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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia matemaattisia valmiuksia 

koulutulokkailla, eli juuri ensimmäisen luokan aloittaneilla oppilailla on. 

Matemaattisia taitoja tutkittiin matemaattisloogisen ajattelun, lukujonotaitojen, ja 

aritmeettisten taitojen osa-alueilta. Lisäksi oltiin kiinnostuneita niistä 

perusteluista, joita tutkittavat  antoivat tehtäviä ratkaistessa, sekä tutkittujen 

toiminnasta tutkimuksen kuluessa. Tutkimukseen osallistui yhden 1. -luokan 

oppilaat syksyllä 2009 ja se toteutettiin noin kaksi viikkoa koulun aloittamisen 

jälkeen. Tutkimusaineisto koottiin yksilötapaamisissa ja taitoja arvioitiin 

pyytämällä jokaista oppilasta vastaamaan samoihin kysymyksiin, tekemään tietyt 

matemaattisia taitoja testaavat tehtävät sekä perustelemaan vastauksensa. 

Tulokset osoittivat, että koulutulokkaiden matemaattisissa taidoissa oli paljon 

hajontaa. Koulutulokkaat osasivat hyvin yksinkertaisia lukujonotaitoja, mutta 

haastavammat taidot, kuten lukujen luettelu laskevassa järjestyksessä, olivat 

osalla vielä heikosti kehittyneitä. Aritmeettisia taitoja osattiin hyvin lukualueella 

0-5, mutta lukualueella 0-10 liikkuvat yhteen- ja vähennyslaskut olivat haastavia 

osalle koulutulokkaista. Osaaminen lukujonotehtävissä yhdistyi useilla 

koulutulokkaille osaamiseen aritmeettisia taitoja mittaavissa tehtävissä. Lisäksi 

havaittiin, että matemaattisloogista ajattelua vaativien ongelmien ratkaisemiseen 

koulutulokkailla vaikutti muun muassa käsitteiden hallinta sekä tehtävien 

konkreettisuus.   

 

Asiasanat: Matemaattiset valmiudet, koulutulokkaat, varhaisiän matemaattinen 

kehitys  
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1 JOHDANTO 

Matemaattinen tieto ja taito alkaa kehittyä jo varhaislapsuudessa, jolloin 

muodostetaan perusta myöhemmälle matemaattiselle oppimiselle (Vuorio 2010). 

Eri tutkimukset tukevat käsitystä, että jo vastasyntyneellä on alkeellisia 

matemaattisia kykyjä (mm. Feigenson ym. 2002; Xu & Spelke 2000), mutta 

varsinaisesti matemaattisen tiedon kehittyminen käynnistyy lapsen alkaessa 

kiinnittää huomiotaan lukuihin ja lukumääriin. Varhaiseen matemaattiseen 

kehittymiseen vaikuttaa subitisaatiokyky, lapsen omaehtoinen huomion 

kiinnittäminen lukumääriin, sekä ympäristön antama tuki ja virikkeellisyys (mm. 

Hannula 2005; Hannula & Lepola 2006; Mattinen 2006). Yksilöllinen 

matemaattinen tietokokonaisuus kehittyy vähitellen hierarkisesti useasta toisiinsa 

linkittyvästä osataidosta.  

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan uusi tieto omaksutaan 

kunnolla vain silloin, jos se voidaan onnistuneesti linkittää vanhaan tietoon tai 

vanhaa tietorakennetta voidaan muuttaa niin, että uuden tiedon ymmärtäminen 

mahdollistuu (Gallimore & Tharp 1990; Hansen 2005; Leino 1997). Niinpä 

puutteet varhaisissa matemaattisissa taidoissa voivat vaikuttaa myös 

myöhempään oppimiseen. 

Lapsen elämässä tapahtuu tärkeä siirtymä esi- ja alkuopetuksen 

nivelvaiheessa. Vaikka lähes jokainen suomalainen lapsi osallistuu nykyisin 

esiopetukseen ja esiopetuksen tulisi muodostaa jatkuma alkuopetuksen kanssa, 

niin koulutulokkaiden tieto- ja taitoerot ovat kuitenkin suuret. Koulussa 

korostettavat aritmeettiset taidot eivät välttämättä kohtaakaan lapsen 

arkikokemusten kautta hankitun tiedon kanssa (Ahonen ym. 1995). Varhainen 

yksilöllisten taitojen arviointi, sekä opettajan laaja ymmärrys koulutiensä 

aloittavien lasten tiedoista ja ajattelun tasosta ovat ensisijaisia asioita opetuksen ja 

tukimuotojen suunnittelussa (mm. Lampinen ym. 2007). 
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Suomalaiset lapset aloittavat koulun 1-2 vuotta myöhemmin useisiin muihin 

maihin verrattuna. Tämän vuoksi kansainvälisten matemaattisia tietoja 

kartoittavien tutkimusten tutkimustulokset eivät ole täysin sovellettavissa 

suomalaisten koulutulokkaiden osaamisen kuvaamiseen. Matematiikan 

oppiaineessa esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheesta tehtyjä pitkittäistutkimuksia on 

Suomessa kuitenkin tehty melko vähän (Hannula & Lepolan 2006). Pro gradu -

työni pyrkii osaltaan selventämään koulutulokkaiden, eli juuri peruskoulun 

aloittaneiden oppilaiden matemaattisia valmiuksia. Matemaattista osaamista on 

tutkimuksessani tarkasteltu matemaattisloogisen ajattelun, lukujonotaitojen ja 

aritmeettisten perustaitojen osa-alueilla Kinnusen ym. (1994) teorian pohjalta. 

Teoriaosiossa selvitän varhaisiän matemaattisten taitojen kehittymistä, mutta 

tarkan osataitojen ikävuosittaisen kehittymisen sijaan pyrin pikemmin luomaan 

tutkimusten pohjalta yleiskuvan taitojen kehittymisestä ennen kouluikää. Olen 

tietoisesti rajannut teoriaosiosta pois kielellisen kehityksen vaikutuksen 

matemaattisten taitojen kehittymiseen, vaikka kielellinen ja matemaattinen 

kehitys linkittyvätkin voimakkaasti toisiinsa. Tämä rajaus täsmensi teoriaosiota ja 

voimisti teorian ja tutkimuksen vuorovaikutusta. Tutkimus toteutettiin yhden 

perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilailla syksyllä 2009 noin kaksi viikkoa 

koulun aloittamisen jälkeen.  

 Koulutulokkaiden matemaattisten valmiuksien käsitteellä on tarkoitettu 

tässä työssä sitä synnynnäisten ja sekundaarisesti opittujen matemaattisten 

tietojen ja taitojen yksilöllistä kokonaisuutta, joka muodostaa lähtökohdan 

yleisopetuksessa toteutettavalle matematiikan opettamiselle ja oppimiselle. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2 MATEMAATTISTEN TAITOJEN LUOKITTELUJA 

Matemaattisen kehittymisen tutkiminen on hankalaa lukuisien 

tarkastelumahdollisuuksien vuoksi. Kokonaiskuvaa selkeyttää, jos tiedot ja taidot 

pystytään jaottelemaan erillisiin osa-alueisiin, ja näin matemaattisen oppimisen 

tutkimuksessa onkin totuttu tekemään. Jaottelut ovat kuitenkin hieman epäaitoja, 

sillä erilliset osa-alueet muodostavat kehittyessään jatkuvasti yksilöllisesti 

muokkaantuvan matemaattisen tieto- ja taitohierarkian kokonaisuuden (Vuorio 

2010, 135). Näyttäisi siltä, että matemaattiset taitoalueet on luokiteltu kussakin 

tutkimuksessa hieman eri tavoin.  

Kinnunen, Lehtinen ja Vauras (1994, 55-59) ovat aloittaneet jaottelunsa 

matemaattisloogisen ajattelun kehittymisestä. Lapsi alkaa havainnoida 

toimintaympäristöään jo hyvin varhain ja matemaattisloogista kehitystä ohjaa 

sekä fyysinen ympäristö että yksilölliset ominaisuudet. Matemaattisloogisina 

taitoina he pitävät muun muassa yksi-yhteen - vastaavuutta, lukumäärän 

säilyvyyttä ja pienten esinejoukkojen lukuisuuksien vertailua. Viitaten muun 

muassa Piaget'n tutkimuksiin, Kinnunen ym. toteaa, että matemaattisloogiset 

ajattelun perusvalmiudet ovat lähtökohtana lukujonotaitojen ja aritmeettisten 

operaatioiden oppimiselle, jotka ovatkin tämän jaottelun mukaan muut 

osaamisalueet. Tässä jaottelussa on korostanut matemaattisten taitojen 

hierarkisuus ja tietokokonaisuuden jatkuva muokkaantuminen.  

Vainionpää, Mononen ja Räsänen ovat jaotelleet matemaattiset taidot 

karkeasti neljään osa-alueeseen: luku- ja suhdekäsitteisiin sekä lukujenluettelu- ja 

laskutaitoon. Nämä neljä osa-aluetta ovat heidän mukaansa kehityksen 

alkuvaiheessa erillisiä, mutta nivoutuvat myöhemmin yhteen 

taitokokonaisuuksiksi. Kinnunen ym. (1994) jaottelevat luokittelun, vertailun ja 

järjestykseen asettamisen matemaattisloogisen ajattelun alle, kun taas Vainionpää 

ym. yhdistää nämä suhdekäsitteiden oppimisen alle.  
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Yksittäiset matemaattiset taidot sisältyvät Vainionpään ym. jaottelussa osa-

alueisiin seuraavasti:  

 suhdekäsitteet: toiminnan kautta hahmottuva käsitetaso (lisää, pois, tyhjä 

jne.), ominaisuuksien kautta hahmottuva käsitetaso (iso, paljon, jne.), 

vertailun kautta hahmottuva käsitetaso  

 lukukäsitteet: käsitys siitä, mitä kaikkea voi laskea, yksi-yhteen -

vastaavuus, luettelujärjestyksen merkitsemättömyys lukumäärää 

laskettaessa, lukumäärän säilyvyys 

 luettelutaito: lukusanat, lukusanojen ja määräkäsitteen yhdistyminen, 

luettelutaitojen kehittyminen mekaanisesta luettelusta kohti joustavaa 

lukusuoralla liikkumista 

 laskutaito: esineiden lukumäärien vertaileminen laskemalla niin, että ensin 

työskennellään pienillä luvuilla ja edetään luettelutaidon kautta abstraktiin 

lukujen vertailuun  

Tähän jaotteluun on lisätty myös synnynnäiset matemaattiset taidot: kyky havaita 

määriä ja kyky erotella määriä. Synnynnäisen määrien havaitsemis- ja 

erottelukyvyn todetaan olevan pohja kaikelle matemaattiselle kehitykselle, ja 

luettelutaidon olevan edellytys lukukäsitteen ja laskutaidon oppimiselle, mutta 

muutoin mallissa ei oteta kantaa taitojen kehittymisen hierarkisuuteen. 

(Vainionpää, Mononen & Räsänen 2004, 293-297.) 

Vuorio on jakanut olennaiset matemaattiset taidot neljään osaan. Hänen 

mukaansa keskeisiä matemaattisen osaamisen alueita ovat 1) ominaisuus- ja 

suhdekäsitteiden hallinta; 2) matemaattislooginen ajattelu; 3) lukukäsitteet; ja 4) 

laskeminen. Ominaisuus- ja suhdekäsitteet tarkoittavat ei-numeraalisten 

käsitteitä, kuten ”iso”, ”päällä” ja ”suurempi”. Matemaattislooginen osaaminen 

käsittää luokittelun, vertailun ja järjestykseen asettamisen. Lukukäsitteet taas 

tarkoittavat määrää kuvaavia käsitteitä, lukusanoja sekä numeromerkkejä. 

Laskeminen tarkoittaa aritmeettisten laskukaavojen ja -strategioiden hallintaa. 

Vuorion jaottelussa korostuu Kinnusen ym. (1994) tapaan osa-alueiden 

hierarkinen kehittyminen. Vaikka Vuorio on jakanut matemaattiset taidot 

karkeasti neljään osaan, niin hän pyrkii ottamaan huomioon myös laajemmin 
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varhaiskasvatuksen matemaattiset sisältöalueet, joten edellä mainittujen osa-

alueiden lisäksi hän liittää matemaattisiin tietoihin geometrian, mittaamisen, ajan 

hallinnan ja tilastot. (Vuorio 2010; 135, 141-151.) Tämä laajempi jaottelu on 

käytössä useassa esi- ja alkuopetuksen opetusta ja oppimisesta käsittelevässä 

teoksessa (ks. esim. Barmby, Bilsborough, Harries & Higgins 2009; Clements & 

Sarama 2009; Dickson, Brown & Gibson 1984; Haylock 2007; Mooney, Ferrie, Fox, 

Hansen & Wrathmell 2007).   

Käytän itse tässä tutkimuksessa Kinnusen ym. (1994) jaottelua, sillä se on 

mitannut hyvin koulutulokkaiden matemaattisia valmiuksia Kinnusen ym. 

diagnostisessa koulutulokkaiden ja 1. -luokkalaisten kognitiivisia taitoja ja 

motivaatiota arvioivassa testissään, ja koejärjestelyt ovat olleet tässä testissä 

samansuuntaiset minun tutkimukseeni verrattuna. Myös perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2004, 161–162) alkuopetuksen sisällöt 

soveltuvat hyvin Kinnusen ym. matemaattisen tiedon jaotteluun. Näitä 

alkuopetuksen sisältöjä ovat luvut ja laskutoimitukset, algebra, geometria, 

mittaaminen, tietojen käsittely ja tilastot. Matemaattisloogiseen ajattelun 

hahmottamisen alueeseen sopivat hyvin geometria ja mittaaminen, ja yleisiin 

ajattelun taitoihin tietojen käsittely ja tilastot. Luvut sopivat lukujonotaitojen 

osioon ja laskutoimitukset ja algebra aritmeettiseen osa-alueeseen. Omassa 

tutkimuksessani liitän matemaattisloogisen kehittymisen alle myös geometrisen 

osaamisen, ajallisen ja avaruudellisen hahmottamisen, pituuden ja painon 

mittaamisen. 
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3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ 

Matematiikkaa ja sen oppimista koskevassa kirjallisuudessa käytetään paljon 

käsitteitä, jotka ovat epäselvästi määriteltyjä tai niiden suomennokset ovat 

puutteellisia. Esittelen tässä luvussa muutamia peruskäsitteitä, joiden merkitykset 

välillä sekoitetaan toisiinsa.  

Useat käsitteet kuvaavat ihmisen yksilöllistä matemaattisen tiedon 

kokonaisuutta. Tällaisia ovat muun muassa number sense -käsite (suom. lukutaju) 

ja mental number line -käsite, joilla kuvataan yksilöllistä ajattelujärjestelmää, johon 

luvut, laskukaavat ja tieto vaihtoehtoisista ratkaisutavoista ovat järjestäytyneet 

(Anghileri 2000, 2-3; Aunio 2006, 5; Clements & Sarama 2009, 45; Vilenius-

Tuohimaa 2005, 3). Numeracy -käsitettä käytetään kuvattaessa ajattelun taitoja, 

lukujonotaitoja ja luettelemalla laskemisen taitoa (ks. tarkemmin esim. Aunio & 

Niemivirta 2010; Van Luit, Van de Rijt & Penning 1994, Early Numeracy Test,).  

Lukukäsite ("concept of number") on selitetty yksilölliseksi luvun mielikuvaksi. 

Lapsi luo itselleen mielikuvan lukukäsitteestä kokemusten kautta ja lukukäsitteen 

kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapsi oppii liittämään lukuun sitä 

vastaavan määrän sekä omaksuu tiedon lukujen oikeasta järjestyksestä. 

(Hartikainen, Vuorio, Mattinen, Leppävuori & Pahkin 2001, 84-85; Lampinen 

2007, 23; Vainionpää ym. 2004, 295.)  

Lukujen luettelutaidolla tai lukujonotaidoilla ("number sequence skills") 

tarkoitetaan sellaista asteittain kehittyvää taitoa, jossa lapsi oppii liittämään 

lukusanat ketjuun oikeassa järjestyksessä. Taitojen kehittyessä opitaan taito 

liikkua lukusanojen ketjussa eteen- ja taaksepäin ja jopa hyppimään joidenkin 

lukujen yli. (Fuson 1992, 248-249.)  

Laskeminen ("counting") voi tarkoittaa joko aritmeettista laskuoperaatioita tai 

luettelemalla laskemista (ks. esim. Anghileri 2000, 4). Aritmeettisten 

operaatioiden suorittamiseen tarvitaan Hannulan ja Lepolan (2006, 133) mukaan 

kehittynyt konstruktio lukujonosta, sillä lukujonosuoralla tulee osata liikkua 

joustavasti eteen ja taaksepäin riippumatta aloitettavasta luvusta. Aritmeettiset 
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operaatiot vaativat siis aiempia taitoja ja useamman osataidon yhtäaikaista 

käyttöä.  

