oppilaisiin (Phan, 2012). 

Matematiikan minäpystyvyysuskomusten kokeminen näyttäisi tut-

kimusten mukaan vaihtelevan sen mukaan, onko oppilaalla matematiikan oppi-

misen vaikeus vai ei. Niillä oppilailla, joilla on diagnosoitu matematiikan oppi-

misen vaikeus, näyttää olevan heikommat minäpystyvyysuskomukset (Klassen, 

2007). Tämä näkyy erityisesti luokassa suoritetuissa matematiikan tehtävissä 

(Hampton & Mason, 2003). Sen sijaan oppilaan hyvät matematiikan taidot ja 



 
 

vahva akateeminen minäpystyvyys ovat tutkimusten mukaan yhteydessä vähäi-

sempään tuen tarpeeseen matematiikan tehtäviä tehdessä (Mercer, Nellis, 

Martínez & Kirk, 2011). Samaan aikaan oppilaan matematiikan taidot kasvavat 

(Mercer ym., 2011).  

Onkin pohdittu, mistä matematiikan oppimisvaikeusdiagnoosin 

saaneiden oppilaiden heikot minäpystyvyysuskomukset voivat johtua. Oppilai-

den tausta ja yleinen heikko suoriutuminen matematiikassa sekä tästä tehdyt tul-

kinnat voivat olla yksi selitys (Jungert & Anderson, 2013). Toisaalta uskomuksia 

voi laskea myös heikosta suoriutumisesta johtuva kielteinen arviointi ja negatii-

vinen palaute (Jungert & Anderson, 2013).  

Toisten tutkimusten mukaan taas heikot minäpystyvyysuskomukset 

saattoivat aiheuttaa optimistisempaa suhtautumista omaan suoriutumiseen 

(Klassen, 2007) eli oppimisvaikeudet eivät olleet selkeästi yhteydessä heikkoihin 

minäpystyvyysuskomuksiin. Näiden tutkimusten mukaan oppilas ei kyennyt 

tulkitsemaan omaa suoriutumistaan, jolloin hän helposti yliarvioi oman suoriu-

tumisensa tason (Klassen, 2007). Samankaltaiseen tulokseen päätyivät myös Jun-

gert ym. (2014), joiden mukaan matematiikkaan erityistä tukea saavilla oppilailla 

matematiikan minäpystyvyys ei näyttänyt olevan yhteydessä 4.- ja 5. -luokan ma-

tematiikan suoriutumiseen. Oppilaat eivät tutkijoiden pohdinnan mukaan kyen-

neet arvioimaan yhtä hyvin suoriutumistaan niissä tehtävissä, joissa heillä oli 

vaikeuksia (Jungert ym., 2014). Yhtenä yhdistävänä tekijä molempien tutkimus-

ten mukaan saattoi toimia onnistumisen kokemusten vähyys, jolloin oppilas ei 

kyennyt arvioimaan, milloin hän oli todella onnistunut matematiikan tehtävissä 

(mm. Jungert ym., 2014). 

Minäpystyvyyden ja matematiikka-ahdistuksen on useissa tutki-

muksissa todettu olevan yhteydessä toisiinsa. Koska minäpystyvyysuskomukset 

vaikuttavat toimintaan, yrittämiseen ja sinnikkyyteen, ne vaikuttavat myös toi-

minnan aikana heränneisiin emootioihin ja siten epäsuorasti ahdistukseen (Klas-

sen & Usher, 2009). Onkin tutkittu, että niillä oppilailla, joilla on enemmän mate-

matiikka-ahdistusta, on myös heikommat matematiikan minäpystyvyysusko-

mukset (Griggs ym., 2013). Taustalla näyttävät vaikuttavan sekä tunteet ja niiden 



 
 

hallinta että onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset matematiikassa (mm. 

Galla & Wood, 2011; Yurt, 2014).  

Yleisesti ottaen ahdistuksen ja huolen kokeminen matematiikkaa 

opiskeltaessa ovat sellaisia tunteita, jotka laskevat lapsen matematiikkaa kohtaan 

kokemia minäpystyvyysuskomuksia (Phan, 2012; Usher, 2009). Usherin (2009) 

mukaan matematiikka aiheuttaa joskus voimakkaita tunteita kaikille henkilöille, 

mutta vain heikon minäpystyvyyden omaavilla henkilöillä ilmenee avuttomuu-

den ja epäpätevyyden tunteita. Kun onnistumisen kokemukset muodostavat par-

haimmillaan positiivisen kehityksen ympyrän, on negatiivisilla tunteilla mahdol-

lisuus muodostaa negatiivisen kehityksen ympyrä (kuviot 1 & 2). Negatiiviset 

tunteet vaikeuttavat oppilaan menestymistä matematiikassa, koska ne vähentä-

vät hänen uskoa matemaattisiin kykyihinsä (Yurt, 2014), mutta myös vähentävät 

työmuistin toimintakykyä (Ramirez, ym., 2013). Kun oppilas ei siis luota omiin 

kykyihinsä suoriutua matematiikan tehtävistä eli hänen minäpystyvyytensä on 

heikko, hän kokee helpommin ahdistuksen tunteita. Tämä voi johtaa matemaat-

tisten tilanteiden välttelyyn, jolloin matematiikan taidot eivät pääse kehittymään 

ja syntyy negatiivisen kehityksen kehä (kuvio 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KUVIO 1: Minäpystyvyysuskomusten ja matematiikka-ahdistuksen negatiivinen kehä 

 

Leppänen, 2018 hahmotellut seuraavien tutkijoiden pohjalta: Jungert & Anderson, 2013; Griggs 

ym., 2013; Ramirez ym., 2013; Phan 2012; Usher, 2009 ja Schunk, 1990. 

Ahdistusta koetaan erityisesti silloin, kun ei kyetä ennakoimaan tai kontrolloi-

maan pelottavaa tapahtumaa (Bandura, 1994). Tällöin ne henkilöt, joilla on kyky 

selviytyä negatiivisten tunteiden kanssa, ovat turvassa ahdistuspohjaisilta mate-

matiikan häiriöiltä (Galla ja Wood, 2011). Tätä voidaan kutsua emotionaaliseksi 

minäpystyvyydeksi, jolloin henkilö kykenee mielikuvien avulla suuntaamaan 

huomionsa kohdetta tunteiden ja käyttäytymisen ongelmatilanteissa (Galla ja 

Wood, 2011). Pajarez ja Kranzler (1995) puhuvat puolestaan vakaudesta arvioida 

suoriutumistaan matemaattisissa tilanteissa. Vakaammilla oppilailla on heidän 

tutkimuksensa mukaan vahvemmat minäpystyvyysuskomukset ja heidän mate-

matiikka-ahdistuksensa on vähäisempää. 

 Vahva minäpystyvyys auttaa torjumaan matematiikka-ahdistusta, 

sietämään epäonnistumisia ja käsittelemään niitä. Tätä yhteyttä on tutkittu 

enemmän vanhemmilla noin 12−15-vuotiailla oppilailla (esim. Jain, Dowson, La-

vasani, Hejazi ja Varzaneh, 2011).  Jameson (2014) kuvaa matematiikka-ahdistuk-

sen käynnistäjäksi oivallus-suoritus-ympyrän, jossa epäonnistuminen mate-

maattisissa tehtävissä käynnistää ahdistuksen. Vahva minäpystyvyys toimii 
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ikään kuin puskurina epäonnistumisen ja ahdistuksen välissä. Phan (2012) selit-

tääkin vahvan minäpystyvyyden suojaavan ahdistukselta niin, että vahva minä-

pystyvyys auttaa kohtaamaan stressitilanteet tyynesti, kun taas heikon minä-

pystyvyyden omaava ajattelee asioiden olevan vaikeampia kuin ne todellisuu-

dessa ovat. Vahvan minäpystyvyyden omaavat oppilaat kestävät siis epäonnis-

tumisen kokemuksia ja epävarmuutta omasta osaamisestaan (Usher, 2009), jol-

loin yksittäiset epäonnistumiset eivät horjuta heidän minäpystyvyysuskomuksi-

aan (Bandura, 1997). Voidaankin puhua positiivisen kehityksen kehästä, jossa 

vahva minäpystyvyys auttaa oppilasta vaikeiden tehtävien kohdalla. Kun ahdis-

tusta ei pääse syntymään, oppilaan matematiikan taidot voivat kehittyä ja hän 

saa onnistumisen kokemuksia sekä mahdollisesti myös hyviä suorituksia mate-

matiikasta (Kuvio 2). 

 

KUVIO 2: Minäpystyvyysuskomusten ja matematiikka-ahdistuksen positiivinen kehä 

 

Leppänen, 2018 hahmotellut seuraavien tutkijoiden pohjalta: Yurt, 2014; Phan, 2012: Jöet ym., 

2011; Fast ym., 2010; Usher, 2009 ja Pajares, 1996. 

Matematiikan suoritusten ja matematiikka-ahdistuksen välisten tutkimustulos-

ten yhteys on osittain ristiriitainen. Aikaisen matematiikka-ahdistuksen kokemi-

sen on havaittu olevan yhteydessä matematiikan suorituksiin niin, että jo koulu-

käynnin alussa koettu ahdistus vaikuttaa matematiikassa suoriutumiseen (mm. 
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Aarnos & Perkkilä, 2012; Harari ym., 2013). Myös Cargnelutti, Tomasetto ja Pas-

solunghi (2017) havaitsivat toisella luokalla raportoidun matematiikka-ahdistuk-

sen vaikuttavan merkittävästi vaikkakin epäsuorasti kolmannen luokan mate-

matiikan suorituksiin laskien lapsen uskoa omiin kykyihinsä. Sen sijaan Krinzin-

ger, Kaufman ja Willmes (2009) eivät löytäneet vastaavaa yhteyttä. Heidän mu-

kaansa, vaikka heikkojen laskijoiden määrä kasvoi toiselta luokalta kolmannelle 

siirryttäessä, niin matematiikka-ahdistusta raportoivien osuus ei kasvanut. Tä-

män tähden he päättelivätkin, että heikko laskusuoritus ei automaattisesti tar-

koittaisi matematiikka-ahdistuksen kehittymistä (Krinzinger, ym., 2009).   

Näiden tutkimustulosten erilaisuutta voi selittää Krinzingerin ym. 

(2009) tutkimuksessa mukana olleiden oppilaiden matematiikan oppimisen vai-

keus. Oppilaat eivät ehkä kyenneet arvioimaan suoriutumistaan matematiikassa, 

kuten esimerkiksi minäpystyvyystutkimuksissa oli oppimisvaikeusdiagnoosin 

saaneiden oppilaiden kohdalla arvioitu tapahtuneen (mm. Klassen, 2007; Jungert 

ym., 2014). On kuitenkin havaittu, että oppimisvaikeusdiagnoosin saaneilla op-

pilailla esiintyy heikkojen minäpystyvyysuskomusten lisäksi enemmän matema-

tiikka-ahdistusta kuin verrokeilla (Hampton & Mason, 2003). 

Virheet matematiikan tunneilla ja heikko minäpystyvyys eivät vält-

tämättä aina merkitse matematiikka-ahdistuksen syntymistä. Jameson (2014) 

pohtiikin, että jos matalan minäpystyvyyden omaavalla oppilaalla on vähän ti-

laisuuksia matemaattisiin aktiviteetteihin, hän ehkä kohtaa vähemmän tapoja 

epäonnistua matemaattisissa suorituksissa ja olisi tällöin suojassa matematiikka-

ahdistukselta.  