Laskemiseen liitettäviä käsitteitä ovat muun muassa "one to one -

corresponce" eli yksi-yhteen -vastaavuus, lukumäärän säilyvyys, "ordinarity" eli 

ordinaalisuus ja "cardinality" eli kardinaalisuus. Yksi-yhteen –vastaavuus tarkoittaa 

sitä, että laskiessaan esimerkiksi esinejoukkoa ihminen osaa liittää lukusanan ja 

kullakin hetkellä laskettavana olevan kappaleen toisiinsa niin, että kutakin 

laskettavaa lukua vastaa yksi kappale ja samalla erotetaan jo lasketut kappaleet 

vielä laskematta olevista (Gelman & Gallistel 1978, 77-78). Kaikki olemassa olevat 

laskemisen muodot vaativat yksi-yhteen –vastaavuuden ymmärtämistä. 

Lukumäärän säilyvyyden hallinta tarkoittaa, että esineiden joukon määrä säilyy 

samana siitäkin huolimatta, että laskeminen aloitetaan eri kohdasta tai esineiden 

paikkaa tai ryhmittelyä muutetaan (Kinnunen ym. 1994, 57). Laskiessaan 

esinejoukkoa laskijan täytyy ymmärtää, että sanotulla lukusanalla on oma stabiili 

paikkansa lukusuoralla. Tätä kutsutaan lukujen ordinaalisuudeksi. (Anghileri 2000, 

18.) Ordinaalisuuden käsittäminen vaatii ymmärryksen kahden luvun 

suuruusjärjestyksestä (Clements & Sarama 2009, 44). Kardinaalisuus tarkoittaa sitä, 

että esineitä laskiessa viimeiseksi sanottu luku kertoo koko tähän asti lasketun 

objektijoukon koon (Anghileri 2000, 27). Esimerkiksi lapsen laskiessa kolmen 

lelun määrää luettelemalla aloittamalla ykkösestä, hän ymmärtää, että 

osoittaessaan kolmatta lelua ja lueteltuaan lukuja näin lukuun kolme asti, tämä 

tarkoittaa samalla sitä, että kaikki kolme lelua on nyt mukana luvussa kolme.  

Numerosity -käsitteen on suomennettu lukuisuudeksi, joilla viitataan siihen, 

että kaikilla joukoilla on lukumäärä (Kinnunen ym. 1994, 57). Butterworth käyttää 

numerosity -käsitettä selittäessään joukon lukumäärää kardinaalisuus -käsitteen 

omaisesti (Butterworth 2005; 5, 15). Myös Dicksonin, Brownin ja Gibsonin 

mukaan käsitteet manyness tai numerosity kuvaavat ikään kuin laskemisen 

päätepistettä, johon päästään, kun esimerkiksi luettelemalla ja samalla sormella 

osoittaen saadaan laskettua joukkoon jokainen tarvittava objekti (Dickson, Brown 

& Gibson 1993, 169). 
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4 MATEMAATTISTEN TAITOJEN KEHITTYMINEN TAITOJEN 

KONSTRUKTIVISTISENA PROSESSINA  

Matemaattisesta varhaiskehityksen tutkiminen haastaa pohtimaan sitä, kuinka 

suuri osa oppimisesta tapahtuu tiedostamatta lapsen kasvaessa. Lähes kaikki 

lapsethan osaavat jo alle kouluikäisenä luetella lukuja lukurimpsuna, ratkaista 

yksinkertaisia päässälaskuja ja muun muassa vertailla lelujen kokoja. Lapset 

osaavat myös lukusanoja ja käsittelevät matemaattisia sisältöjä leikin lomassa. 

Usein vaikuttaakin siltä kuin lapset oppisivat matemaattiset sisällöt lähes 

huomaamattaan, vähän kuten kävelemisen kävelemään oppimisen 

herkkyyskautena. On kuitenkin todettu, että vaikka lapsi kiinnittääkin usein 

spontaanisti huomiota ympäristön ja tilanteiden matemaattisiin piirteisiin, niin 

matemaattisten taitojen oppiminen ei tapahdu automaattisesti. Useat 

matematiikan oppimisen ja opetuksen tutkijat (esim. Baroody 1997, Hannula 2005, 

Leino 1997, 41; Lehtinen & Kinnunen 1993, 38) ovat sitä mieltä, että 

tietokokonaisuus rakentuu vähitellen aktiivisen konstruoinnin kautta. 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys painottaa tiedon prosessointia ulkoa opettelun 

sijaan. Lapsi ei opi matemaattisia tietoja automaattisesti kasvamisen tuloksena, 

eikä toisaalta rakenna syvällistä ymmärtämistä opettelemalla ulkoa matemaattisia 

sääntöjä, numeroita tai laskutapoja, vaan hyvä oppimisprosessi vaatii tiedon 

rakentamista niin, että uusi tieto voidaan liittää osaksi tietokokonaisuutta 

(Baroody 1997, 152; Lehtinen & Kinnunen 1993, 38).  

Ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muun maailman ja muiden 

ihmisten kanssa omaksuen tietoa muilta. (Stetsonko & Vianna 2009, 42-43.)  

Matemaattinen ymmärrys ei kuitenkaan kehity pelkästään aktiivisen opetuksen 

kautta, vaan kehittymiseen tarvitaan ennen kaikkea yksilöllinen kokeiluja ja 

erehdyksiä sisältävä oppimispolku (Hansen 2005, 3). Opettajan tulee selvittää 

oppilaiden käsityksiä ja näihin sisäisiin representaatioihin vaikuttamalla pyrkiä 

vähitellen laajentamaan kunkin oppilaan yksilöllistä tietorakennetta (Leino 1997; 

40, 47; Mutanen 1998, 17). Opetuksessa tulee myös huomioida, että 

matemaattisten taitojen oppiminen vaatii sellaisiakin taitoja, jotka eivät 
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suoranaisesti liity matemaattisiin sisältöihin. Osatakseen taitavasti ratkaista 

ongelmia ja selvittää monipuolisia laskutehtäviä ihminen tarvitsee niin sanotun 

kuinka-ratkaisen –tiedon lisäksi muitakin ongelmanratkaisutaitoja. Baroodyn 

mukaan laskijan täytyy hyödyntää ajattelustrategiataitojansa, kuten pohtia mitä 

asioita ratkaisuvaiheessa täytyy ottaa huomioon ja mitkä asiat täytyy muistaa 

samanaikaisesti; ja muistitietoa, eli poimia pitkäkestoisesta muistista käyttöön jo 

aiemmin omaksuttuja tietoja. Matemaattisten taitojen oppimiseen tarvitaan myös 

metakognitiivisia taitoja, eli esimerkiksi tunteiden ja ajatusmallien sekä omien 

tietojen reflektoimista (Baroody 1997, 152-153). Hyvät metakognitiiviset taidot 

helpottavat oppimista ja toimimista myös tilanteissa, joissa oppimiseen liittyy 

turhautumista tai oppisisällöt ovat haastavia. 
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5 MATEMAATTINEN VARHAISKEHTYS 

5.1 Matemaattisten taitojen perusta synnynnäisissä kyvyissä 

Yksi ehkäpä kiinnostavimmista matemaattisen kehittymisen tutkimuksen 

teemoista on synnynnäisten matemaattisten taitojen tutkiminen. Kehittymistä on 

pohdittu kahdelta eri kannalta. Ensimmäinen näkemyksen mukaan 

matemaattisen tiedon pohja luodaan vasta ympäröivää maailmaa observoidessa, 

eli vasta syntymän jälkeen aletaan konstruoida käsitystä matemaattisen maailman 

olemassaolosta. Toinen näkemys on, että jo vastasyntyneen ajattelun struktuuriin 

kuuluisi alkeellinen matemaattisten asioiden hahmottaminen.  

Eri tieteenalojen tutkimukset näyttäisivät tukevan vahvasti jälkimmäistä 

näkemystä, sillä useissa tutkimuksissa (mm. Feigenson, Carey & Spelke 2002; 

Starkey, Spelke & Gelman 1990, Xu & Spelke 2000) on saatu viitteitä siitä, että 

ihmisellä on jo synnynnäisesti erinäisiä matemaattisloogisen ajattelun kykyjä. 

Tutkijat ovat mitanneet muun muassa sitä, kuinka kauan vauva katsoo 

kiinnostuneena muista poikkeavaa esinemäärää ja todenneet eron aktiivisessa 

katsomisajassa. Kaikissa kokeissa on saatu samansuuntainen tulos: vauvaikäiset 

tuijottavat tilannetta pitempään silloin, kun lukumäärä vaihtuu, eli he näyttävät 

havaitsevan määräeron. (Wynn 1998, 3, 5-11.) Lisäksi on saatu viitteitä siitä, että 

vauvat pystyvät hahmottamaan suuret ryhmien väliset määrälliset erot (Xu & 

Spelke, 2000, 7-9). Gearyn mukaan primaarisia määrällisiä taitoja on kyky 

hahmottaa tarkka lukumäärä ilman laskemista, perusymmärrys enemmän ja 

vähemmän -käsitteistä, luettelemalla laskemisen perusta, ja herkkyys huomata 

kasvua ja vähenemistä pienissä lukumäärissä. (Geary 2000, 12). Vaikka Gearyn 

käsitys vastasyntyneiden kyvykkyydestä on laaja, niin hänen mukaansa 

matemaattiset taidot ovat niin sanotusti kyvykkyyksiä, jotka alkavat kehittyä 

varsinaisesti vasta syntymän jälkeen.  

Tämän hetkisen tietämyksen ja eri tutkimustulosten yhteenvetona voi sanoa, 

että vauvaikäisten alkeistaidot perustuvat lukumäärien erottelukykyyn ja kyky 

jakautuu kahteen osaan: 1) hyvin pienten lukumäärien tarkka erottelu ja 2) 

lukumäärien suhteellinen hahmottaminen, jossa tarkkuus vähenee lukumäärän 
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kasvaessa (Aunio ym. 2004, 201; ks. myös Mattinen 2006, 17-18). Keskustelua 

käydään edelleenkin siitä onko kysymys todellakin lukumäärien havaitsemisesta 

vai yleisemmästä kognitiivisten mekanismien vaikutuksesta. (Mattinen, Hannula 

& Lehtinen 2005, 156). Lukumäärien havaitseminen on vastasyntyneellä joka 

tapauksessa täysin tiedostamatonta toimintaa, ja todellinen matemaattisen 

kehityksen käynnistyminen tapahtuu varsinaisesti siinä vuorovaikutuksessa, 

johon lapsi joutuu tullessaan matemaattisen maailman osaksi (Wynn 1998, 11).  

5.2 Subitisaatiokyky lukumääräisyyden hahmottamisen taustalla  

Matemaattisissa asioissa heikosti osaavilla ja erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla 

on todettu viivästymä subitisaatiokyvyn kehittymisessä. Viivästymä hidastaa 

koko matemaattista kehittymistä, eli subitisaatiokyvyllä on vaikutusta 

myöhemmälle matemaattiselle kehittymiselle. (Clements & Sarama 2009, 9.) 

Varhaisiän matemaattista kehitystä tutkiessa on siis olennaista huomioida myös 

yksilöiden subitisaatiokyvyn kehitystaso.  

Subitisaatioksi kutsutaan ihmisen kykyä tunnistaa salamannopeasti pieniä 

lukumääriä. Toisin sanoen heti lukumäärää katsottuaan ihminen kykenee 

hahmottamaan kuinka monta objektia määrään sisältyy. Pienen määrän 

tunnistaminen näyttäisi olevan synnynnäinen taito ja näin ollen alkeellista 

laskemista primitiivisempi kyvykkyys. (Benoit, Lehalle & Jouen 2004, 303; 

Clements & Sarama 2009, 9.) Vaikka määrän tunnistaminen tapahtuukin hyvin 

nopeasti, se ei ole täysin automaattinen, ilman ajattelua tapahtuva prosessi 

(Hannula 2005, 13). On nimittäin todettu, että reaktioajat kasvavat laskettaessa 

subitisaatiokyvyn avulla suurempia lukuja. Kolmen objektin laskeminen kestää 

hieman pidemmän aikaa kuin kahden objektin laskeminen ja aikaerot kasvavat 

sitä suuremmiksi mitä suurempia laskettavat lukumäärät ovat tai mitä 

epäselvemmässä järjestyksessä laskettavat objektit ovat. (Clements & Sarama 

2007, 470; Gelman & Gallistel 1978, 66.)  

Subitisaatio ei ole ainoastaan synnynnäisesti osattava prosessi, vaan se 

kehittyy huomattavasti lapsen kasvaessa. Clementsin ja Saraman mukaan 

subitisaatiosta on erotettavissa kaksi eritasoista tapahtumaa: havaintoon 
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perustuva subitisaatio ja käsitteellinen subitisaatio. Havaintoon perustuvassa 

subitisaatiossa pienet objektimäärät voidaan tunnistaa samalla hetkellä ilman, että 

käytettäisiin tietoisia matemaattisia prosesseja. Kehittäessään matemaattisia 

taitojaan ihminen oppii käsitteellisen subitisaation taidon, eli hän osaa pilkkoa 

nopeasti suuren objektimäärän osiin, laskea kunkin osan objektimäärän erikseen 

ja ilmoittaa sen jälkeen osien yhteenlasketun tuloksen. Luvun kokoaminen 

tapahtuu kuitenkin edelleen niin nopeasti, ettei voida puhua varsinaisesta 

objektien laskemisesta. (Clements & Sarama 2009, 9.) Tämä subitisaatiokyvyn 

kehittymisnäkökulma olisi tärkeää ottaa huomioon viimeistään esi- ja 

alkuopetuksessa, kun lapset alkavat tutustua matematiikkaan. 

5.3 Lapsen huomion kiinnittäminen lukumääriin 

Ihminen havainnoi aina jotakin, sillä ympäristö ja aktiivinen toiminta lähettävät 

jatkuvasti tietoa käsiteltäväksi. Jatkuvan informaatiovirran hallitakseen 

ärsyketulvasta tulee valikoida asioita, joihin huomio kiinnitetään. Ruff ja Rothbart 

toteavat, että jo pienissä lapsissa on huomattu eroja havaitsemisen kehittymisen 

suhteen. Lapset ovat yksilöllisiä siinä, kuinka he reagoivat ärsykkeisiin. Myös se, 

kuinka kauan huomiota kiinnitetään kulloiseenkin asiaan, vaihtelee tilanteittain. 

Suuri osa näistä lasten havainnointieroista voidaan selittää prosessointieroilla, 

temperamentilla, impulssitoiminnan eroilla, sekä tunteiden käsittelyn eroilla. 

(Ruff & Rothbart 1996; 13, 197.) 

Matemaattista kehittymistä tutkittaessa (ks. esim. Hannula 2005; Hannula, 

Räsänen & Lehtinen 2007; Mattinen, 2006) on todettu, että useimmat lapset 

näkevät maailman täynnä erilaisia matemaattisia asioita. Lapsen oma-aloitteisesta 

lukumäärien havainnoinnista käytetään matemaattisessa tutkimuskirjallisuudessa 

yleisesti käsitettä spontaani huomionkiinnittäminen lukumääriin (englanniksi 

SFON eli Spontaneous FOcusing on Numerosity). Hannula määrittelee 

spontaanin huomionkiinnittämisen tietoiseksi huomion kohdistamiseksi 

esineiden tai tapahtuminen tarkkoihin lukumääriin niin, että tarkka lukumäärän 

tunnistamisprosessi herää ja lapsen on mahdollista käyttää tarkkaa 

lukumäärätietoa hyväkseen toiminnassa (Hannula 2005, 12). Numeerisen 
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alkeistiedon kokoamisvaiheessa on olennaista, että tarkastellaan nimenomaan 

tarkkaa lukumäärää, sillä pienten joukkojen tarkan lukumäärän havaitseminen 

kehittää myös muita lukumääriin liittyviä tietoja ja taitoja, kuten 

kardinaalisuuden käsittämistä (Mattinen 2006, 221). 