Minäpystyvyystutkimuksissa ja matematiikka-ahdistus tutkimuk-

sissa on saatu samankaltaisia tuloksia koskien onnistumisen kokemuksia. Jo vä-

häisten onnistumisen kokemusten on todettu vähentävän ahdistusta sekä vah-

vistavat minäpystyvyyttä, vaikka samaan aikaan matematiikan saavutukset pa-

ranivat vain vähän (Jansen ym., 2013). Lisäksi pehmeiden sovellusten käyttämi-

sen matematiikan opetuksessa on todettu stimuloivat oppilaiden kiinnostusta ja 

uteliaisuutta sekä olevan hauskoja (Phan, 2012). Nämä ovat suojanneet oppilaita 



 
 

matematiikka-ahdistuksen kokemuksilta ja minäpystyvyysuskomusten heikke-

nemiseltä (Phan, 2012).  

Tutkimuskysymykset 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää matematiikka-ahdistuk-

seen mahdollisesti yhteydessä olevia tekijöitä. Vaikka matematiikka-ahdistus ei 

itsessään olekaan oppimisen vaikeus, sen toimiessa oppimisvaikeuden tavoin, on 

tärkeää löytää siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Tässä tutkielmassa selvitettiin 

matematiikka-ahdistuksen ja minäpystyvyysuskomusten välistä yhteyttä. Sen 

jälkeen tarkasteltiin matematiikan taitojen ja matematiikka-ahdistuksen koke-

musten välistä yhteyttä. Lopuksi tarkasteltiin vielä matematiikan taitojen ja mi-

näpystyvyyden välistä yhteyttä. Tätä tarkastelua varten oppilaiden koetun ma-

tematiikka-ahdistuksen taso ja luokka-aste kontrolloitiin. Sukupuoli toimi kai-

kissa tutkimuskysymyksissä yhtenä muuttujana, vaikka sen yhteyttä ei erikseen 

tutkittukaan.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Onko matematiikka-ahdistus yhteydessä minäpystyvyysuskomuksiin? 

2. Kuinka matematiikan taidot ovat yhteydessä matematiikka-ahdistuk-

seen? 

3. Onko matematiikan taidoilla yhteyttä minäpystyvyysuskomuksiin, kun 

matematiikka-ahdistus on kontrolloitu? 

 

 



 

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimuksen aineisto on peräisin Suomen Akatemian rahoittamasta ja Niilo 

Mäki instituutin ja Jyväskylän yliopiston yhdessä toteuttamasta Minäpystyvyys 

ja oppimisinterventiot – tutkimushankkeesta, joka toteutettiin vuosina 2013-

2015. Tutkimushankkeessa selvitettiin minäpystyvyysuskomuksien kehittymistä 

ja niiden yhteyttä oppilaiden akateemisiin taitoihin. Lisäksi tutkittiin oppilaiden 

kokemaa matematiikka-ahdistusta. Oppilaista ei kerätty oppimisvaikeuksia kos-

kevia taustatietoja.  

 

Tutkittavat 

Alkuperäiseen tutkimukseen osallistui yhteensä 1344 oppilasta 20 eri Keski- ja 

Itä-Suomen alakoulusta. Tutkittavat olivat tutkimushetkellä 2.−5.-luokkalaisia. 

Tähän pro gradu -tutkielmaan valikoitui 4.− ja 5.-luokan oppilaat, jolloin tutkit-

tavia oli 678. Heistä oli tyttöjä 313 ja poikia 365 (taulukko 1).  Kaikki eivät olleet 

vastanneet jokaisen osion kysymyksiin johtuen esimerkiksi poissaolosta kou-

lusta juuri tutkimushetkellä. 

 

TAULUKKO 1 Tutkittavien lukumäärä sukupuolittain ja luokittain 

      

Luokka Tytöt Pojat Yhteensä   

4. lk    
  

N 176 207 383   

% 46 54 56,5   

5. lk    
  

N 137 158 295   

% 46,4 53,6 43,5   

Yhteensä      

N 313 365 678   

% 46,2 53,8 100   

 

Tutkimusaineiston keräsivät tarkoitukseen koulutetut tutkimus-

avustajat kahden koulupäivän aikana. Tutkimus toteutettiin niin, että oppilaat 

vastasivat minäpystyvyyttä koskeviin kysymyksiin ennen matematiikan taitoja 



 

mittaavia tehtäviä. Sen sijaan matematiikka-ahdistusta koskeviin kysymyksiin 

oppilaat vastasivat matematiikan taitoja mittaavan kyselyn jälkeen, mutta erilli-

sellä tutkimuskerralla.  

Tutkimukseen osallistuminen oli oppilaille vapaaehtoista ja tutki-

muslupa pyydettiin kirjallisena tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden huolta-

jilta. Lisäksi yliopiston eettinen toimikunta arvioi tutkimuksen menettelytavan 

eettisyyden. 

Tutkimusmenetelmät  

Oppilaiden matematiikan osaamista tutkittiin kolmella aikarajoitteisella tehtä-

vällä, jotka koostuivat asteittain vaikeutuvista yhteenlasku- ja vähennyslasku-

tehtävistä sekä aritmeettisista tehtävistä. Molemmat kahden minuutin yhteen-

lasku- (Koponen & Mononen, 2010a) ja vähennyslaskutestit (Koponen & Mono-

nen, 2010b) koostuivat 60 tehtävästä, joista yhteenlaskutehvissä yhteenlasketta-

vat luvut olivat pienempiä kuin 10 ja vähennyslaskujen erotukset vaihtelivat yh-

den ja yhdeksän välillä. Kolmen minuutin aritmeettisia taitoja mitannut testi 

(Aunola & Räsänen, 2007) puolestaan koostui 30:stä yhteen-, vähennys-, jako- ja 

kertolaskutehtävästä. Kolmesta eri matematiikan taitoja mitanneesta testistä saa-

dut pisteen standardoitiin luokka-asteen sisällä. Standardipisteiden perusteella 

oppilaat jaettiin heikkoihin, keksitasoisiin ja vahvoihin laskijoihin niin, että hei-

kot laskijat olivat −1 keskihajonnan alapuolella ja taitavat laskijat 1 keskihajon-

nan yläpuolella keskiarvosta. Keskitasoisiin laskijoihin kuuluivat ne oppilaat, 

jotka sijoittuivat keskiarvon kummallakin puolella 1/2 keskihajonnan päähän 

keskiarvosta. 

Matematiikka-ahdistusta ja minäpystyvyyttä kuvaavina muuttujina 

käytettiin keskiarvomuuttujia. 

Matematiikka-ahdistus. Matematiikka-ahdistusta mitattiin kuudella 

kysymyksellä, joista kolme ensimmäistä käsitteli matemaattisiin tilanteisiin liit-

tyvää ahdistusta ja kolme muuta oppilaan kokemaa ahdistusta, joka liittyi mah-

dollisuuteen epäonnistua matematiikan tehtävissä. Matemaattisiin tilanteisiin 



 

liittyvää ahdistusta mittaavat kysymykset oli muokattu alun perin minäpysty-

vyyden mittaamisessa käytetystä fyysisten tunteiden mittarista, joka pohjautui 

läheisesti Usherin ja Pajaresin (2008) ajatuksiin. Mahdollisen epäonnistumisen ai-

heuttamaa ahdistusta puolestaan mitattiin suomennetulla Math Anxiety Ques-

tionaire (MAQ)- mittarilla (Thomas & Dowker, 2000).  

Matemaattisia tilanteita olivat muun muassa matematiikan tunnilla 

vastaaminen ja matematiikan tehtävien tekeminen. Kysymyksiin vastattiin Li-

kert-tyyppisellä asteikolla 1-7, joista 1 tarkoitti, että vastaus ei ole totta ja 7, että 

vastaus on totta. Sorvon ym. (2017) tutkimusta mukaillen, muuttujat muutettiin 

ensin kolmiluokkaisiksi niin, että 1=1, 2=2-4, 3=5-7. Tämä sen tähden, että useim-

mat oppilaat olivat vastanneet 1=ei ole totta, että he kokevat ahdistusta mate-

maattisissa tilanteissa (noin 50% vastanneista). Näin saadut vastaukset jakautui-

vat tasaisemmin kuvaamaan koetun ahdistuksen tasoa. Matemaattisiin tilantei-

siin liittyvän ahdistuksen keskiarvomuuttujan Cronbachin alfa -kerroin oli 0,70. 

Mahdollisen epäonnistumisen aiheuttamaa ahdistusta selvitettiin esimerkiksi kotiteh-

tävien tekemiseen tai päässälaskujen laskemiseen liittyen. Kysymyksiin vastat-

tiin Likert -tyyppisellä asteikolla 1-5 niin, että hymynaama kuvaa asteittain li-

sääntyvää ahdistusta (1= ”hymynaama” levollinen ja 5=”hymynaama” ahdistu-

nut). Mahdolliseen epäonnistumiseen matematiikassa liittyvän ahdistuksen kes-

kiarvomuuttujan Cronbachin alfa oli 0,83.  

Matematiikan minäpystyvyys. Minäpystyvyyttä mittaavat kysymykset 

laadittiin Banduran (2006) kyselylomakkeen pohjalta.  Oppilaiden kokemaa ma-

tematiikan minäpystyvyyttä kysyttiin kahdeksalla väittämällä. Kysymykset kä-

sittelivät oppilaan kokemaa varmuutta laskea erilaisia matematiikan tehtäviä no-

peasti. Lisäksi kysyttiin oppilaan varmuutta laskea yhteenlaskuja nopeasti ja suo-

riutumisvarmuutta matematiikan tehtävissä. Vastausvaihtoehdot olivat Likert -

tyyppisellä asteikolla 1-7, jossa 1=täysin varma, että en pysty ja 7=täysin varma, 

että pystyn. Matematiikan minäpystyvyyttä käsittelevistä väittämistä muodoste-

tun keskiarvomuuttujan Cronbachin alfa -kerroin oli 0,888. 



 

Aineiston analyysi 

Matematiikka-ahdistuksen yhteyttä minäpystyvyyteen tarkasteltiin Pearsonin ja 

Spearmanin tulomomenttikorrelaatiokertoimien avulla, koska matemaattisiin ti-

lanteisiin liittyvän ahdistuksen jakauma ei ollut normaalisti jakautunut. Koska 

korrelaatioiden erot olivat hyvin pieniä (enintään 0,020), päädyttiin käyttämään 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa.  

Matematiikan taitojen yhteyttä minäpystyvyysuskomuksiin tutkit-

tiin monisuuntaisella kovarianssianalyysilla eli ANCOVA:lla. Tässä menetel-

mässä kontrolloituina muuttujina olivat matematiikka-ahdistus ja luokka-aste, 

sillä haluttiin saada mahdollisimman tarkkaa tietoa nimenomaan taitojen vaiku-

tuksesta minäpystyvyysuskomuksiin. Muuttujista matemaattisiin tilanteisiin liit-

tyvän ahdistusmuuttujan normaalisuusoletus ei täyty, eikä Levenen testi mene 

läpi (p<0.001). Testi on kuitenkin melko vakaa oletusten rikkoutumisen suhteen 

ja lisäksi jäännösten jakaumaa tarkastellessa havaittiin niiden olevan melko nor-

maalisti jakautuneita. Saatuihin tuloksiin voidaan siis luottaa melko turvallisesti 

(Metsämuuronen, 2008). 

Matematiikan taitojen ja matematiikka-ahdistuksen välistä yhteyttä 

tarkasteltiin monimuuttujaisen kovarianssianalyysin MANCOVAn avulla. 