Hannulan viiden tutkimuksen sarjassa (2005) selvitettiin lapsen spontaania 

huomion kiinnittämistä numeroihin ja todettiin, että se on erillinen, 

matemaattisesti tärkeä prosessi. Se, kuinka paljon lapsi omaehtoisesti suuntaa 

tarkkaavaisuuttaan arkiympäristön esineiden ja asioiden lukumääriin voi selittää 

lasten kehityksellisten erojen muodostumista varhaisiässä, sillä samalla kun 

lapsen tarkkaavaisuus lukumääriin lisääntyy, myös aritmeettiset taidot 

parantuvat ja tämä taas saa lapsen kiinnostumaan entisestään ympäristön 

numeerisesta havainnoinnista. (Hannula 2005, 39-40; Hannula, Lepola 2006, 15 ja 

132; Lampinen, Ikäheimo & Dräger 2007, 14; Mattinen 2006, 34.) Hannulan ym. 

tutkimus (2007, 5) antaa viitteitä siitä, että niillä lapsilla, jotka voimakkaasti ja 

pitkäkestoisesti kiinnittivät huomiota lukumääriin, oli paremmat subitisaatio- ja 

laskutaidot 5-vuotiaana. Yhteys spontaanin huomionkiinnittämisen, subitisaatio- 

ja laskutaidon välillä havaittiin, vaikka sanallinen ymmärrys ja älykkyysosamäärä 

oli kontrolloitu. Siispä lapset, joiden matemaattiset taidot eivät ala kehittyä 

omaehtoisen lukumäärien huomioimisen myötä, saattavat olla vaarassa jäädä 

vaille omakohtaisia matemaattisia havaintoja ja kokemuksia, ja tarvitsevatkin 

normaalissa kehitysrytmissä pysyäkseen paljon aikuisen tukea (Hannula 2005, 12; 

Lampinen ym. 2007, 14). 

5.4 Sekundaaristen taitojen kehittyminen 

5.4.1 Matemaattisloogisen ajattelun kehittyminen 

Loogisen ajattelun taidot ovat väylä myöhemmälle matemaattiselle kehittymiselle 

(Kinnunen ym. 1994, 55-59). Vuorion (2010, 135) mukaan matemaattislooginen 

ajattelu kehittyy luokittelun, vertailun ja järjestykseen asettamisen hallinnalle, ja 

osaamiseen vaikuttaa ominaisuus- ja suhdekäsitteiden hallinta. Suhdekäsitteet 

ovat ajallisia ja avaruudellisia vertailukäsitteitä, jotka kuvaavat erilaisia 
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muutoksia ja suhteita. Tällaisia ovat muun muassa käsitteet "enemmän", "lisää", 

"pienempi", "aikaisemmin", "päällä". Ominaisuuksien kautta hahmottuvia 

käsitteitä ovat muun muassa käsitteet "iso" ja "paljon". (Vainionpää ym. 2004, 293-

297, Vuorio 2010, 135.) Suhde- ja ominaisuuskäsitteitä harjoitellaan silloin, kun 

lapsi luokitellen ja vertaillen alkaa huomata asioiden eroja ja samankaltaisuuksia. 

Taidot linkittyvät niin, että toisaalta vertailu, luokittelu ja järjestykseen 

asettaminen selventävät suhde- ja ominaisuuskäsitteitä, mutta kuten Vuorio 

(2010, 141) toteaa, toisaalta juuri ominaisuus- ja suhdekäsitteiden hyvä hallinta on 

pohja vertailun, luokittelun ja järjestykseen asettamisen onnistumiselle. Kinnunen 

ym. pitää matemaattisloogisina taitoina myös muun muassa lukuisuuden 

hahmottamista, yksi-yhteen -vastaavuuden periaatteen sekä lukumäärän 

säilymisen ymmärtämistä (Kinnunen ym. 1994, 55-59).  

 

Suhde- ja ominaisuuskäsitteet, sekä vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen 

Loogisen ajattelun kehittyminen alkaa arkielämässä lapsen kasvattaessa tietojaan 

muun muassa lukumääristä. Matemaattinen ajattelu on tällöin vielä 

esinumeraalista. (Baroody 1997, 156-157.) Jo 1-2 -vuotiaana lapsi alkaa suoran 

havainnoinnin perusteella erotella määriä erittelemällä niitä suhdekäsitteillä, 

kuten "lisää", "pois" ja "tyhjä". Myös esineiden ominaisuuksia hahmottaminen 

kehittyy ja opitaan ominaisuuskäsitteitä, kuten "iso" ja "paljon". (Vainionpää ym. 

2004, 296-297.)  

Ominaisuuskäsitteet opittuaan lapset voivat alkaa vertailla kahden eri 

objektin samaa ominaisuutta ja selvittää onko niissä oleva ominaisuus 

samanlainen vai erilainen (Baroody 1997, 157). Tätä vertailun kautta 

hahmotettavaa käsitetasoa aletaan käyttää noin kolmen - neljän vuoden iässä, eli 

hahmotetaan muun muassa käsitteet "suurempi" ja "pienempi". Neljävuotiaat 

osaavat vertailemalla yksi-yhteen -vastaavuuden ja luettelemalla laskemisen 

avulla selvittää, ovatko kaksi enintään 5 objektia sisältävää ryhmää 

samankokoiset. 6-vuotiaat osaavat selvittää saman asian myös sellaisten ryhmien 

välillä, joissa esineitä on jopa 18. (Clements 2004, 30.) Myös useamman esineen 

toisiinsa vertaileminen on tärkeä looginen taito. Usean esineen asettaminen 
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esimerkiksi pituusjärjestykseen vaatii loogista ajattelukykyä, jossa ymmärretään, 

että jos esine 1 on pienempi kuin esine 2 ja esine 2 on pienempi kuin esine 3, niin 

myös esine 1 on pienempi kuin esine 3. Toisaalta pitää myös ymmärtää, että 

kappaleen pituus säilyy saman, vaikka kappaletta siirrettäisiinkin. (Clements & 

Stephan 2004, 300-304.) Kun ominaisuuksien vertailuun opitaan liittämään luvut 

ja lukusanat, voidaan oppia mittaamaan ominaisuuksia tarkasti. 

 

Pituuden mittaaminen  

Pituuden mittaaminen on yksi mittaamisen keskeisimmistä operaatioista (Barmby 

ym. 2009, 143; Dudgeon 2005, 104) ja sen harjoittelu aloitetaan myös varhain. 

Mittaamistaidot kehittyvät yksilöllisessä tahdissa riippuen muun muassa 

kokemuksien ja harjoittelun määrästä. Battistan mukaan mittaamista voi 

vaikeuttaa se, jos esimerkiksi mitattava nauha ei ole suorassa, eli pituutta ei voi 

määrittää suoraan alkupisteestä A pisteeseen B. Myös ajan ja pituuden 

sekoittuminen (esim. "kumpi autoreitti vie pitemmän aikaa?"), sekä 

kolmiulotteisten kappaleiden mittaaminen tuovat haasteita mittaamiseen. 

(Battista 2006, 140-141.) 

Saavuttaakseen oikean mittaamistuloksen mittaajan tulee Clementsin ja 

Stephanin mukaan ymmärtää mittaamisen perusteet. Ensinkin on ymmärrettävä, 

että kappaleen pituus voidaan jakaa ja jakaminen suorittaa niin, että osiot ovat 

samankokoisia. Pienempi osa kuuluu suurempaan osaan ja yksi iso kappale 

koostuu useasta pienestä osasta. Mitattaessa kukin osa on mitattava vain kerran ja 

kaikki osat pitää mitata, jotta saadaan koko kappaleen pituus. Kun esineen 

pituutta lasketaan jollakin sovitulla mitalla, niin täytyy ymmärtää, että luetellut 

lukusanat kertovat kardinaalisesti kappaleen pituuden alusta mitattuun 

pisteeseen asti. (Clements & Stephan 2004, 302, Clements 2004, 53-55.) Pituuden 

mittaamisen oppiminen seurailee näitä vaiheita ja mahdollistaa vähitellen yhä 

tarkemman määrän selvittämisen.  
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Avaruudellinen hahmottaminen  

Hohmann, Banet ja Weikart ovat Piaget'n ajattelun teoriaan viitaten selvittäneet 

kootusti avaruudellisen hahmottamisen kehittymistä. Heidän mukaansa lapsen 

huomio keskittyy ensin voimakkaasti omaan toimintaan. Avaruudellinen 

ymmärrys kasvaa, kun lapsi oppii liikkumaan. Esineiden asentojen sekä 

läheisyys-etäisyys suhteiden tarkkailun kautta havainnointi muuttuu vähitellen 

yhä tarkemmaksi. Tilajärjestyksen hahmottaminen alkaa lapsen ollessa noin 3-4 -

vuotias. Koulunaloitusiässä lapsi alkaa ymmärtää avaruudellisia suhteita. 

Pituuden ja välimatkan pysyvyys alkaa selventyä ja muun muassa vakiomittojen 

käyttö mittaamisessa onnistuu. Esikouluikäiset kiinnittävät kuitenkin huomionsa 

lähinnä esineen muotoon, eivät sen ulottuvuuteen, sillä kaksi- ja 

kolmiulotteisuuden hahmottaminen on vielä vaikeaa. (Hohmann, Banet & 

Weikart 1993; 182-184, 202.)  

Van Hielen geometrisen kehityksen vaihemallissa ei ole tarkkoja ikäkausia. 

Teorian ensimmäisessä vaiheessa lapsi tunnistaa tavallisimmat muodot 

visuaalisen erottelun avulla, mutta kuvioiden osiin ja niiden suhteisiin ei 

kiinnitetä vielä huomiota. Ajattelu on konkreettista ja esineiden vertailu perustuu 

arkikokemuksiin. Toisessa vaiheessa lapsi osaa jo analysoida kuvioiden 

ominaisuuksia, mutta ei vielä osaa nähdä yhteyksiä erilaisten kuvioiden välillä. 

(Hansen 2005, 78.) Varhaiskasvatusikäiset lapset ovat yleensä Van Hielen teorian 

ensimmäisessä vaiheessa (Vuorio 2010, 146), ja esi- ja alkuopetusikäinen lapsi on 

teorian ensimmäisessä tai toisessa vaiheessa. Tällöin oppilaiden ajattelun 

kehittymistä voidaan tukea muun muassa antamalla oppilaille paljon 

mahdollisuuksia vertailla erilaisia kuvioita ja esineitä, sekä pyytämällä heitä 

kuvailemaan vertailemalla löydettyjä eroja (Crowley 1987; 2-3, 5). 

 

Ajallinen hahmottaminen  

Hohmann ym. ovat Piaget'n teoriaa ja tutkimuksia mukaillen esitelleet varhaisiän 

ajallisen hahmottamisen kehittymistä. Heidän mukaansa noin kolmevuotiaana 

lapsi alkaa hahmottaa ajan katkeamattomaksi jaksoksi tapahtumia, ja ymmärtää 

menneisyyden ja tulevaisuuden käsitteet. Tähän mennessä ajattelu on keskittynyt 
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yksiulotteisesti tähän hetkeen. Vaikka ajallisen hahmottamisen opettelu alkaa jo 

pikkulapsi-iässä, niin ajallinen ymmärtäminen tapahtuu vielä kauan 

subjektiivisen kokemuksen kautta. Menneiden tapahtuminen oikeanlainen 

jaksottaminen on haastavaa vielä esikouluikäisellekin. Ajankulun subjektiivinen 

kokeminen vaikuttaa myös siihen, että ulkoiset ajankulkua mittaavat tekijät, 

kuten kello tai kalenteri, ovat vaikeasti ymmärrettäviä asioita. Useat 6-7 -vuotiaat 

eivät siten ymmärrä tai osaa käyttää oikein aikakäsitteitä, kuten "minuutti", 

"päivä", "eilinen" tai "viikonloppu". (Hohmann 1993, 201-205.)   

 

5.4.2 Numeerisen tiedon ja lukujonotaitojen varhaiskehitys 

Numeeristen taitojen ja lukukäsitteen eri sisältöjen konstruointi aikaisempien 

tietojen ja taitojen varaan alkaa pikkulapsi-iässä lapsen kiinnittäessä huomiota 

ympäristössä esiintyviin lukumääriin ja alkaessa harjoitella matemaattisia 

taitojaan taitavampien tuella. Lukuja ja laskemista koskevaa yksilöllistä, varhain 

lapsuudessa kehittymään alkavaa matemaattista tietokokonaisuutta kutsutaan 

matemaattisessa kirjallisuudessa yleisesti number sense -käsitteellä. Vilenius-

Tuohimaa on suomentanut number sense -käsitteen lukutajuksi. (Vilenius-

Tuohimaa 2005, 3.) Lukutaju on joustava ja persoonallinen ajattelujärjestelmä, 

johon luvut ja laskukaavat ovat järjestyneet. (Anghileri 2000, 2-3.) Sitä voidaan 

pitää primitiivisenä toimintavalmiutena tai skeemana, jonka avulla lapsi arvioi ja 

tunnistaa erisuuruisia lukumääriä. Lukutaju ei vaadi symbolien tai kielen 

ymmärtämistä, vaan jo vauvat ja leikki-ikäiset käyttävät alkeislukutajua 

hyväkseen vertaillessaan muun muassa määräeroja ja ratkaistessaan 

matemaattisia ongelmia. (Fusaro & Nelson 2009, 72; Vilenius-Tuohimaa 2005, 3-4). 

Toisin kuin esimerkiksi Vilenius-Tuohimaa, Dehaene (1997) ja Anghileri (2000) 

korostavat number sense -kyvyn kehittymistä ja laajentumista niin, että lopulta se 

käsittää myös muun muassa opittuja laskukaavoja ja muita strategioita. 

Anghilerin mukaan matemaattinen ajattelu strukturoituu ja monipuolistuu 

jatkuvasti samalla, kun ymmärrys lukumäärien ja numeroiden käyttötapojen 

valtavasta kirjosta laajentuu. (Anghileri 2000, 2-3.)  
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2-8 -vuoden iässä lapsi oppii monipuolisesti erilaisia matemaattisia taitoja. 

Lukusanojen ja numerosymbolien opettelun lisäksi lapsi omaksuu paljon tietoa 

lukujärjestelmäämme liittyvistä tarkemmista sisällöistä ja niiden välisistä 

suhteista, sekä numeerisen tiedon kulttuurisista käyttötarkoituksista. (Hannula & 

Lepola 2006, 131-132.) Ahonen, Lamminmäki, Närhi ja Räsänen (1995, 184) 

kuvaavat matemaattisten taitojen kehitystä peräkkäisinä vaiheina. Esikielellisessä 

vaiheessa (syntymästä kahteen ikävuoteen saakka) lapsella on kyvykkyyttä pienten 

lukumäärien erotteluun niin auditiivisella kuin visuo-spatiaalisella alueella. 

Varhaisten numeeristen taitojen vaiheessa (2-4 -vuotiaana) lapsi oppii varhaisia 

numeerisia taitoja, joita ovat lukusanojen oppiminen ja muutosten havaitseminen 

pienissä lukumäärissä. Luonnollisten aritmeettisten taitojen vaiheessa (3-7 -vuotiaana) 

lapsi omaksuu yksi-yhteen -vastaavuuden, kardinaalisuuden ja ordinaalisuuden 

periaatteet, hahmottaa lukumäärän säilyvyyden, ja laskuoperaatioiden 

perusperiaatteet tulevat tutuiksi. Formaalien matemaattisten taitojen vaiheessa (6-7 -

vuotiaana) luettelemalla laskeminen automatisoituu ja sisäistyy muistirakenteiksi. 

Lapsi oppii tällöin myös algoritmeja, eli matemaattisten ongelmien vaiheittaiseen 

ratkaisemiseen luotuja sääntöjä. Taitojen kehittymiselle on tyypillistä se, että 

aiemmat taidot saavuttavat vähitellen automatisoitumisen tason, jolloin niihin ei 

enää tarvitse kiinnittää suurta huomiota (Hannula, Lepola 2006, 131).   

Myös Mattisen, Hannulan js Leinosen (2006, 158) numeerisen tiedon ja 

taidon rakentumisen malli (ks. kuvio 1) yhdistää lukujonotaitojen, lukukäsitteen 

ja lukumäärän laskemisen kehittymisen saman prosessin osiksi.  
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Kuvio 1. Numeerisen tiedon ja taidon rakentuminen Mattisen, Hannulan & 

Leinosen (2006, 158) mukailemana Hannulan (2005) ja Mattisen (2006) mallien 

pohjalta 

 

Mielestäni malli on onnistunut hyvin kuvaamaan sitä, kuinka taidot linkittyvät 

toisiinsa, eikä yksittäisen osataidon kehittyminen voi tapahtua muista erillisenä 

 

NUMEERISEN TIEDON JA TAIDON SYNNYNNÄINEN BIOLOGINEN 

PERUSTA 

 

EI-KIELELLISTEN LUKUMÄÄRIEN     

 *, ** JA *** TUNISTAMINEN 

TIETOISELLA TASOLLA  

-lukumäärien vertailu esimäärällisen 

päättelyn avulla 

 LUKUMÄÄRIEN *, ** JA *** TUNNISTAMINEN TIEDOSTAMATTOMALLA 

TASOLLA 

 

SYNNYNNÄISTEN MÄÄRÄLLISTEN 

REPRESENTAATIOIDEN 

YHDISTÄMINEN NIITÄ 

VASTAAVIEN LUKUSANOJEN 

KANSSA 

-kardinaalimerkitys lukusanoille yksi, 

kaksi ja kolme 

-huomion kiinnittäminen tarkkoihin 

lukumääriin 

 

ESINEIDEN LASKEMINEN 

-yksi-yhteen-vastaavuuden periaate 

-järjestyksen periaate 

-sana-objektivastaavuuden sääntö 

 

KARDINAALISUUDEN PERIAATTEEN 

JA LASKEMISEN YMMÄRTÄMINEN 

-esineitä laskettaessa viimeiseksi lueteltu 

lukusana ilmoittaa joukon kardinaaliarvon 

 

JOUSTAVA, ABSTRAKTI 

LUONNOLLISEN LUVUN KÄSITE 

-tietoisuus luvun eri merkityksistä ja 

aspekteista 

-lukujonotaidot 

 

 

 

 

 

 

 

LUKUIHIN JA  

LUKUMÄÄRIIN 

LIITTYVÄN 

REPRESENTUAALISEN 

TIEDON UUDELLEEN- 

RAKENTAMISPROSESSI 

 

- määrällisten 

representaatioiden 

rakentaminen yhä 

tietoisemmalla tasolla  
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ilmiönä. Mallissa on myös selkeästi esitetty, miten jo olemassa oleva tieto 

tarkentuu, täsmentyy ja konstruoituu jatkuvasti tietoisemmalle tasolle. 