Muuttujista tutkittavien luokka-aste kontrolloitiin. Vaikka ahdistusmuuttujista 

matemaattisiin tilanteisiin liittyvä muuttuja ei ole riittävän normaalisti jakautu-

nut, testi voitiin suorittaa, koska testi on melko vakaa poikkeavien havaintojen 

suhteen. Lisäksi Boxin M -testin perusteella kovarianssien yhtäsuuruusoletus jää 

voimaan. Myös jäännösten jakauma oli melko normaali, jolloin tuloksiin voidaan 

luottaa melko turvallisesti (Metsämuuronen, 2008). Ryhmien väliset parivertailut 

toteutettiin Bonferroni-testillä.  

Kaikkien osioiden analyysit suoritettiin SPSS 24 -ohjelmistolla.  

 

 

 



 

TULOKSET 

Matematiikka-ahdistuksen yhteys minäpystyvyyteen 

Matematiikka-ahdistuksella näyttäisi olevan yhteys minäpystyvyysuskomuksiin 

(taulukko 2). Korrelaatioiden perusteella huomataan, että vahvat minäpysty-

vyysuskomukset ovat yhteydessä vähäiseen matematiikka-ahdistukseen. Yhtey-

det ovat samansuuntaisia kumpaankin ahdistusmuuttujaan. Matemaattisiin ti-

lanteisiin liittyvä ahdistus näyttäisi olevan voimakkaammin yhteydessä matema-

tiikan minäpystyvyysuskomuksiin kuin mahdollisen epäonnistumisen aiheut-

tama ahdistus.  

TAULUKKO 2 Muuttujien väliset korrelaatiot         

        
    1. 2. 3. 4. 

1. Matematiikan minäpystyvyysuskomukset —    

2. Laskutaidot    .416** —   

3. Ahdistus matematiikkaan liittyvissä tilanteissa -.330** -.193** —  

4. Ahdistus mahdollisesta epäonnistumisesta  -.192** -.215** .328** — 

Huom. p<.01** 

Matematiikan taitojen yhteys matematiikka-ahdistukseen 

Tutkittaessa matematiikan taitojen yhteyttä minäpystyvyyteen kontrolloitiin 

luokka-asteen vaikutus. Ryhmittelevinä muuttujina olivat oppilaiden matematii-

kan taidot ja sukupuoli. Monimuuttujaisen kovarianssianalyysin perusteella ha-

vaitaan, että kovariaattina toimineella luokka-asteella ei ollut tilastollisesti mer-

kitsevää yhteyttä matematiikka-ahdistukseen (p>.05).  

Tuloksia tarkasteltaessa havaittiin, että matematiikan taitoryhmät 

erosivat toisistaan matematiikka-ahdistuksen kokemisessa [F(4,808)=9,960, 

p<.001] siten, että heikoimmat laskijat erosivat keskitasoisista ja taitavista laski-

joista matematiikka-ahdistuksen kokemisessa (p<.01). Sen sijaan keskitasoiset ja 

taitavat laskijat eivät eronneet toisistaan matematiikka-ahdistuksen kokemisen 

suhteen. Matematiikan taidot selittäisivät tämän tutkielman mukaan noin viisi 



 

prosenttia koetusta ahdistuksesta (η2=0,047). Ahdistusta esiintyisi eniten hei-

koilla laskijoilla, mikä on nähtävissä taulukon 4 keskiarvoista. 

 

TAULUKKO 4 Matematiikan taitoryhmien matematiikka-ahdistuksen keskiarvot ja keskihajonnat 
 

        
  

Heikot laskijat 
Keskitasoiset 

Taitavat laskijat   

laskijat   
  ka kh ka kh ka kh   

Ahdistus matemaatti-
sissa tilanteissa 

1,65 0,568 1,42 0,475 1,35 0,456 

  

Ahdistus mahdolli-
sesta epäonnistumi-
sesta 

3,59 0,979 2,94 0,919 2,92 0,908 

  

Huom. ka = keskiarvo, kh = keskihajonta.   

 

Kuvitteellisen tilanteen, jossa oppilas epäonnistuisi matematiikassa selittää koet-

tua matematiikka ahdistusta enemmän (η2=0,068) kuin todellisessa matemaatti-

sessa tilanteessa koettu ahdistus (η2=0,04): ahdistus matemaattisissa tilanteissa 

[F(2,402)=8,269, p<.001, η2=0,04] ja ahdistus mahdollisesta epäonnistumisesta 

[F(2,403)=14,707, p<.001, η2=0,068]. Sukupuolella ei näyttäisi olevan tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä kummassakaan ahdistusmuuttujassa (p>.05).   

Matematiikan taitojen yhteys minäpystyvyyteen  

Tutkittaessa matematiikan taitojen yhteyttä minäpystyvyyteen kontrolloitiin ma-

tematiikka-ahdistuksen ja luokka-asteen vaikutus. Ryhmittelevinä muuttujina 

olivat oppilaiden matematiikan taidot ja sukupuoli. Monisuuntaisen kovarians-

sianalyysin perusteella havaitaan, että kovariaattina toimineella matemaattisissa 

tilanteissa koetulla matematiikka-ahdistuksella näyttäisi olevan tilastollisesti 

merkitsevä yhteys matematiikan minäpystyvyysuskomuksien kokemiseen 

[F(1,394)=15,426, p<.001]. Osittaisetan neliön mukaan matemaattisten tilanteiden 

ahdistus selittäisi noin 4% koetusta matematiikanminäpystyvyysuskomuksista 



 

(η2=0,04).  Sen sijaan muuttujalla, joka käsitti kuvitteellisen tilanteen, että oppilas 

epäonnistuisi matematiikan tehtävissä, ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

matematiikan minäpystyvyyteen. Myöskään oppilaan luokka-aste ei ole tilastol-

lisesti merkitsevä. 

Lisäksi havaittiin, että matematiikan eri taitoryhmiin kuuluvat oppi-

laat erosivat toisistaan minäpystyvyysuskomusten suhteen [F(2,396)=28,91, 

p<.001]. Matematiikan taidot selittäisivät noin 12% oppilaiden minäpystyvyys-

uskomuksista (η2=0,119). Niillä oppilailla, jotka suoriutuvat matematiikan taito-

testissä heikoimmin, oli heikoimmat minäpystyvyysuskomukset. Jokaisen kol-

men taitoryhmän minäpystyvyysuskomukset erosivat toisistaan tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi (taulukko 3 ja kuvio 3).  

 

TAULUKKO 3 Minäpystyvyysuskomusten keskiarvot ja keskihajonnat matematiikan 
taitotason mukaan 

        
  ka kh N 

heikot laskemisen taidot 4,78 1,08 76 

keskitasoiset laskemisen taidot 5,54 0,81 249 

taitavat laskemisen taidot 6 0,69 78 

Huom. ka=keskiarvo, kh=keskihajonta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUVIO 3. Minäpystyvyysuskomukset matematiikan taitoryhmittäin 

 

Huom. y-akselilla minäpystyvyysuskomusten taso, jossa 1=heikko ja 7=erittäin vahva, x-akselilla 
oppilaiden taitoryhmät: 1=heikot laskija, 2= keskitasoiset laskija ja 3=taitavat laskijat.                     
 
 

Ryhmittelevistä muuttujista sukupuolella näyttää olevan pieni omavaikutus 

[F(1,394)=4,457, p<.035] siten, että tyttöjen minäpystyvyysuskomukset ovat poi-

kia heikommat etenkin taitavien laskijoiden ryhmässä. Sukupuoli selittää kuiten-

kin vain 1% koetusta minäpystyvyydestä (η2=0,01). Matematiikan taitoryhmitte-

lyllä ja sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.  

 

 

 

 



 

POHDINTA 

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella minäpystyvyysuskomusten ja matematii-

kan taitojen mahdollista yhteyttä matematiikka-ahdistukseen. Tutkimuksen koh-

teena olivat 4.- ja 5. -luokan oppilaat Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterven-

tiot -tutkimushankkeesta.  

Saatujen tulosten mukaan matemaattisiin tilanteisiin liittyvä ahdis-

tus oli yhteydessä oppilaan kokemiin minäpystyvyysuskomuksiin. Uskomukset 

näkyivät niin, että mitä vahvemmat minäpystyvyysuskomukset oppilaalla oli 

matematiikasta suoriutumista kohtaan, sitä vähemmän hänellä oli matema-

tiikka-ahdistusta. Matematiikka-ahdistus oli yhteydessä matematiikan taitoihin 

siten, että heikoilla laskijoilla esiintyi eniten matematiikka-ahdistusta. Sen sijaan 

keskitasoiset ja taitavat laskijat eivät eronneet toisistaan matematiikka-ahdistuk-

sen kokemuksissa. Taitotasoittain eriteltynä vahvimmat minäpystyvyysusko-

mukset olivat taitavimmilla laskijoilla ja heikoimmat uskomukset heikoimmilla 

laskijoilla. Kun matematiikka-ahdistus oli kontrolloitu, matematiikan taidot se-

littivät tämän tutkielman mukaan eniten oppilaiden kokemia minäpystyvyysus-

komuksia. Sukupuolen mukaan tarkasteltuna pojilla oli tyttöjä vahvemmat mi-

näpystyvyysuskomukset. Sen sijaan laskemisen taidot ja sukupuoli eivät yhdessä 

selittäneet koettua minäpystyvyyttä.  

Matematiikka-ahdistuksen ja heikkojen minäpystyvyysuskomusten 

esiintyminen juuri heikkojen laskijoiden ryhmässä on havaittu myös aikaisem-

min tehdyissä tutkimuksissa (Hampton & Mason, 2014). He tosin vertasivat ma-

tematiikan oppimisvaikeusdiagnoosin saaneiden ja verrokkien välisiä eroja ma-

tematiikka-ahdistuksen kokemuksia sekä minäpystyvyysuskomuksia. Tämän 

tutkielman tapa jaotella oppilaat taitoryhmiin sekä näiden välinen vertailu on 

jonkin verran erilainen lähestymistapa tarkastella matematiikassa suoriutumista. 

Muualta maailmasta löytyy tutkimustietoa lähinnä matematiikan oppimisvai-

keusdiagnoosin saaneiden oppilaiden minäpystyvyysuskomusten ja ahdistusko-

kemusten vertaamisesta vertaisiin (mm. Jungert ym., 2014). Samoin on tutkittu 



 

matematiikka-ahdistuksen ja minäpystyvyyden yhteyttä matematiikassa suoriu-

tumiseen (mm. Pajares & Miller, 1994; Parker ym., 2014). Tämä jaottelu taitota-

soittain sopii mielestäni kuitenkin Suomessa tehtävään matematiikan oppimisen 

pulmia käsittelevään tutkimukseen hyvin, sillä täällä oppilas ei tarvitse erillistä 

diagnoosia saadakseen tukea oppimisvaikeuksiinsa (Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2014). Tämän lisäksi voidaan olettaa heikkojen laskijoi-

den ryhmässä olevan juuri matematiikan oppimisen pulmien kanssa kamppaile-

via oppilaita, sillä heitä on arvioitu olevan noin 5−7% jokaisessa ikäluokassa (Rä-

sänen,2012). 

Aikaisemmin on arvioitu, että matematiikan oppimisen pulmista 

kärsivät eivät kykene arvioimaan realistisesti omaa suoriutumistaan ja minä-

pystyvyysuskomuksiaan (mm. Jungert ym., 2014). Jos siis heikot laskijat helposti 

yliarvioivat matematiikan minäpystyvyysuskomuksensa, minkälaiset heidän to-

delliset pystyvyysuskomuksensa olisivatkaan, jos he kykenisivät ne arvioimaan 

oikein? Minäpystyvyysuskomusten välinen ero eri taitoryhmien välillä voi todel-

lisuudessa olla vielä tämän tutkielman tulosta suurempi. Yksittäisen matematii-

kan oppimisen pulmien kanssa kamppailevalle oppilaalle voi olla kuitenkin 

hyvä, ettei hän kykene arvioimaan taitojensa todellista tasoa. Tämä taitojen yli-

arvioiminen saattaa omalla tavallaan suojata oppilasta esimerkiksi matema-

tiikka-ahdistukselta, kun hänellä on mielikuva edes kohtalaisesta suoriutumi-

sesta matematiikassa. On kuitenkin huomioitava, että tämän tutkielman mukaan 

heikon taitotason oppilailla esiintyy myös matematiikka-ahdista, jolloin voidaan 

olettaa heidän osanneen arvioida ainakin lähes realistisesti omat minäpystyvyys-

uskomuksensa.   