 

Lukukäsite  

Matematiikka on kieli, jonka avulla voidaan kommunikoida ja olennaista kielen 

oppimisessa on käsitteiden hallinta. Käsitteet ovat yhdessä sovittuja kulttuurisia 

ilmauksia, joiden avulla kuvattavaa asiaa voidaan selittää tarkasti. (Vuorio 2010, 

141.) Tietyn käsitteen sisälle mahtuvat kaikki sellaiset esineet, asiat ja ilmiöt, jotka 

voidaan luokitella samaan ryhmään jonkin yhteisen ominaisuuden perusteella 

(Hartikainen ym. 2001, 77). Käsitteet ovat olennainen osa tiedon rakentumista, 

sillä ne sisältävät yksilön tiedot ja käsitykset kustakin asiasta. Merkityssisällöt 

kuitenkin muokkaantuvat ja rikastuvat jatkuvasti yksilöllisten 

oppimiskokemusten ja tiedon karttumisen myötä. (Yrjönsuuri 1997, 130.)  

Lukukäsite sisältää kolme osa-aluetta: lukumäärä, lukusana ja 

numeromerkki (Lampinen 2007, 23). Usein kuvitellaan, että lapset hallitsevat jo 

lukukäsitteen monipuolisen käytön, jos he osaavat luetella lukuja vaikkapa 

sataan. Numeromerkkien hallinta ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin 

lukukäsitteen matemaattisen sisällön ymmärtäminen (Hartikainen ym. 2001, 89). 

Käsitteiden eri sisältöjä opetellessaan lapsi konstruoi jatkuvasti omaa ajatteluaan 

ja yksilön käsitemääritelmät muokkaantuvat vähitellen vastaamaan yhteisön 

vakiintuneita käsitemerkityksiä. Lukukäsitteen omaksumisen kannalta on tärkeää 

rohkaista lasta hankkimaan omakohtaista kokemusta luvuista ja niitä vastaavista 

lukumääristä erilaisissa tilanteissa. (Hartikainen ym. 2001; 77, 84.) 

 

Lukujonotaidot  

Lukujonotaitoja arvioidessa otetaan yleensä huomioon neljä näkökulmaa: 

lukujonolla liikkumisen suunta (eteenpäin vs taaksepäin), lukualue (alle vai yli 

kymmenen), millaisin askelin lukujonolla ”liikutaan” (yksi luku kerrallaan vai 

esimerkiksi tietynlaisilla sarjoilla), ja millaista työmuistin kuormitusta tarvitaan 

eli onko lukujonolla liikuttaessa muistettava useampi asia samanaikaisesti. 

(Hartikainen 2001, 87; Kinnunen ym. 1994, 59.) Lukujonotaidot ovat olennainen 
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matemaattisen kehittymisen osa-alue, sillä ne toisaalta täsmentävät mielensisäistä 

lukukäsitettä, mutta toimivat myös linkkinä muun muassa  aritmeettisten taitojen 

kehittymiselle (Ahonen ym. 1995, 183-185; Aunio & Niemivirta 2010, 427-435; 

Hannula & Lepola 2006, 133). On mahdotonta ratkaista edes yksinkertaisia 

yhteen- tai vähennyslaskuja oikein, jos ymmärrystä lukujen suhteista ja paikasta 

lukuketjulla ei ole. Lukujonotaitojen kehittymistä pidetäänkin tärkeimpänä 

yksittäisenä lukukäsitteen ja laskutaidon perustana olevana osataitona. 

(Vainionpää ym. 2004, 295; Clements 2004, 18; Clement & Sarama 2009, 21.)  

Lukujonotaitojen muodostumisessa on nähtävillä useampi kehityksellinen 

vaihe (Lehtinen & Kinnunen 1993, 42).  Fusonin teoria lukujonotaitojen 

kehittymisestä on edelleenkin vahvasti esillä. Sen mukaan lapsi alkaa ensin 

toistaa lukusanoja muilta saadun mallin mukaan (yy-kaa-koo) ja 2-3 -vuotiaat 

näyttäisivät ajattelevan numerot yhtenä isona numerona 

"yksikaksikolmeneljäviisi". Tällöin lukujen luettelulla ei vielä ole matemaattista 

sisältöä, vaan sen suurin merkitys on lukusanojen ulkoa opettelu. Matemaattisen 

sisällön puuttumisen vuoksi lasten on tässä vaiheessa vaikea aloittaa lukujen 

luettelua muusta kuin ykkösestä. Vie jonkin aikaa ennen kuin numerot 

ymmärretään yksittäisinä. Taitojen karttuessa lukusanojen toistamisesta tulee 

tavoitteellisempaa.  Lapsi yrittää luetella lukusanoja samalla kun osoittaa esineitä. 

Aikuisten ohjauksessa lapsi oppii luettelun ja laskemisen liittyvän yhteen. (Fuson 

1992, 140-143.) Matemaattista sisältöä omaavista lukujonotaidoista voidaankin 

alkaa puhua vasta sitten, kun lapsi ymmärtää lukujonon järjestyksen liittyvän 

myös lukumäärään (Hartikainen ym. 2001, 87). Esineiden määrän ja luettelemisen 

yhteyden todelliseen hahmottamiseen menee kuitenkin aikaa. Kehittyessään lapsi 

alkaa ymmärtää viimeisen luetellun luvun tärkeyden laskemisen koko määrän 

selvittämisessä.  

Kinnunen ja Lehtinen selittävät tarkemmin lapsen lukujonotaitojen 

kehittymistä sen jälkeen, kun lukujen luettelu lukualueella 0-10 onnistuu. Ensin 

kymmenestä ylöspäin tapahtuvassa luettelussa lukujen oikea luettelujärjestys 

hapuilee, eli lapsi toistaa sanoja sattumanvaraisessa järjestyksessä. Lukujen 

ordinaalisuus lukualueella 1-19 opitaan kuitenkin suhteellisen nopeasti. 
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Tyypillinen virhe tapahtuu silloin, kun lapsi yrittää jatkaa luettelua 

yhdeksästätoista eteenpäin (yhdeksäntoista, kymmenentoista). (Kinnunen & 

Lehtinen 1993, 42-43.) Clementsin yhteenvedon mukaan noin 4 -vuotiaana lapset 

osaavat luetella luvut 1-30 ja ymmärtävät, että esimerkiksi luvut 

"kaksikymmentäyksi" ja "kaksikymmentäkaksi" ovat vastaavia lukuja luvuille 

"yksi" ja "kaksi". Noin viisi- tai kuusivuotiaana lapsi osaa luetella lukuja 

suunnilleen lukualueella 1-100, ja seitsemänvuotias osaa luetella lukuja jo 

tuhanteen asti. 4-7 -ikävuosien välillä lapsi opettelee taitoa aloittaa luettelu 

jostakin muusta luvusta kuin luvusta yksi. Noin 5 -vuotiaat lapset osaavat luetella 

lukuja taaksepäin luvusta 5 alkaen, kuusivuotiaat jo luvusta 20 alkaen. 

Kymmenittäin luetteleminen onnistuu viisivuotiaalta, seitsemänvuotiaalta jopa 

kolmen tai neljän numeron sarjoin. (Clements 2004, 26-27.)  

Lukujonolla toimimisen perusteet opittuaan lapsi alkaa siis yleistää sääntöjä 

myös suuremmilla luvuilla toimimiseen ja harjoittelun myötä oppii toimimaan 

lukusuoralla joustavasti (Hartikainen 2001, 86). Hän oppii aloittamaan 

luettelemisen mistä tahansa luvusta ja ymmärtää, että lukusuoralla voi liikkua 

myös taaksepäin tai tietynlaisilla sarjoilla. Tämä joustava lukujonon käyttö 

mahdollistaa yhteen- ja vähennyslaskujen suorittamisen, sekä lukujen osittamisen 

ja yhdistelemisen toisiinsa. (Hartikainen 2001, 86; Vainionpää ym. 2004, 295.)  

5.4.3 Aritmeettisten taitojen kehittyminen ennen kouluikää 

Lukujonotaitoja ja aritmeettisia taitoja on tutkittu paljon. Butterworth on koonnut 

useista tutkimuksista yhteenvedon (ks. taulukko 1) niistä matemaattisista 

lukujonotaitoihin ja aritmeettisiin taitoihin liittyvistä kehitysaskelista, jotka lapsi 

käy läpi ensimmäisten seitsemän ikävuoden aikana. Taulukkoon kootuissa 

kehittymisen virstanpylväissä ei ole olennaista kiinnittää huomiota ikävuosiin, 

vaan ennen kaikkea ajattelun tasoon. Eri lapset voivat saavuttaa virstanpylväät eri 

aikoina ja vaikka tulosten on ajateltu olevan kulttuurisidonnaisuudesta vapaita, 

niin tutkimusten aineistot on kuitenkin kerätty pääosin Euroopasta ja 

Yhdysvalloista. (Butterworth 2005, 15.) 

 



 24 

Taulukko 1. Varhaisen aritmeettisen kehityksen virstanpylväät (Butterworth 

2005, 12, suomentanut Kuivamäki, E. 2006, 17) 

 
Ikä (v; kk) Kehitystaso 

 
0;0 

 
Osaa tehdä erotteluja pienten lukumäärien perusteella (Antell & 
Keating,1983) 

0;4 Osaa lisätä ja vähentää yhden (Wynn 1992) 
0;11 Erottaa lukumäärältään kasvavan ja vähenevän sarjan (Brannon, 

2002) 
2;0 Alkaa oppia luettelemaan lukusanoja loruna (Fuson, 1992); 

Osaa hyödyntää yksi yhteen -vastaavuuden periaatetta 
kohteiden jakamisessa (Potter & Levy, 1968) 

2;6 Ymmärtää, että lukusanat viittaavat lukumääriin (Wynn, 1990) 
3;0 Laskee luetellen pienen lukumäärän sisältäviä joukkoja (Wynn, 

1990) 
3;6 Osaa lisätä ja vähentää yhden käyttäen esineitä ja lukusanoja 

(Starkey & Gelman, 1982); 
Osaa käyttää kardinaalisuuden periaatetta määrittäessään joukon 
lukumäärän (Gelman & Gallistel, 1978) 

4;0 Osaa käyttää sormia apuna lukumäärien lisäämisessä joukkoon 
(Fuson & Kwon, 1992) 

5;0 Osaa yhteenlaskutehtävässä lisätä pieniä lukumääriä, mutta ei 
osaa kertoa yhteenlaskun tulosta (Starkey & Gelman, 1982) 

5;6 Ymmärtää yhteenlaskun tuloksen olevan sama riippumatta 
järjestyksestä, jossa joukot lasketaan yhteen (5 + 2 vs. 2 + 5), ja 
osaa aloittaa laskemisen lukumäärältään isommasta joukosta 
(Carpenter & Moser, 1982) 
Osaa luetella virheittä lukuja 40 asti (Fuson, 1988) 

6;0 Hallitsee lukumäärän säilyvyyden (Piaget, 1952) 
6;6 Ymmärtää, että yhteen- ja vähennyslaskun välillä on 

komplementaarinen, toisiaan täydentävä yhteys (Bryant et al, 
1999) 
Osaa luetella virheittä lukuja 80 asti (Fuson, 1988) 

7;0 Kykenee muistinvaraisesti tuottamaan aritmeettisia faktoja 

 
 

Voidaan ajatella, että laskutaidon alkeet ovat primaarisia taitoja. Jo hyvin nuori 

lapsi ymmärtää, että jos määrään lisätään yksi, niin se tarkoittaa, että määrä 

kasvaa. Tällaisen pienien määrien tarkan laskemisen mahdollistaa 

subitisaatiokyky (Clements & Sarama 2009, 59). Myötäsyntyiset taidot, kuten 

subitisaatio, vaikuttavat laskemisen oppimiseen, mutta matemaattisen kielen eli 
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muun muassa algoritmien omaksuminen tapahtuu kulttuurisen oppimisen 

kautta (Dehaene 1997, 119). 

 

Luettelemalla laskeminen  

Gallistel ja Gelman (1978, 77-82) kuvaavat lasten luettelemalla laskemisen ja 

lukujonotaitojen kehittymistä. He jakavat luettelemalla laskemisen ja 

lukujonotaitojen kehittymisen kahteen osaan: ensin opetellaan luettelemalla 

laskemisen perustaidot ja sen jälkeen opetellaan yleistämään ja soveltamaan 

niin sanottuja ’kuinka-lasken’ –taitoja. Laskemisen perustaidoiksi he mieltävät 

yksi-yhteen -, ordinaalisuus- ja kardinaalisuusperiaatteen ymmärtämisen. 

Abstraktien asioiden mielessä laskeminen konkreettisia objekteja tarvitsematta 

sekä sen ymmärtäminen, että laskemisen voi aloittaa mistä tahansa objektista, 

ovat heidän mukaansa luettelemalla laskemisen kehittyneempiä taitoja.    

Clementsin koonnin mukaan aritmeettisten taitojen pohjalla oleva 

luettelemalla laskeminen alkaa noin kaksivuotiaana, kun lapsi alkaa tuottaa 

ensimmäisiä lukusanojaan. Lukujonotaidot ja lukumäärän laskeminen 

rinnastuvat toisiinsa vahvasti. Alussa laskeminen onnistuu vain, jos laskettavat 

objektit ovat konkreettisia esineitä. Lapsi oppii yhdistämään luvun ja 

laskettavan esineen, eli sanomaan samalla seuraavan luvun ja siirtämään 

laskettavana olevan esineen toiseen kasaan. Näin hän tietää jatkuvasti missä 

kohdassa laskeminen on menossa ja mitkä esineet ovat vielä laskematta. 3 -

vuotiaana tällainen konkreettinen esineiden luettelemalla laskeminen onnistuu, 

jos laskettavat esineet ovat suorassa rivissä ja esineitä on mahdollista siirtää eri 

paikkaan. 3-5 -vuotiaana lapsi soveltaa laskutaitoa ja oppii laskemaan myös 

sellaisia asioita, joissa laskeminen ei ole enää vahvasti sidoksissa konkreettiseen 

esineiden siirtelyyn. Kysyttäessä esineiden yhteismäärää lapsi ei kuitenkaan 

osaa yhdistää luettelemalla laskemista ja ryhmän määrän selvittämistä yhteen, 

vaan saattaa aloittaa luettelemisen alusta. Vähitellen kardinaalisuusperiaate, eli 

viimeisen luvun tärkeys koko ryhmän koon määrittäjänä opitaan ja noin 

kuusivuotiaaksi mennessä lapsi osaa jo laskea luettelemalla ryhmän koon 
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kardinaalisuutta hyväksi käyttäen lukualueella 0-100. (Clements 2004, 17-20, 

28.)  

 

Laskuoperaatiot  

Lisäämis- ja vähentämistaitoa aletaan oppia sitten, kun ymmärretään, että 

joukon määrää voidaan lisätä tai vähentää poistamalla tai lisäämällä siihen 

jäseniä (Hannula & Lepola 2006, 135). Lukumääräisyyden ymmärtäminen 

vaatii, että käsitetään yksi-yhteen -vastaavuus, ja että esinejoukolla on aina 

lukumäärä, sekä ymmärretään, että vaikuttamalla esinejoukkoon voidaan 

vaikuttaa myös lukumäärään (esim. otetaan joku pois tai laitetaan lisää). Täytyy 

myös ymmärtää, että esinejoukkojen lukumääriä voi vertailla, ja että joukko voi 

koostua muistakin kuin näkyvistä esineistä. Näiden ehtojen lisäksi täytyy osata 

laskea pieniä lukumääriä (noin neljään objektiin asti) äänettömästi. 

(Butterworth 2005; 5, 15.) Lukuisuuden määrittäminen on kaiken kaikkiaan 

matemaattislooginen tehtävä, jossa korostuu lapsen kyky merkitä jo laskemiaan 

esineitä ja pitää laskujärjestys mielessä.  

Laskujen suorittamisen vaiheista on useampi teoria (esim. Carpenter & 

Moser 1983; Butterworth 2005). Butterworthin mukaan yhteen- ja 

vähennyslaskut ovat helpoimpia laskuoperaatioiden ja niiden oppiminen 

loogisen ajattelun kehittyessä voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Jos tehtävänä 

on selvittää vaikkapa yhteenlasku 3 + 5, niin ensimmäisessä vaiheessa lapset 

laskevat luettelemalla ensin molemmat ja sitten laskevat kaikki yhteen (eli yksi, 

kaksi, kolme; yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi -> yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, 

kuusi, seitsemän, kahdeksan). Toisessa vaiheessa laskemista ei tarvitsekaan 

aloittaa alusta, vaan luettelu osataan aloittaa kolmosesta eteenpäin. 

Kolmannessa vaiheessa ymmärretään, että pienempi on helpompi lisätä 

suurempaan. Opitaan siis laskemaan viidestä eteenpäin niin, että lisätään vain 

kolme. (Butterworth 2005, 9; Clements 2004, 21.)  

Carpenter ja Moser (1983) ovat jakaneet vähennyslaskustrategian 

oppimisen viiteen vaiheeseen. Jos lapsen tulisi suorittaa vähennyslasku 9-3, niin 

ensimmäisessä vaiheessa lapsi nostaa pystyyn yhdeksän sormea, laskee alas 
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kolme sormea ja tämän jälkeen laskee jäljellä olevat sormet. Toisessa vaiheessa 

lapsi oppii, että laskemisen voi suorittaa luettelemalla suoraan kolme lukua 

taaksepäin (9 -> 8,7,6). Kolmannessa vaiheessa lapsi laskee ensimmäisestä 

luvusta taaksepäin seuraavaan lukuun asti niin, että hän laskee samalla 

taaksepäin otettujen askelten määrän (9 -> 8,7,6,5,4,3 ja saa vastaukseksi 6). 

Neljännessä vaiheessa laskeminen suoritetaan laskemalla pienemmästä luvusta 

suurempaan lukuun ja laskemalla samalla eteenpäin otettujen askelten määrä (3 

-> 4,5,6,7,8,9 ja saa vastaukseksi 6). Viidennessä vaiheessa laskeminen on 

joustavaa ja laskija osaa hyödyntää tehtävien ratkaisemisessa monipuolisesti 

erilaisia oppimiaan laskutapoja. (Barmby ym. 2009, 28-29; Anghileri 2000, 53.) 

Yhteen- ja vähennyslaskujen suorittaminen alkaa luettelemalla laskemisen 

taitoja hyväksi käyttäen. Kolmivuotiaat lapset osaavat ratkaista yksinkertaisia 

yhteen- ja vähennyslaskuja pienellä lukualueella (1-3 yksikköä). Noin 3½ 

vuoden iässä lapsen matemaattisessa kehittymisessä näyttäisi tapahtuvan 

merkittävä käsitteellinen muutos. Silloin lapsi alkaa käyttää hyväkseen erilaisia 

laskemisstrategioita lukumäärää määrittäessään. (Hartikainen ym. 2001, 85.)  

Clementsin selvityksen mukaan 5-6 –vuotiaana lapsi pystyy jo ratkaisemaan 

melko monenlaisia laskutehtäviä. Noin 5 -vuotiaana osataan ratkaista yhteen- ja 

vähennyslaskuja, joiden tulos pysyy lukualueella 1-10 ja 6 -vuotiaana osataan jo 

suorittaa laskutehtäviä, joissa laskutulos on enintään 18. Noin viisivuotiaasta 

lähtien pienten lukujen hajottaminen osiin onnistuu (esimerkiksi 5 = 4+1). 

(Clements 2004, 31-33.)  

 

Aritmeettiset faktatiedot ja laskustrategiat  

Aritmeettisten taitojen kehittymiseen vaikuttaa luonnollisesti myös se, millaisia 

aritmeettisia faktatietoja ja laskustrategiat lapsi osaa. Aritmeettisilla 

faktatiedoilla tarkoitetaan Kinnusen ym. mukaan sisäistyneitä nopeasti 

muistista haettavia tietoja erilaisista laskuoperaatioista ja -tavoista, joilla 

yksinkertaisista laskutoimituksista saadaan nopeampia. Faktatiedot voivat olla 

lähes automatisoituneita, ulkoa opittuja tapoja selvittää esimerkiksi yhteen- ja 
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vähennyslaskut tai vaikkapa kertolaskut (muistetaan, että 5+5 on aina yhtä kuin 

10 ja että 2*2 on aina yhtä kuin 4). (Kinnunen ym. 1994, 60-61.)    

Nopeasti muistista haettavissa olevat faktat nopeuttavat laskemista, mutta 

eivät voi olla ainoa aritmeettisten taitojen taustalla vaikuttava asia. Lisäksi 

tarvitaan tietoa erilaisista laskustrategioista. Useat tutkijat, kuten Thompson 

(1999b, 2000a), ovat listanneet näitä strategiatietoja. Niitä ovat muun muassa 

"tuplapareilla" työskentely (tiedetään, että 9+9 on 18, koska osataan ulkoa 

samoilla luvuilla suoritettavien yhteen- ja vähennyslaskujen tulokset), yhteen- 

ja vähennyslaskun käänteisyys (3+5 on 8, koska 8-5 on 3), erilaisten 

lukuryhmittelyjen käyttö (esimerkiksi 6 + 7 ratkaistaan laskemalla ensin 5 + 5 ja 

sitten 1 + 2), ja laskujen pilkkominen osiin (esimerkiksi 18 + 17 ratkaistaan 

laskemalla 18 + 10 + 7). Suurempia lukuja laskiessa voidaan käyttää hyväksi 

kymmenlukujärjestelmää opettelemalla hyppäämään lukusuoralla tietty 

vakiomäärä eteenpäin. Esimerkiksi luku 100 saadaan, kun hypätään 

lukusuoralla luvusta 0 alkaen aina kymmenen lukua eteenpäin. (Clements & 

Sarama 2009, 60) (Barmby, Bilsborough, Harries & Higgins 2009, 29; Clements 

2004, 21-22; Clements & Sarama 2009, 60-61.) Koulun alussa laskemistaidon 

vakiintuessa näiden laskufaktojen ja -strategioiden opiskelu korostuu. 
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6 TAITOJEN KEHITTYMISEN YHTEYS YMPÄRISTÖN TUKEEN 

Lapsen matemaattiseen kehittymiseen ja matemaattisista asioista 

kiinnostumiseen vaikuttaa se, mihin asioihin huomio kohdistuu, mutta myös 

muun muassa minäkäsitys sekä henkilökohtainen taitotaso. Jatkuvat ongelmat 

matemaattisissa ongelmanratkaisutilanteissa johtavat useimpien lasten 

kohdalla puolustustilanteeseen, jossa itseä suojellaan epäonnistumisilta ja 

matemaattiset asiat eristetään yhä kauemmas itsestä (Lehtinen & Kinnunen 

1993, 53). Baroodyn mukaan laskutaidottomuuden juuret ovatkin lapsuudessa, 

jolloin syntyy alkeellinen käsitys omista kyvyistä ja osaamisesta (Baroody 1993, 

151; ks. myös Mutanen 1998, 51). Matemaattisen minäkäsityksen on todettu 

olevan vahvasti yhteydessä matematiikkaan kohdistuviin asenteisiin ja 

matemaattisten taitojen hallintaan alkuopetusikäisillä lapsilla (Mutanen 1998, 

141). Matematiikan alueella ilmeneviä oppimisvaikeuksia tutkittaessa täytyy 

siis kiinnittää huomiota puutteellisten taitojen lisäksi myös emotionaalisiin ja 

motivationaalisiin tekijöihin. On muun muassa tärkeää tunnistaa sellaisia 

ajattelutapoja ja tunteita, jotka rajoittavat tiedon konstruointia tai häiritsevät jo 

saavutetun tiedon käyttöä. (Lehtinen & Kinnunen 1993, 38.)  

Konstruktivistinen oppimiskäsitys painottaa lapsen varhaisessa 

matematiikkaan tutustumisessa ympäröivän yhteisön merkitystä (Stetsonko & 

Vianna 2009, 45). Lapset kehittävät ajatteluaan ja tietämystään sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa toisaalta tietotasoltaan korkeammalla olevien avustuksella 

ja toisaalta vertaisryhmässä toimiessaan (Lehtinen & Kinnunen 1993, 38, Vuorio 

2010, 135). Aikuisen apu voi ilmetä haastavien matemaattisten ongelmien 

selventäjänä, lapsen huomion suuntaajana, metakognitiivisten taitojen 

opettajana, tai esimerkiksi lapsen matemaattisiin asioihin kohdistuvien 

tunteiden ymmärtäjänä. Ruff ja Rothbartin mukaan aikuinen voi tukea lapsen 

toimintaa 1) rauhoittelemalla/rohkaisemalla aktiivisuuteen, 2) opettamalla 

lapselle havaintojen tekemistä rohkaisemalla kokeilemaan ja antamalla 

esimerkkiä, ja 3) opettamalla itsehillintää. (Ruff & Rothbart 1996, 225.)  
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Lasten huomionkiinnittämistä matemaattisiin asioihin on tutkittu useissa 

tutkimuksissa ja on todettu, että lasten välillä on paljon eroa siinä, mikä lapsia 

kiinnostaa ja mihin lapset kiinnittävät huomiota. Jos lapsella ei ole spontaania 

taipumusta kiinnittää huomiota lukumääriin tai jos matemaattiset 

representaatiot ovat vielä hyvin epäselviä, aikuisen voi olla Mattisen ym. 

mukaan vaikea löytää keinoa lapsen huomion suuntaamiseen matemaattisiin 

asioihin. Tutkimuksessa ilmeni kuitenkin, että aikuisen aktiivisuus vaikutti 

myös lapsen toimintaan ja sai hänet kiinnittämään tilanteissa enemmän 

huomiota matemaattisiin asioihin. (Mattinen, Hannula & Lehtinen 2006, 181). 

Myös myöhemmällä iällä lapsi hyötyy taitoja opetellessaan aikuisen 

ohjauksesta, jos se kohdistetaan hänen lähikehityksensä vyöhykkeelle 

(Mattinen 2006, 221). Gallimore & Tharpin (1990, 185) mallin mukaan 

lähikehityksen vyöhykkeellä toiminta alkaa kokeneemman henkilön avulla. 

Tällä ensimmäisellä tasolla aikuinen saattaa ohjata tarkkaavaisuuden 

suuntaamisessa, tarjota rohkaisua tai esimerkiksi antaa lapselle ohjeita. 

Itsenäisesti suoritettavassa toiminnan vaiheessa lapsi suorittaa tehtävän itse, 

mutta tarvitsee vielä toimintaan tukea joko keskustelemalla taitavamman 

kanssa tai ohjaamalla omaa toimintaa ääneen puhumalla. Seuraavassa 

vaiheessa toiminta on kehittynyttä ja lapsi kykenee suorittamaan tehtävän 

itsenäisesti. Apua ei tarvita, sillä taito on jo opittu. Viimeisessä vaiheessa opittu 

taito puretaan ja siihen voidaan lisätä seuraavia haastavampia osasuorituksia. 

Nämä lähikehityksen vaiheet toistuvat samassa järjestyksessä läpi ihmisen 

elämän aina, kun opitaan jotain uutta. Oppiminen ja opiskelu on jatkuvasti 

sekoitus toisen ihmisen säätelyä, itsesäätelyä ja jo automatisoituneita prosesseja. 

(Gallimore & Tharp 1990, 184-187.)  
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7 KOULUTULOKKAAT JA KESKEISET MATEMATIIKAN SISÄLLÖT 

7.1 Esiopetuksessa tutustutaan matematiikkaan 

Esiopetuksen tehtävänä on tukea ja seurata lapsen fyysistä, psyykkistä, 

sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kasvua ja ennalta ehkäistä 

mahdollisia vaikeuksia. Lapsen kokemusmaailmaa rikastutetaan ja häntä 

autetaan suuntautumaan uusiin kiinnostuksen kohteisiin. Esiopetus muodostaa 

jatkumon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä, joten esiopetuksessa on 

otettava huomioon sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tavoitteet ja 

sisällöt. Toisaalta esiopetusta ei kuitenkaan pidä nähdä ainoastaan portaana 

perusopetukseen, vaan myös sen omaleimaisuus ja tehtävä on ymmärrettävä.  

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 6-7.) 

Suomessa esikoulussa ei opeteta matematiikkaa muodollisesti. Lapsia 

kuitenkin rohkaistaan leikkimään numeroilla ja toimintaan pyritään saamaan 

sisällytettyä matemaattisia sisältöjä. (Aunola ym. 2004, 701.) Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden mukaan matematiikan opetuksessa luodaan ja 

vahvistetaan matemaattisen oppimisen pohjaa ja toisaalta tuetaan lapsen 

positiivista suhtautumista matematiikkaan. Matematiikkaan tutustutaan 

arkielämän ilmiöiden ja runsaan havainnollistamisen kautta niin, että lapsella 

olisi oppimisessaan mahdollisimman aktiivinen rooli. Myös lapsen 

ajattelutaitoja pyritään kehittämään niin, että hän osaisi perustella toimintaansa. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 13-14.) 

Vertailu, luokittelu ja järjestykseen asettaminen mainitaan esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa erityisinä välineinä matemaattisia ilmiöitä ja 

maailmaa jäsentäessä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 14). 

Havaitessaan esineiden ja asioiden ominaisuuksia lapset harjoittelevat 

luokittelua ja vertailua. Luokittelussa on tärkeää löytää samankaltaisuudet ja 

erilaisuudet eli tietää, mitkä asiat kuuluvat ryhmään ja mitkä taas eivät kuulu. 

Vertailemista opetellaan tarkastelemalla samaa ominaisuutta kahdessa 

luokassa. (Hartikainen ym. 2001, 82-83.) Hartikaisen ym. (2001, 84-95) 

esiopetuksen tukimateriaaliksi tarkoitetussa kirjassa esiopetuksen 



 32 

matematiikan sisältöaluetta laajennetaan koskemaan edellä esitettyjen lisäksi 

lukukäsitteeseen, geometriaan, mittaamiseen ja aikakäsitteeseen. 

Esiopetuksessa harjoitellaan luvun hajottamista ja koontia, ja yhteen- ja 

vähennyslaskuja konkreettisesti pelaten, leikkien ja kokeillen. Lapsen ei tarvitse 

osata vielä muodollisia määritelmiä tai yleistää lukuja abstraktisti. Riittää, että 

hän osaa yhdistää esimerkiksi luvun viisi käden viiteen sormeen. Geometriaa 

opetellaan vertailun ja luokittelun kautta. Lasta opetellaan tunnistamaan 

erilaisia muotoja, kuten kolmio, neliö ja ympyrä. Lapsi luultavasti oppii 

erottamaan kuution (kolmiulotteinen kappale) neliöstä, mutta ei välttämättä 

osaa selittää eroa. Mittaamista lapsi opettelee vertailemalla esineiden ja 

etäisyyksien pituuksia, massaa ja tilavuuksia. Esiopetuksissa mittaamisen 

periaatteen ymmärtämistä tuetaan muun muassa harjoittelemalla mittaamaan 

muilla kuin standardoiduilla mittausvälineillä. Aikaan liittyviä käsitteitä, kuten 

aamu, ilta, eilen ja huomenna, harjoitellaan päivittäisissä toimissa. (Hartikainen 

ym. 2001, 90-94.)  

Tutkimukset osoittavat, että alle kouluikäisten taidot ovat yhteydessä 

matemaattiseen osaamiseen ensimmäisinä kouluvuosina (Hannula & Lepola 

2006; Aunola, Leskinen, Lerkkanen & Nurmi 2004, Aunio & Niemivirta 2010, 

Kinnunen ym. 1994). Esikoulun ja peruskoulun siirtymävaiheesta on Hannulan 

ja Lepolan (2006, 130) mukaan kuitenkin vain vähän pitkittäistutkimuksia. 

Aunola ym. (2004, 708) havaitsivat koulutulokkaiden matemaattisia taitoja 

koskevassa tutkimuksessaan, että yksilölliset erot suomalaisten lasten 

matemaattisissa taidoissa eivät tasoittuneet esikoulusta kakkosluokan loppuun 

mennessä. Ne oppilaat, jotka olivat etevämpiä matemaattisissa taidoissaan jo 

esikouluiässä, olivat edelleenkin muita taidokkaampia, ja vastaavasti ne, joille 

matemaattiset sisällöt olivat vieraampia esikoulussa, olivat heikompia vielä 

kakkosluokan lopussa. Lapsista erottuu jo näin varhaisessa vaiheessa 

potentiaalinen oppimisvaikeusryhmä. (Aunola, Leskinen, Lerkkanen, Nurmi 

2004, 710.)  
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7.2 Mitä lapsi osaa koulun aloittaessaan? 