Tarkasteltaessa, kuinka voimakkaasti minäpystyvyysuskomukset ja 

matematiikka-ahdistus ovat yhteydessä matematiikan taitoihin on saatu myös 

tästä tutkielmasta poikkeavia tuloksia. Pisa 2003 tutkimuksen mukaan matema-

tiikka-ahdistus oli näistä kahdesta tekijästä vahvemmin yhteydessä matematii-

kassa suoriutumiseen 15-vuotiailla oppilailla (Lee, 2009). Saamani tuloksen eri-

laisuutta voi selittää tutkittavien eri ikäisyys ja se, että Suomen koululaiset rapor-

toivat yleisesti ottaen vähän matematiikka-ahdistusta (Lee, 2009). Matematiikka-



 

ahdistusta voidaan myös olettaa Sorvon ym. (2017) tutkimukseen viitaten esiin-

tyvän vähän juuri 4.- ja 5.-luokan oppilailla. Tutkimusten mukaan matematiikka-

ahdistusta esiintyy enemmän sekä koulun ensi luokilla (Sorvo ym. 2017) että jo 

opinnoissaan pidemmälle ehtineillä oppilailla (mm. Ascraft, 2002). 4.- ja 5.-luo-

kan oppilaiden minäpystyvyysuskomuksetkin ovat vielä vahvat (Tuohilampi, 

2016), mikä voi osaltaan olla nostamassa tämän tutkielman tulosten minäpysty-

vyysuskomusten tasoa.  

Onnistumisen ja epäonnistumisen kokemusten on tutkimusten mu-

kaan todettu olevan vahvimmin yhteydessä minäpystyvyysuskomuksiin (mm. 

Joët ym., 2011; Jungert ja Anderson, 2013; Phan, 2012). Tällöin hyvä suoriutumi-

nen ja kyky ratkaista tehtäviä vahvistavat oppilaan uskoa omiin taitoihin suoriu-

tua annetuista tehtävistä (mm. Schunk, 1990). Epäonnistumiset tunneilla ja ko-

keissa sekä jatkuva ponnistelu tehtävistä suoriutuakseen sekä heikentävät oppi-

laan minäpystyvyysuskomuksia (mm. Schunk, 1990; Usher, 2009) että käynnis-

tävät matematiikka-ahdistuksen (mm. Jameson, 2014). Ahdistuksen kokemisen 

on myös havaittu laskevan minäpystyvyysuskomuksia (mm. Griggs ym., 2013).  

Nämä kokemukset yhdessä voisivat selittää heikkojen ja vahvojen laskijoiden 

eroavaisuuden myös tässä tutkielmassa. Koska erityisesti heikot laskijat kokivat 

eniten ahdistusta matematiikkaa opiskellessaan, olisikin tärkeä pohtia, kuinka 

oppilaiden matematiikan taitoja voitaisiin parhaiten vahvistaa. Onnistumisen 

kokemusten lisääminen ja niiden saamisen varmistaminen erityisesti heikon tai-

toryhmän laskijoille on opettajille tärkeä tehtävä. Oppilaat pitäisi saada nostettua 

omalla taitotasollaan epäonnistumisen kehältä onnistumisia sisältävälle kehälle, 

sillä onnistumiset matematiikassa lisäävät innokkuutta opiskella ja harjoitella 

enemmän. Kun oppilas alkaa luottamaan kykyihinsä selviytyä matematiikan teh-

tävistä ja hänen minäpystyvyysuskomuksensa vahvistuvat, hän samalla rohkais-

tuu käyttämään matematiikkaa enemmän ja taidotkin vahvistuvat.  

Taitojen vahvistamisen ohella olisi tärkeä vahvistaa myös oppilai-

den minäpystyvyysuskomuksia sekä tehdä matematiikan opiskelusta mielen-

kiintoista ja mukavaa. Luokan arkisen työnteon lomassa ei ehkä ole aina helppoa 



 

havainnoida yksittäisen oppilaan minäpystyvyysuskomusten tasoa, mutta minä-

pystyvyysuskomusten vahvistamista voidaankin tehdä koko luokan kesken. Täl-

laisia keinoja ovat Bonne ja Johnstonin (2016) mukaan muun muassa oppimista-

voitteiden jakaminen oppilaiden kanssa niin, että oppilaat tietävät ne itse sekä 

palautteen antaminen jo saavutetuista tavoitteista. Yksittäisen oppilaan minä-

pystyvyyttä voidaan puolestaan vahvistaa kiinnittämällä oppilaan huomio nii-

hin taitoihin, jotka hän on jo kyennyt saavuttamaan (Bonne & Johnston, 2016). 

Myös Yurt (2014) kehottaa opettajia huomioimaan oppilaiden yksilölliset erot 

opetuksessa ja kehittelemään oppimisympäristöt näiden erojen pohjalta.  