Ennen kouluikää lapsi oppii paljon matemaattisia tietoja arkisissa ja 

konkreettisissa tilanteissa usein jäljittelemällä ilman erityistä opettamista. 

Arkielämän matematiikalla ja koulumatematiikalla on eroja. (Clemson & 

Clemson 1994, 23-24.) Määrien erotteluja ja esinejoukkojen laskemista 

opetellaan useissa arkisissa tilanteissa, mutta koulumatematiikassa nämä taidot 

pyritään vähitellen muuttamaan yleistettävämpään muotoon opettelemalla 

joukko faktoja, sääntöjä ja ratkaisuperiaatteita (Ahonen ym. 1995, 183). Tästä 

esimerkkinä voisi olla vaikkapa symbolien, kuten + yhdistäminen 

yhteenlaskuun. Valtaosa alkuopetuksen matematiikasta kohdistuukin 

aritmeettisten taitojen ja luonnollisten lukujen järjestelmän hahmottamiseen. 

Matemaattisloogiset taidot ja lukujonotaidot luovat pohjan aritmeettisille 

taidoille.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan alkuopetuksen 

matematiikan sisältöalueita ovat luvut ja laskutoimitukset, algebra, geometria, 

mittaaminen, ja tietojen käsittely ja tilastointi. Vuosiluokkien 1–2 matematiikan 

opetuksessa olennaisimpia tavoitteita on tutustua oppilaiden kanssa 

matemaattiseen maailmaan ja hankkia kokemusta vahvan matemaattisen 

pohjan luomiseksi, sekä kehittää lapsen matemaattista ajattelua. Lapsi oppii 

toimimaan luonnollisilla luvuilla ja tekemään niillä erilaisia laskutoimituksia, 

sekä käyttämään apuna muun muassa matemaattisia symboleita. Hän oppii 

ratkaisemaan ongelmia rationaalisesti ja pystyy ymmärtämään sekä selittämään 

päätelmänsä hyödyntämällä tietoaan asioiden välisistä yhteyksistä ja syy-

seuraus -suhteista. Toisaalta kuten alkuopetuksessa yleensä, matematiikan 

oppiaineessakin korostuvat työskentelytaidot sekä metakognitiivisten taitojen 

harjaannuttaminen. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 151-

152.) 

Suhde-, ominaisuus- ja suuntakäsitteiden hallinta alkaa vakiintua esi- ja 

alkuopetusaikana, mutta joillekin oppilaille nämä eivät vielä ole selkiytyneet 

(Hohmann ym. 1993; 202, 204-205; Lampinen ym. 2007, 21). Koulutulokas 

ymmärtää, että erilaisia määriä voi vertailla ja luvut ovat siihen hyödyllisiä 
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työkaluja. Ryhmittely ja paikka-arvo hahmottuvat sen kautta, kun lapsi oppii, 

että laskettavia kohteita voi ryhmitellä suuremmiksi joukoiksi ja että numeron 

arvo määräytyy sen ilmaiseman yksikön mukaan (ykköset-kymmenet-sadat 

jne.). (Lehtinen & Kinnunen 1993, 44.) 

Lukumäärien ja lukujonotaitojen alueella esi- ja alkuopetusikäinen 

ymmärtää, että huomio täytyy kiinnittää nimenomaan siihen kuinka monta 

jotakin asiaa on tietyssä joukossa (Hannula & Lepola 2006, 135).  Kinnusen ja 

Lehtisen tutkimuksissa (1993 ja 1994) todettiin, että koulun aloitusvaiheessa 

lukujonotaidot lukualueella 0-10 oli opittu hyvin ja laskutehtävät lukualueella 

0-10 hallittiin hyvin, vaikka lukusanojen järjestys lukualueella 0-30 oli vielä 

hatara. Riviin järjestettyjen kuvien määrä osattiin selvittää luettelemalla 

laskemalla, mutta epäjärjestyksessä olevien kuvien määrä oli selvästi 

hankalampi laskea.  Lisäksi havaittiin, että koulutulokkaiden kyvyt aloittaa 

luetteleminen mistä luvusta tahansa, kymmenylitykset ja lukujen luetteleminen 

taaksepäin tuottivat vaikeuksia suurelle osalla lapsia. (Lehtinen & Kinnunen 

1993, 44; Lampinen ym. 2007, 39.) Taaksepäin luettelemisen vaikeutta selittää 

suurelta osin varmasti kokemattomuus, mutta on kuitenkin huomioitava, että 

matematiikan oppimisessa tukea tarvitseville oppilaille kaikki taaksepäin 

työskentely on vaativaa (Lampinen ym. 2007, 39). Ne lapset, jotka osasivat 

luetella lukuja yli viidenkymmenen, hallitsivat myös paremmin haastavammat 

lukujonotehtävät lukualueella 0-20 (muun muassa laskemisen annetusta 

luvusta eteenpäin, laskemisen taaksepäin). (Lehtinen & Kinnunen 1993, 44.) 

Onkin olennaista, että alkuopetuksessa lukujonolla työskentelyyn kiinnitetään 

huomiota ja sen sujuvuutta harjoitellaan. 

Ensimmäisellä luokalla suomalaiset lapset tavallisesta oppivat perustaidot 

yhteen- ja vähennyslaskemisesta. 1. -luokkalaiset työskentelevät tavallisesti 

lukualueella 0-100, ja opettelevat alkeellisia yhteen- ja vähennyslaksutaitoja 

lukualueella 0-20. Myös taitojen soveltamista muun muassa sanallisten 

tehtävien ratkaisemisessa opetellaan. (Aunio & Niemivirta 2010, 427-435.) 

Mutasen tutkimuksen mukaan koulutulokkaat hallitsevat yhteen- ja 

vähennyslaskutehtävät hyvin lukualueella 0-10. Lukualueella 0-20 liikkuvat 
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kymmenylityksen sisältävät laskutehtävät hallittiin hieman heikommin. 

Lukualueen laajetessa virheet yleistyivät. Osaamisessa oli kuitenkin 

suhteellisen paljon hajontaa. (Mutanen 1998, 83-85.) Osittamista ja koontia 

aletaan harjoitella ensimmäisellä luokalla sitten, kun ymmärretään, että 

kokonaisuuden voi hajottaa osiin ja toisaalta erilliset osat voidaan yhdistää 

kokonaisuuksiksi. Jakaminen samansuuruisiin yksiköihin taas tarkoittaa, että 

kokonaisuus voidaan jakaa samansuuruisiin osiin. (Hannula & Lepola 2006, 

135.)  

Matematiikan opetusta suunniteltaessa on tärkeää muistaa, että yhden 

osa-alueen kehittyminen linkittyy toisiin taitoihin. Erityisesti lukujonotaitojen ja 

spontaanin huomionkiinnittämisen on todettu tutkimuksessa olevan 

yhteydessä kouluiän aritmeettisiin taitoihin. (Aunio & Niemivirta 2010, 427-435; 

Ahonen ym. 1995, 183-185; Hannula & Lepola 2006; 131, 137-149; Kinnunen ym. 

1994; Mutanen 1998.) Myös matemaattisen tiedon hierarkisuus täytyy ottaa 

huomioon. Jos lapsi ei ole ennen kouluikää ollut kiinnostunut luvuista, 

lukumäärän säilyvyys -ominaisuus ei ole kehittynyt tai hänen lukukäsitteensä 

ei ole vielä vankka, niin alkuopetuksen matematiikan opetus voi edetä lapsen 

kannalta liian vauhdikkaasti (Lampinen ym. 2007, 14). Matematiikan opetusta 

pohdittaessa tämä taitohierarkianäkökulma asettaa opetukselle vaatimuksen 

siitä, että opetuksessa tulisi varmistua alempien tietojen ja taitojen hyvästä 

osaamisesta ennen kuin siirrytään opetuksessa vaativammalle tasolle 

(Kinnunen ym. 1994, 61). 
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8 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

8.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessa pyrittiin lisäämään tietoa siitä, millaiset matemaattiset 

valmiudet koulutulokkailla on. Koulutulokkaiden matemaattisia valmiuksia 

tutkittiin erityisesti matemaattisloogisen ajattelun, lukujonotaitojen, ja 

aritmeettisten taitojen osa-alueilta. Lisäksi oltiin erityisen kiinnostuneita niistä 

selitysmalleista ja perusteluista, joita tutkittavat antoivat 

ongelmanratkaisutilanteissa.  

Tutkimuskysymyksiä olivat: 

1) Millaisia matemaattisloogisia taitoja koulutulokkailla on? 

 

2) Millaisia ovat koulutulokkaiden lukujonotaidot? 

 

3) Kuinka hyvin koulutulokkaat hallitsevat aritmeettiset perustaidot 

yhteen- ja vähennyslaskujen alueella? 

 

 4) Millaisia yhteyksiä yksittäisten oppilaiden osaamisessa on 

matemaattisloogisten taitojen, lukujonotaitojen ja aritmeettisten 

perustaitojen välillä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

8.2 Tutkittavat 

Tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan laadullisen tutkimusmenetelmän 

avulla. Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan todellista elämää ja 

lähestymään tutkittavaa asiaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 161). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistosta ei 

ensisijaisesti pyritä löytämään yleistettävyyksiä. Esimerkiksi tutkittavien määrä 

ei näin ollen ole olennaisin asia, vaan tärkeää on ilmiön kuvaaminen, 

ymmärtäminen ja teoreettisesti mielekäs tulkinta. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 87.) 

Laadullinen tutkimusmenetelmä vaikutti minun tutkimuksessani siihen, että 

tutkittavien määrä valikoitui melko pieneksi, ja tutkimusta tehdessä 

painotettiin oppilaan ajattelun esiintuomista ja kokonaiskuvan saamista 

tutkittavasta asiasta.  

Tutkimus toteutettiin yhdessä perusopetuksen luokassa syksyllä 2009 noin 

kaksi viikkoa koulun aloittamisen jälkeen. Tutkittavana oli 17 ensimmäisen 

luokan oppilasta. Tutkimusaineisto koottiin yksilötapaamisissa ja taitoja 

arvioitiin pyytämällä oppilaita vastaamaan samoihin kysymyksiin ja tekemään 

samat tehtävät. Tutkija kirjoitti muistiin huomioitaan ja tapaamiset videoitiin. 

Tehtävillä pyrittiin saamaan tietoa koulutulokkaiden osaamistasosta ja tutkijan 

esittämillä lisäkysymyksillä ja tarkennuksilla kartoittamaan koulutulokkaiden 

ajattelutapoja ja loogista perustelukykyä.      

8.3 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksessa selviteltiin oppilaiden matemaattisia taitoja kolmella osa-

alueella: matemaattisloogisen ajattelun taidot, lukujonotaidot, aritmeettiset 

taidot.  

Matemaattisloogisen ajattelun taitoja mitattiin tässä tutkimuksessa usealla 

tavalla. Tehtävät sisälsivät ajallista ja avaruudellista hahmottamista vaativia 

tehtäviä, pituus- ja painotehtäviä, sekä vertailua ja luokittelua.  
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Avaruudellista hahmottamista tutkittiin kahdella tehtävällä. 

 1. Tässä on kaksi kuutiota, jotka on valmistettu samasta 

 puusta. Arvioi kuinka  monta pientä kuutiota painaisi yhtä  paljon 

 kuin iso kuutio yksinään.  

 2. Kuvassa kaksi autoa nousee eri mäkeä. Ovatko mäet 

 mielestäsi yhtä jyrkkiä vai onko toinen jyrkempi? 

 

 

 

 

 

Tehtävä 1:n vastauksista analysoitiin sitä, kuinka oppilas pyrki selvittämään 

ongelman. Vastauksen lisäksi kiinnitettiin siis huomiota oppilaan toimintaan 

ratkaisutilanteessa sekä perusteluihin. Myös tehtävässä 2 oppilasta pyydettiin 

perustelemaan antamansa vastaus. 

Ajan hahmottamista tutkittiin seuraavilla tehtävillä:  

 1. Kuinka pitkä matka on eilisestä huomiseen? 

 2. Isä lähti työmatkalle maanantaina ja palasi torstaina. 

 Kuinka monta yötä isä  oli poissa? 

Nämä tehtävät selvittivät sitä, kuinka hyvin koulutulokas hahmottaa 

ajankulkua, ja on tietoinen viikonpäivistä. Oppilaan ajattelua pyrittiin 

selvittämään kehottamalla tutkittavaa perustelemaan vastauksensa.   

Pituuksien vertailukykyä ja mittaamista tutkittiin yhdellä tehtävällä. 

 1. Osaatko mitata tällä kynällä pensselin pituuden? 

Pensselin mittaamisessa oltiin kiinnostuneita siitä, mitä strategiaa oppilas käytti 

pituutta mitatessaan ja osasiko hän ratkaista tehtävän ilman apua. Myös 

oppilaiden perustelut analysoitiin.  
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Loogista päättelykykyä painon vertailemisessa testattiin yhdellä 

tehtävällä. 

 1. Tässä on kaksi samankokoista tölkkiä, valkoinen ja 

 punainen. Voit kokeilla  niiden painoja. Jos tämä kevyempi 

 painaa kilon, niin kuinka paljon painaa tämä painavampi? 

Tehtävä jakautui kahteen osaan. Ensin oppilaan kanssa keskusteltiin siitä miltä 

tölkkien paino tuntuu. Vasta sen jälkeen tutkija pyysi oppilasta vertailemaan 

tölkkien painoja.  

Lukujonotaitoja arvioitiin neljällä tehtävällä: 

 1. oppilaan arvio siitä, kuinka pitkälle hän osaa luetella lukuja 

 2. luettelemisen aloittaminen keskeltä lukujonoa 

 3. lukujen luettelu taaksepäin alkaen luvusta 10 

 4. lukujen luettelu taaksepäin alkaen luvusta 20 

Tehtävällä 1 haluttiin kartoittaa oppilaan näkemystä omasta osaamisesta. 

Oppilaan arvio omasta kyvystään vaikutti myös siihen, mistä luvusta tutkija 

pyysi oppilasta aloittamaan luettelemisen. Luettelun aloittamiskohta siis 

vaihteli, mutta olennaista olikin selvittää onnistuuko luettelemisen aloittaminen 

muusta kuin luvusta 1. Myös lukujen taaksepäin luettelussa oppilaan arviolla 

oli merkitystä. Jos oppilas epäröi tai oli hyvin hidas luetellessaan lukuja 

taaksepäin luvusta 10 alkaen, niin häntä ei pyydetty tekemään ollenkaan 

tehtävää 4.  

Aritmeettisia taitoja testattiin kahdella yhteenlaskutehtävällä ja kahdella 

vähennyslaskutehtävällä, joista kaksi ensimmäistä tehtävää oli rahalaskuja. 

 1. Sinulla on rahaa 5 euroa ja ostat jotain 4 eurolla.  

 Kuinka paljon sinulle jää rahaa? 

 2. Sinulla on rahaa 3 euroa ja saat vielä äidiltä 2 euroa.  

 Kuinka paljon sinulla silloin on rahaa? 

 3. Karkkipäivänä sinulla on 10 karkkia ja syöt niistä 6.  

 Kuinka monta karkkia on jäljellä? 

 4. Toisena karkkipäivänä sinulla on 7 karkkia ja saat vielä 3  lisää. 

 Kuinka monta karkkia sinulla nyt on? 
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8.4 Tulosten analysointi 

Vaikka tutkimus sisältää useita vaiheita, kuten tutkimusongelman valitsemisen, 

aiheeseen perehtymisen, aineiston keruun ja analysoinnin, niin laadullinen 

tutkimusprosessi ei kuitenkaan etene aina selvärajaisesti vaiheesta toiseen 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 14-15). Tutkimusvaiheet limittyvät toisiinsa ja tutkija 

kehittelee näkökulmiaan ja tulkintojaan prosessin edetessä (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 14-15; Kiviniemi 2010, 70). Myös tässä tutkimuksessa edettiin syklisesti 

tutkimuskysymysten kautta aineiston järjestelyyn, aineiston järjestelystä 

analysointiin ja analysoinnista uudelleen aineiston järjestelyyn.  

Aineiston järjestelyn aloitin litteroimalla oppilaiden vastaukset. Kokosin 

selkeään muotoon myös oppilaiden toiminnan kuvauksen. Aineiston järjestelyn 

jälkeen aloitin sisällönanalyysin. Laadullisen aineiston sisällönalyysillä pyritään 

luomaan sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta asiasta. Sisällönanalyysiä voi 

tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjautuvasti tai teorialähtöisesti. (Tuomi & 

Sarajärvi 2006, 110.) Tutkimusaineistoa analysoidessa käytin toisaalta 

teorialähtöistä, toisaalta taas aineistolähtöistä analysointitapaa. Ennen aineiston 

analysointia tutustuin useaan esikoulun ja ensimmäisen luokan nivelvaiheesta 

tehtyyn tutkimukseen, selvitin varhaisiän matemaattista kehitystä ja päätin 

käyttää tutkimuksen taustateoriana Kinnusen ym. (1994) matemaattisen tiedon 

luokittelua. Toisaalta analysointitapani oli aineistolähtöinen. Tällä tarkoitetaan 

pelkistettynä sellaista analyysitapaa, jossa teoria rakentuu aineistosta lähtien 

(Eskola & Suoranta 2008, 19). Sain aineiston niin, etten itse osallistunut 

aineiston keruuseen. Analysoin materiaalia videoiden ja tutkimuslomakkeiden 

avulla, eli minulla oli mahdollisuus edetä analyysissä vapaasti ja hahmotella 

aineiston kautta teoreettiset tutkimusongelmat. Myös Kiviniemen (2010, 70) 

mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkittavaa asiaa käsitteellistetään 

vähitellen; ei ole siis ensisijainen tarkoitus testata ennalta hahmoteltuja 

hypoteeseja. 

Aineiston analyysissä luokitellaan aineistoa ja järjestetään se 

systemaattisesti eri teema-alueisiin sen varmistamiseksi, että kaikki olemassa 

oleva tieto saadaan koottua yhteen ja analysointi helpottuu. Omassa 
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tutkimuksessani aineiston teemoittelu syntyi vaivattomasti, kun päätin 

ryhmitellä tutkimuksessa käytetyt tehtävät Kinnusen ym. (1994) matematiikan 

osa-alueiden jaottelun mukaisesti matemaattisloogisen ajattelun, 

lukujonotaitojen, aritmeettisten taitojen osioihin. Laadullinen tutkimus pyrkii 

kokonaiskuvan saamiseen, joten olennaista analyysissä on aineiston tulkinta ja 

tutkijan henkilökohtainen konstruointi tutkittavasta asiasta.  (Kiviniemi 2010, 

80.)   

Koottuani kuhunkin tehtävään annetut vastaukset taulukkoon, päätin 

asiat, joita analysoin tarkemmin. Matemaattisloogisessa osiossa ajallista ja 

avaruudellista hahmottamista mittaavissa osioissa analysoin oppilaiden 

antamia perusteluja ja kuutioiden vertailutehtävässä myös oppilaan toimintaa. 

Suuremman kuution mittailu pienemmällä kuutiolla kertoi mielestäni 

kehittyneemmästä yrityksestä ymmärtää kuutioiden kokoeroa. Pensselin 

pituuden mittaamistehtävässä analysoin sitä, osasiko oppilas toimia ilman 

ohjetta, millaisen vastauksen hän antoi ja millaista oppilaan toiminta oli. 

Painojen vertailutehtävässä analysoin ennen kaikkea annettuja perusteluita ja 

käytettyjä termejä. Lukujonotaidoista tutkin luettelemisen aloittamista puolesta 

välistä, kymmenylityksen onnistumista, taaksepäin laskemista 10sta alkaen ja 

20sta alkaen. Aritmeettisia taitoja mittaavista laskutehtävistä analysoin sitä, 

onnistuiko laskutehtävät oikein, käyttikö oppilas apuna sormia, ja kertoiko 

oppilas vastaukset heti vai mietinnän jälkeen. Jos vastaukset annettiin heti ja ne 

oli ratkaistu oikein, niin mielestäni tämä osoitti, että oppilas osasi 

laskutoimitukset hyvin. Kokosin kuhunkin kysymykseen annetut vastaukset 

perusteluineen erillisiin taulukoihin. Lisäksi taulukoin kunkin oppilaan 

taulukkoon hänen kaikkiin tehtäviin antamansa vastaukset perusteluineen. 

Tutkimuskysymykseen 4 vastatakseni tarkastelin kunkin oppilaan 

vastauksia kokonaisuutena ja vertailin osaamista eri osa-alueilla. Lisäksi 

tarkastelin tarkemmin yhden taitavan oppilaan ja yhden heikosti suoriutuneen 

oppilaan vastauksia ja toimintaa koetilanteessa.   
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9 TULOKSET 

9.1 Matemaattislooginen ajattelu 

9.1.1 Avaruudellinen hahmottaminen 

Avaruudellista hahmottamista testattiin kahdella tehtävällä. Ensimmäisen 

tehtävän analysoinnissa huomioitiin vain 14 oppilaan vastaukset ja toisessa 

tehtävässä 16 oppilaan vastaukset, sillä muutaman oppilaan tiedot puuttuivat.  

Yksikään tutkittavista ei osannut ratkaista ensimmäistä tehtävää ja 

erityisen haastavaa oli luultavasti isomman kuution kolmiulotteisuuden 

hahmottaminen. Kuusi oppilasta antoi tehtävään monta vaihtoehtoista 

mahdollisuutta. Kun kaikki annetut mahdollisuudet lasketaan joukkoon, niin 

huomataan, että kuusi oppilaista arveli, että pienempiä kuutioita tarvitsisi neljä 

kappaletta. Muiden oppilaiden arvaukset vaihtelivat 1-7 kappaleen välillä, 

mutta kaksi oppilasta arveli pieniä kuutioita tarvittavan huomattavasti 

enemmän (10 ja 29).  

Kuutioiden vertaamisessa oli useita toimintatapoja. Viisi oppilasta vertasi 

pientä kuutiota yhteen ison kuution sivuun ja näistä kolme antoi vastaukseksi 

4. Yksi näistä suuremman kuution yhteen sivuun vertaavista ymmärsi, että 

myös syvyysulottuvuutta voisi verrata.   

"No kun tässä (sivustassa) on tällain neljä. Mää en ottanut tätä  

huomioon (syvyyttä)." 

Toinen kuutioiden vertailutapa oli mitata pientä kuutiota epäselvässä 

järjestyksessä ison kuution pintaa pitkin ja tätä tapaa käytti kolme oppilasta. 

Näistä yksi oppilas mittaili ensin ison kuution alareunaa pienemmällä 

kuutiolla. Sen jälkeen hän mittasi pienellä kuutiolla sinne tänne ison kuuton 

pintaa ja laski luettelemalla kokoajan. Oppilaan pyrkimyksenä oli saada 

jokainen sivu laskettua. Tulokseksi hän sai 29. Kaksi muuta tätä toimintatapaa 

käyttänyttä oppilasta antoi mittauksen jälkeen epäselviä vastauksia, kuten 

esimerkiksi "kymmenen tai viisi". Kolmas kuutioiden vertailutapa oli vertailla 
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kuutioita käsillä. Kuusi oppilasta käytti tätä strategiaa, eli he eivät yrittäneet 

ollenkaan verrata kuutioita mittaamalla.  

"Nämä ovat yhtä kevyitä. Ei kyllä tämä saattaa siltikin olla vähän kevyempi kuin 

tuo iso. Näitä tarvits yhen tai kaksi."  

"Ku tää painaa jotain tämmöstä, nii mää epäilisin, että näitä pitäis  olla se 

pari." 

Toisessa avaruudellista hahmottamista testaavassa tehtävässä 11 oppilasta 

osasi arvioida mäkien jyrkkyyden oikein. He selittivät asiaa mäkien pituudella 

ja mäkien kaltevuudella. Viisi oppilasta arvioi mäkien jyrkkyyden väärin.  

"Yhtä jyrkkiä, mutta tää on pitempi mäki." 

"Tää (jyrkempi) on niin pitkä ja tää on niin lyhyt." 

9.1.2 Ajallinen hahmottaminen 

Ajan hahmottamista testattiin myös kahdella tehtävällä. Mukana analysoinnissa 

oli 16 oppilasta, sillä yhden tiedot puuttuivat.  

Seitsemän oppilasta ei osannut vastata ollenkaan ensimmäiseen ajallista 

hahmottamista testaavaan tehtävään. Osa vastanneista oppilaista mietti tunteja 

ja minuutteja, ja osa päiviä ja kellonkiertoja. Jotkut oppilaat vertasivat aikaa 

eilisestä huomiseen suureen tunti- tai minuuttimäärään.      

"Varmaan jotain 18 tuntia. Ei se voi kymmentä olla, pitää olla vähä 

isompi määrä." 

"2000 minuuttia. Se kestää niin kauan." 

Kaksi oppilasta mietti päiviä ja kellon kiertoa. 

"3 tai 4 kellon kiertoa. Yksi kellonkierto on 12 tuntia." 

Vaikka osa oppilaista pääsi loogisessa päättelyssään lähelle oikeaa vastausta, 

niin vain kolme oppilasta löysi oikean vastauksen. 

"Yksi päivä. Tai siis ku eilinen on menny, niin sit tulee tää päivä ja sit tulee 

vielä huominen, nii sitte on päässä."  

"Ai kuinka monta tuntia? 24. Se tuntui sopivalta."   
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Seitsemän oppilasta laski öiden määrän oikein toisessa ajallista 

hahmottamista testaavassa tehtävässä. Yhdeksän oppilasta laski öiden määrän 

väärin, ja näistä viisi oppilasta antoi vastaukseksi kaksi yötä.  

"No koska siinä on kaksi päivää, keskiviikko ja tiistai." 

"Kato ku mää en oikein näissä viikonpäivissä pysty. Onko se torstai 

maanantain jälkeen vai keskiviikon jälkeen.. Hm... No mää  

haluaisin vaan tietää missä se torstai on. Jos torstai on maanantain 

jälkeen, mutta jos se on keskiviikon jälkeen, niin se on varmaan..." 

Vertailin lisäksi oppilaiden osaamista näiden kahden ajallista 

hahmottamista testaavan tehtävän välillä. Ne kolme oppilasta, jotka osasivat 

laskea oikein eilisestä huomiseen -tehtävän, osasivat ratkaista myös öiden 

määrän oikein.   

9.1.3 Pituuden mittaaminen 

Kaikki 17 oppilasta kokeilivat pensselin mittausta. Kuusi oppilasta osasi toimia 

ilman ohjetta, mutta osa heistäkin tarkensi tehtävänantoa kysymällä. Yksi ilman 

ohjetta toimineista oppilaista osasi käyttää sormea tarkasti merkkinä ja sai 

oikean tuloksen. Pensselin mittaamisessa oli neljä erilaista tapaa (ks. kuvio 2): 

sormi merkkinä kynällä mitatessa, kynän liu'utus pensselin sivua pitkin, tai 

kynän siirtely nostelemalla pensselin sivulla. Yksi oppilas yrittää laskea 

pensselin pituutta mittaamalla sormen leveydellä. Vastauskin on epäselvä.  

"Se oli 29 metriä." 

Yhdeksän oppilasta käytti sormea merkkinä. Neljällä näistä oppilaista 

merkki oli hieman epätarkka tai tarkistuskierroksella sormea ei pidetty 

merkkinä ollenkaan. Kuusi oppilasta yritti ratkaista tehtävän liu'uttamalla 

ainakin jossakin vaiheessa kynää pensselin reunaa pitkin, mutta näistä kaksi 

ymmärsi myöhemmin sormella merkitsemisen. Neljä oppilasta nosteli kynää 

merkitsemättä. 
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Kuvio 2. Pensselin mittauksessa käytetyt strategiat 

 

Neljä oppilasta yritti käyttää mittaamisessa metrijärjestelmää.  

"Jos tää on sentti..." 

          "5 metriä." 

Kaksi oppilasta pohdiskeli kynän pituutta, sillä heidän mielestään se olisi 

pitänyt tietää ennen kuin kynää voi käyttää mittavälineenä.    

 "Ensin pitää tietää kuinka pitkä tämä kynä on." 

 "En osaa, kynässä ei ole numeroita." 

Seitsemän oppilasta ratkaisi tehtävän oikein (ks. kuvio 3). 

tasan 4

tasan 3

muu tulos 

oikea tulos, 

neljällä sormi 

merkkinä 

tarkasti

 

Kuvio 3. Mittaustehtävän vastaukset 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

sormi merkkinä 
tarkasti  

sormi merkkinä 
epäselvästi tai ei 

mukana 
tarkistuskerralla  

kynän liu'utus  kynän nostelu  muu tapa  

mittausstrategiat 

oppilaiden määrä 
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Oikea tulos oli 3½ kynän mitallista. Oikein vastanneista neljällä oppilaalla oli 

selvästi sormi merkkinä. Kaksi oppilasta sai tulokseksi tasan 3 ja viisi oppilasta 

tasan 4. Kolme oppilasta sai muun tuloksen. 

9.1.4 Painojen vertailu 

Kaikki 17 oppilasta osallistuivat painojen vertailutehtävään. Suurin osa 

oppilaista arvioi toisen purkin painavan noin puolet enemmän kuin toinen. Eli 

jos toinen purkki painoi kilon, niin toinen purkki painaisi kaksi kiloa. 

Vastaukset kuitenkin vaihtelivat ja toista purkkia sanottiin jopa viisi kiloa 

painavammaksi kuin toista. Kun oppilaalle kerrottiin, että toinen purkki painaa 

yhden kilon, niin lähes jokainen oppilas ymmärsi käyttää kilo -yksikköä myös 

verratessaan toista purkkia. 

Painoeroa kuvaillessaan oppilaat käyttivät kilo -järjestelmää, suhde- ja 

ominaisuuskäsitteitä (kuten "vähän", "paljon painavampi", "täysi", "puoleksi 

täysi"), ja vertasivat painoja konkreettisiin asioihin. Verbaalinen kuvailu oli 

kuitenkin joidenkin mielestä haastavaa.  

 "Täs on niinkö ehkä enemmän sitä juttuu. Sitä juttuu on tosi paljon."  

"Vaa'assa tää painavampi tulis alaspäin." 

"En mää oikein osaa kuvailla." 

9.2 Lukujonotaidot 

Lukujonotaitojen analyysiin otettiin kaikkien 17 tutkitun vastaukset. 

Tutkittavilta kysyttiin ensin arvioita siitä, mihin asti he osaavansa luetella 

lukuja (ks. kuvio 4).  
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yli 10

0-100

ainakin sataan

kahteensataan 

tuhanteen

viiteen tuhanteen

epäselvä

 

Kuvio 4. Oppilaiden arvio omista lukujen luettelutaidoista  

 

Suurin ryhmä arvio osaavansa luetella lukuja sataan asti. Yksi oppilas arvioi 

osaavansa luetella lukuja ainakin yli kymmeneen, ja onnistuikin luettelemaan 

lukuja 22:een asti. Yhden oppilaan luettelutaidot olivat epäselvät, sillä hän 

kertoi osaavansa luetella lukuja "sataan, kahteensataan, viiteensataan, 

kuuteensataan, jotenki sillä tavalla". 

Reilu puolet oppilaista (11/17) osoitti selkeästi pystyvänsä aloittaa lukujen 

luettelemisen puolesta välin. Kolme oppilasta ei osannut aloittaa luettelua 

muuta kuin alusta.  

"60stä eteenpäin? Mää en oo oikein tottunut sellaisiin. Mää yleensä aloitan 

alusta. Mää en tiedä mikä tulee kuudenkymmenen jälkeen ellen mää laske 

ensin kuuteenkymmeneen ja sitten." 

Luettelutaitoa arvioitiin myös sen mukaan, oliko luettelu sujuvaa vai 

hidasta ja hapuilevaa. Aloittaessaan luettelun lukujonon keskeltä viisi oppilasta 

hapuili luetellessaan, luetteli hyvin hitaasti, tai jätti lukuja välistä(esimerkiksi 

21, 22, 25, 26). 

"1,2,3...29. Mikä sitten tulee? Ei onnistu päässälaskutkaan. Mää  

osaisin kyllä sataan asti, mutta nyt tuli joku oikosulku." 
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0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oppilaat

osaamistaso: 

2 p = osaa

  1 p = hapuilee

 0 p ei osaa
taaksepäin luettelu
luvusta 20 alkaen

luettelun aloittaminen
lukujonon keskeltä

Kaikki tutkitut olivat oppineet kymmenylityksen periaatteen. Sitä, kuinka 

hyvin kukin oppilas kymmenylityksen ymmärsi, ei näillä tutkimusasetelmilla 

voitu selvittää.  

Jokainen oppilas osasi luetella lukuja alenevassa järjestyksestä luvusta 10 

alkaen. Luvusta 20 taaksepäin luettelu oli selkeästi haastavampi tehtävä. Kolme 

oppilasta ei kokeillut tätä tehtävää ollenkaan. Kuusi oppilasta luetteli lukuja 

alenevassa järjestyksessä luvusta 20 alkaen epävarmasti tai hitaasti. Heidän 

mukaansa tehtävä oli vaikea, sillä lukujen järjestys meni helposti sekaisin 

taaksepäin luetellessa. 