Minäpystyvyysuskomusten vahvistamisen lisäksi voidaan samalla 

auttaa oppiaita käsittelemään epäonnistumisen kokemuksia. Oppilaille voidaan 

tarjota selviytymiskeinoja, jotka auttavat heitä käsittelemään epäonnistumisen 

kokemuksia ja virheitä (Bonne & Johnston, 2016). Tällaiset keinot voisivat toimia 

suojaavina keinoina myös matematiikka-ahdistusta vastaan. Ne olisivat hyödyl-

lisiä kaiken tasoisille laskijoille, jotta oppilaalle ei pääsisi kehittymään ahdistuk-

sen hallitsemaa ”apua -oloa”. Tällaisessa olotilassa matematiikka-ahdistus kes-

kittää oppilaan huomion omiin tunteisiin, ja matemaattinen ajattelu ja toiminta 

häiriintyvät ja oppiminen estyy. Myös näissä tapauksissa positiiviselle kehälle 

pääseminen on tärkeää.  

Tämän tutkielman mukaan erityisesti matemaattisiin tilanteisiin liit-

tyvä ahdistus on vahvasti yhteydessä minäpystyvyysuskomuksiin ja niiden ko-

ettuun tasoon. Sekä minäpystyvyysuskomukset että ahdistuksen kokeminen ma-

temaattisissa tilanteissa kuvaavat molemmat todellisia juuri nyt käsillä olevia ti-

lanteita. Tämä voisi selittää, miksi ahdistus, jota koetaan mahdollisuudesta epä-

onnistua matematiikan tehtävissä, ei noussut tässä tutkielmassa minäpystyvyys-

uskomusten selittäjäksi tarkasteltaessa taitojen ja minäpystyvyysuskomusten vä-

listä yhteyttä. Matematiikan tehtäviä tehdessään oppilaan täytyy aivan kuin joka 

kerta uuden tehtävän edessä punnita uskomuksensa siitä, kykeneekö hän laske-

maan juuri tämän tehtävän. Samalla tavalla ahdistus voi hiipiä ajatuksiin sillä 

hetkellä, kun oppilas näkee edessään olevan tehtävän ja mahdollisesti toteaa sen 

vaikeaksi tai haastavaksi tehdä. Vahvan minäpystyvyyden laskijat ovat suojassa 



 

tältä ahdistuksen kokemukselta, koska he mahdollisesti osaavat ohjata ajatuksi-

aan ja tunteitaan haasteita kohdatessaan (Usher, 2009; Galla & Wood, 2011).   

Tutkielman rajoituksina haluaisin nostaa esille muutamia kohtia. 

Ensinnäkin matematiikka-ahdistusta matemaattisissa tilanteissa kuvaava muut-

tuja ei ole normaalisti jakautunut. Vaikka tämä soveltuu käytettyihin menetel-

miin, voidaan pohtia, minkälaisia tuloksia saataisiin normaalisti jakautuneilla 

muuttujilla. Olisiko silloin eroa myös keskitasoisten ja taitavien laskijoiden ma-

tematiikka-ahdistuksen kokemisessa? Tai eroaisivatko heikot laskijat vielä enem-

män kahdesta taitavammin suoriutuvien ryhmistä?  

Matematiikan oppimisen haasteita kuvaavien käsitteiden kirjo on 

varsin laaja, ja erityisesti pienet oppilaat voivat ymmärtää ne hyvinkin eri tavoin 

kuin tutkijat. Erityisesti matematiikka-ahdistuksen mittaamiseen liittyy toinen 

tutkielmaani mielestäni kuuluva rajoitus. Matematiikka-ahdistuksesta on erotet-

tavissa erilaisia ahdistuksen muotoja. Näitä ovat matematiikka-ahdistuksen li-

säksi yleinen ahdistus ja testitilanteisiin liittyvä ahdistus (mm. Hembree, 1990; 

Cargnelutti ym., 2017). Mielestäni voidaan pohtia, kuinka paljon matematiikka-

ahdistusta raportoivan oppilaan suoriutumiseen matematiikan taitoja mittaa-

vaan tutkimusosioon vaikutti mahdollisesti oppilaan kokema matematiikka-ah-

distus tai matematiikan testiahdistus. Toki tätä pyrittiin ehkäisemään jättämällä 

ahdistusmuuttujien kysymyksiin vastaaminen viimeiseksi osioksi (Sorvo ym., 

2017).  

Jatkossa on mielestäni tarpeellista tehdä vertailevaa tutkimusta ma-

tematiikka-ahdistuksen vaiheista. Näin saataisiin selville, vaihteleeko ahdistuk-

sen kokeminen oppilaan luokka-asteen mukaan kuten minäpystyvyysuskomuk-

set näyttävät tekevän (Tuohilampi, 2016). Tutkimusta voidaan tehdä sekä poikit-

tais- että pitkittäistutkimuksena. Mielestäni on kuitenkin tärkeintä, että mukana 

ovat kaikki perusopetuksen vuosiluokat, jotta saadaan mahdollisimman kattava 

kuva oppilaiden matematiikka-ahdistuksen kehittymisen vaiheista. Myös mate-

matiikan oppimisen pulmista kärsivien oppilaiden ja verrokkien minäpysty-

vyysuskomusten ja matematiikka-ahdistusten kokemuksista olisi tarpeellista 



 

tehdä vertailevaa tutkimusta. Tällä tavoin voitaisiin mahdollisesti löytää opetta-

jille keinoja tunnistaa luokastaan ne oppilaat, joiden minäpystyvyysuskomukset 

ovat heikot, tai joille matematiikka syystä tai toisesta aiheuttaa ahdistusta. Laa-

dullisen tutkimuksen keinoin voitaisiin myös selvittää oppilaiden omia koke-

muksia matematiikan oppimisen pulmista, matematiikka-ahdistuksen koke-

muksista sekä oppilaiden käsityksiä itsestään oppijana. Tämä mahdollistaisi oi-

keanlaisen tuen kohdentamisen niille oppilaille, joille on riski kehittyä matema-

tiikan oppimisen vaikeus vain sen tähden, että oppilas ei luota omiin kykyihinsä 

suoriutua matematiikasta ja matematiikka-ahdistus pääsee sen tähden vaikeut-

tamaan laskemisen taitojen kehittymistä.  
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