Vertailin oppilaiden taitoja aloittaa luettelu lukujonon keskeltä ja luetella 

lukuja alenevassa järjestyksessä luvusta 20 alkaen. Kuten kuviosta 5 on 

huomattavissa niillä oppilailla, jotka osasivat luetella lukuja sujuvasti 

lukujonon keskeltä aloittaen, oli myös hyvät taidot luetella lukuja taaksepäin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuvio 5. Luettelu lukujonon keskeltä ja taaksepäin luettelu luvusta 20 

 

Oppilaiden 7 ja 12 kohdalla kuviossa on tyhjä kohta, sillä he osasivat aloittaa 

lukujen luettelemisen vain alusta alkaen ja taaksepäin luettelemisen vain 

luvusta 10 taaksepäin.   
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9.3 Aritmeettiset perustaidot 

Aritmeettisia taitoja mittaavien tehtävien analyysiin otettiin kaikki oppilaat. 

Helpomman yhteenlaskun (3+2=5) selvitti oikein kaikki oppilaat. Neljä 

oppilasta mietti vastausta hetken ja viisi oppilasta käytti sormia apuna 

laskemisessa. Lähes kaikki (15/17) oppilaat osasivat laskea oikein myös 

helpomman vähennyslaskun (5-4=1). Tässä tehtävässä kolme oppilasta mietti 

vastausta ja yksi oppilas käytti sormia laskun suorittamisessa. Vaikeamman 

yhteenlaskun (7+3=10) selvitti oikein 13 oppilasta. Seitsemän oppilasta mietti 

vastausta ja kuusi oppilasta käytti sormia laskemisessa. Vaikeamman 

vähennyslaskun (10-6=4) ratkaisi oikein myös 13 oppilasta. 12 oppilasta mietti 

vastausta ja seitsemän oppilasta käytti ratkaisemisessa hyväkseen sormia. Tämä 

oli siis lähes kaikille oppilaille vaikein tehtävä.   

Hieman yli puolet tutkituista käytti ainakin jonkun laskutehtävän 

ratkaisemisessa apuna sormia. Kun vertailee oppilaiden laskutehtäviin antamia 

vastauksia, miettimisaikoja ja sormien käyttöä laskemisen apuvälineinä, niin 

tutkituista erottuu neljä oppilasta, jotka antoivat kaikki vastaukset heti niin, että 

jokainen vastaus oli oikein. He eivät käyttäneet sormia apuna. Näissä yhteen- ja 

vähennyslaskutehtävissä heikoin oppilas osasi laskea vain yhden tehtävän 

oikein ja kaksi oppilasta osasi laskea vain kaksi laskutehtävää oikein.   

9.4 Yhteydet osaamisessa eri osa-alueiden välillä  

Vertailtaessa kunkin oppilaan osaamista eri lukujonotaitoja ja aritmeettisia 

taitoja mittaavissa tehtävissä yksittäisten oppilaiden osaamisessa löytyi 

yhteyksiä niin, että jos osasi toista osa-aluetta mittaavissa tehtävissä hyvin, niin 

luultavasti osasi myös toisessa osa-alueessa. Matemaattisloogista ajattelua 

testaavia tehtäviä ei voinut suoraan vertailla lukujonotaitoihin ja aritmeettisiin 

taitoihin, sillä loogista ajattelua analysoitiin lähinnä laadullisesti kuvaillen. 

Lukujonotaitojen ja aritmeettisten taitojen vertailussa löytyi viisi oppilasta, 

jotka osasivat kaikki lukujonotaitoja mittaavat tehtävät hyvin ja vastasivat 

oikein kaikkiin aritmeettisia perustaitoja mittaaviin tehtäviin. Useilla oppilailla 
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hyvät lukujonotaidot eivät kuitenkaan yhdistyneet aritmeettisiin taitoihin, eli 

lukujonotaitoja mittaavista tehtävistä saatiin täydet pisteet, mutta laskutehtävät 

onnistuivat keskitasoisesti. Muihin nähden ristiriitaisen tuloksen sai oppilas, 

jonka lukujonotaidot näyttivät olevan melko heikot, mutta jokainen laskutulos 

oli oikein. Tosin tämä oppilas oli opetellut käyttämään sormia apunaan 

laskutehtävien suorittamisessa. 

Tutkiessani oppilaiden vastauksia kokonaisuutena pystyin erottamaan 

kaksi oppilasta, joiden taidot olivat lähes jokaisessa tehtävässä heikot.  

Vastauksia vertailemalla löytyi myös kaksi oppilasta, jotka vastasivat lähes 

jokaiseen tehtävään oikein ja joiden loogiset perustelut olivat loogisia. Kuvailen 

toisen heikosti suoriutuneen ja toisen taitavan oppilaan toimintaa ja vastauksia 

koetilanteessa. 

Tehtävissä heikosti suoriutunut oppilas oli tutkimustilanteessa innostunut 

ja yritteliäs, mutta toisaalta hänen keskittymisensä herpaantui helposti ja 

huomio kohdistui johonkin tehtävän kannalta epäolennaiseen asiaan. Oppilas 

suoritti useat tehtävät epävarmasti tai ei yrittänyt niiden ratkaisemista 

ollenkaan. Oppilas käytti usein sanontoja "en muista mikä toi oli" tai "en mää 

tiedä sitä", jotka voivat viitata siihen, että oppilas yritti muistaa ulkoa 

oppimiaan vastauksia. Oppilaan logiikkaa oli vaikea hahmottaa joissakin 

aritmeettisia taitoja testaavissa tehtävissä (esimerkiksi vähennyslaskutehtävästä 

5-4 oppilas antoi vastaukseksi 3). Samaa logiikan puutetta oli havaittavissa 

mittaustehtävissä. Myös annettujen ohjeiden ja käsitteiden ymmärtäminen oli 

puutteellista, ja käyttö epäjohdonmukaista. Lukujonoa luetellessa lukuja jäi 

välistä (esimerkiksi 31, 32, 35).    

Taitava oppilas ei toiminut mielestäni poikkeavan erilailla muihin 

tutkittuihin verrattuna. Hän oli aktiivisen oloinen, mutta ei silmiinpistävän 

innostunut. Eniten tämän oppilaan toiminta erosi muista tutkituista nopeuden 

puolesta. Jos hän tiesi, miten tehtävä piti ratkaista, niin toiminta oli selkeää ja 

määrätietoista. Oppilas ymmärsi nopeasti ohjeet ja käytti täsmällisiä ilmaisuja. 

Lukujono- ja aritmeettisia taitoja mittaavissa tehtävissä oppilas antoi vastaukset 

lähes välittömästi.  
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10 POHDINTA 

10.1 Tutkimustulosten pohdinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää laadullisen tutkimuksen avulla 

monipuolisesti koulutulokkaiden matemaattisia taitoja ja näin lisätä tietoa 

alkuopetuksen opettajien käyttöön opetuksen suunnitteluun. Tutkimustulokset 

kuvaavat koulutulokkaiden ajattelua ja monipuolistavat sitä tietoa, mitä 

tutkimuksissa matemaattisen kehityksen alueella on saatu.  

Tutkittavien toimiminen tutkimustilanteessa tehtäviä ratkaistaessa tukee 

näkemystä, että koulutulokas on ajattelussaan konkreettisten operaatioiden 

vaiheessa (vrt. Piaget), eli tutkii asioita vertailemalla, mittailemalla ja 

toimimalla, mutta ei pysty vielä soveltavaan ongelmanratkaisuun. Ajattelun 

konkreettisuus tuli ilmi muun muassa kuutioiden vertailutehtävässä sekä 

pituuden mittaamistehtävässä.  

Matemaattisloogisen ajattelun taitoja mittaavien tehtävien ratkaisemisessa 

korostui käsitteiden ymmärtäminen ja oikeiden käsitteiden käyttäminen. 

Käsitteiden ymmärtäminen on olennaista, sillä ominaisuus- ja suhdekäsitteiden 

hallinta vaikuttaa muun muassa vertailun, luokittelun ja järjestykseen 

asettamisen onnistumiselle (Vuorio 2010, 141). Mäkien jyrkkyyttä arvioidessa 

joidenkin tutkittujen virheelliset näkemykset mäkien kaltevuudesta ja 

pituuksista johtuivat varmaankin suurelta osin siitä, että termi "jyrkkä" ei ollut 

kaikille tutkittaville tuttu. Ajallista hahmottamista testaavissa tehtävissä 

käsitteiden sekoittumista tapahtui muun muassa viikonpäivissä, jolloin osa 

tutkituista sekoitti muun muassa termit "tiistai" ja "torstai". Toisaalta virheet 

ajallisen hahmottamisen tehtävissä liittyvät luultavasti myös siihen, että ajan 

hahmottaminen on koulutulokkailla vielä hataraa (vrt. Hohmann 1993, 204). 

Painoja vertaillessa osa tutkituista sekoitti mittayksiköitä toisiinsa. Käsitteiden 

käyttö ja esimerkiksi painoerojen kuvailu kielellisesti oli usean oppilaan 

mielestä hankalaa.   

Avaruudellista hahmottamista testaavassa kuutioiden painojen 

vertailutehtävässä erityisesti kolmiulotteisuuden ymmärtäminen oli haastavaa. 
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Tämä, kuten myös vertailutapojen moninaisuus suuremman kuution 

mittailemisesta pelkän tuntoaistin varassa vertailuun vahvistavat käsitystä siitä, 

että 6-7 -vuotiaat lapset ovat vielä Van Hielen geometrisen kehityksen teorian 

ensimmäisellä tasolla (ks. esim. Hansen 2005, 78). Tämän tutkimuksen 

perusteella näyttää siltä, että koulutulokas osaa erotella geometrisia muotoja, 

mutta kuvioiden osien ja niiden suhteiden huomioiminen loogisesti päätellen 

on vielä hankalaa.   

Erityisen kiinnostavia ja kuvailevia tuloksia loogisen ajattelun tasosta 

saatiin pensselin pituuden mittaamisen tehtävästä. Kolmiulotteisen kappaleen 

mittaaminen tuotti usealle koulutulokkaalle vaikeuksia. Myös Battistan mukaan 

pituuden mittaamista vaikeuttaa, jos mitattava kappale on kolmiulotteinen 

(Battista 2006, 140-141). Suurin osa tutkituista ei ilman ohjetta hahmottanut 

kuinka pensselin pituuden voisi määritellä kynän avulla varsinkaan kun 

mittavälineenä oli esine, jonka pituutta ei oltu määritelty. Mitattavan kappaleen 

osittaminen ja mittaamisen suorittaminen osa kerrallaan oli haastavaa. Osa 

tutkituista ei hahmottanut mitattavan esineen jakamista osiin ja vaiheittain 

mittaamista, vaan nosteli mittakynää sinne tänne tai liu'utti sitä pensselin sivua 

pitkin. Muutama oppilas ei ohjeenkaan jälkeen ymmärtänyt, että osa kerrallaan 

vaiheittain mitattaessa se kohta, johon mittatikku loppuu, täytyy merkitä 

sormella tarkasti, jotta mittakynää siirrettäessä tiedetään mistä kohdasta 

mittaamista jatketaan. Luettelemalla laskeminen osio kerrallaan mitattaessa 

onnistui suurelta osalta, mutta virheitä tuli muun muassa siinä, ettei 

ensimmäistä aloitusosiota osattu ottaa laskemisessa huomioon. Nämä tässä 

tutkimuksessa havaitut virheet mittaamisessa yhdistyvät erittäin voimakkaasti 

Clementsin ja Stephanin teoriaan mittaamisen perusteiden vaiheittaisesta 

oppimisesta sekä toisaalta kuvaavat hyvin loogisen ajattelun kehittymistä (vrt. 

Clements & Stephan 2004, 302). 

Lukujonotaitoja testaavissa tehtävissä kaikki koulutulokkaat osasivat 

luetella lukuja alkaen luvusta 1. Muutama oppilas ei osannut aloittaa luettelua 

lukujonon keskeltä. Lukujen luettelussa lukujärjestys, lukujen suhteet toisiinsa 

nähden sekä lukujen sisällölliset merkitykset eivät olleet vielä selviä kaikille 
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koulutulokkaille. Lukujen sisällön merkitsemättömyys ja lukurimpsun pelkkä 

ulkoa opittu toistaminen varmasti vaikutti siihen, etteivät muutamat oppilaat 

osanneet aloittaa luettelemista muusta kuin luvusta 1, eikä lukujen sujuva 

taaksepäin luettelu onnistunut. Erityisesti luettelu laskevassa järjestyksessä oli 

haastavaa koulutulokkaille. Nämä tulokset vahvistavat muun muassa Kinnusen 

ym. (1994) ja Mattisen (1998) tutkimustuloksia, joiden mukaan laskemisen 

aloittaminen satunnaisesta luvusta, kymmenylitykset ja lukujen luetteleminen 

laskevassa järjestyksessä ovat hankalia taitoja koulutulokkaille. Vertailtaessa 

taitoa aloittaa luetteleminen mistä luvusta tahansa ja luettelua laskevassa 

järjestyksessä luvusta 20 alkaen selvisi, että lapset, jotka osasivat aloittaa 

luettelun lukujonon keskeltä, osasivat myös paremmin luetella lukuja 

laskevassa järjestyksessä. Samansuuntainen tutkimustulos on saatu Kinnusen ja 

Lehtisen tutkimuksessa (1993, 44), jossa todettiin, että ne lapset, jotka osaavat 

luetella lukuja yli viidenkymmenen hallitsevat muita paremmin haastavammat 

lukujonotehtävät lukualueella 0-20. Koska lukujonotaitojen on todettu 

ennustavan aritmeettisten taitojen kehittymistä kouluiässä, niin saadut tulokset 

viittaavat siihen, että aritmeettisten taitojen oppimisen kannalta keskeiset 

lukujonotaidot ovat vielä useilla koulutulokkailla heikosti kehittyneitä.  

Yhteen- ja vähennyslaskutehtävät lukujonoalueella 0-5 osattiin erittäin 

hyvin, ja suurin osa tutkituista selvisi hyvin myös lukualueella 0-10 liikkuvista 

laskutehtävistä (vrt. Kinnunen ja Lehtinen 1993 ja 1994). Verratessa 

lukujonotaitoja ja aritmeettisia taitoja havaittiin, että usealla tutkitulla nämä 

taidot linkittyivät yhteen, eli jos oppilaalla oli hyvät lukujonotaidot, niin hän 

selvisi luultavasti hyvin myös laskutehtävistä ja vastaavasti hyvät aritmeettiset 

taidot yhdistyivät hyviin lukujonotaitoihin. Joillakin oppilailla taidoissa oli 

kuitenkin ristiriitaisuutta tai näiden kahden osa-alueen välillä ei ollut 

havaittavissa yhteyttä. 

Kuten Mattisen (1998, 85) tutkimuksessa, myös minun tutkimuksessani 

ilmeni, että lasten osaamisessa oli hajontaa. Jo yhdestä koululuokasta löytyi 

oppilaita, joiden matemaattiset taidot olivat selkeästi kehittyneempiä, kun taas 

osa oppilaista vaikutti matemaattisilta valmiuksiltaan heikommilta. Vaikka 
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muun muassa lapsen huomion suuntaamisella on vaikutusta matemaattiseen 

osaamiseen, niin myös taitotasolla on merkitystä, sillä uusi tieto rakentuu 

aiemmin opitun varaan.  

10.2 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksen arvioinnissa huomio kohdistuu erityisesti tutkimuksen 

reliabiliteettiin ja validiteettiin, sekä tutkimuksen eettisyyteen. Reliabiliteetilla 

tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta eli kykyä antaa ei-sattumanvaraisia 

tuloksia, mikä käytännössä tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 231.) Laadullisessa tutkimuksessa tämä luotettavuuden arviointi 

koskee aina koko tutkimusprosessia (Eskola & Suoranta 2008, 210). 

Tutkimuksen otoskoko oli pieni ja tämä vaikutti muun muassa siihen, ettei 

saatuja tuloksia pystynyt yleistämään. Tällä määrällä saatiin kuitenkin, kuten 

laadullisessa tutkimuksessa yleensä, kuvailevia tuloksia. Pienehkö tutkittavien 

määrä mahdollisti tutkittavien toiminnan ja annettujen perusteluiden tarkan 

analysoinnin, ja paransi tutkimuksen annin sovellettavuutta muun muassa 

opetuksen suunnitteluun. Aineisto koottiin yksilötapaamisessa, jossa tutkittavat 

tekivät samat tehtävät. Tehtävät olivat samansuuntaisia kuin esimerkiksi 

Kinnusen ym. diagnostisessa koulutulokkaiden ja 1. -luokkalaisten kognitiivisia 

taitoja ja motivaation arviointitutkimuksessa (1994) ja Lampisen ym. luomassa 

testissä (MAVALKA: matematiikan valmiuksien kartoitus, 2007). Jokainen 

tutkittava osallistui vain yhteen yksilötapaamiseen ja niinpä tilannetekijöiden, 

esimerkiksi jännittäminen tai vireystila, vaikutusta tutkittavien toimintaan on 

hyvä kyseenalaistaa. Tilannetekijöiden vaikutusta pienentää kuitenkin se, ettei 

tehtäviä pyritty ensisijaisesti pisteyttämään, vaan saamaan aineistoa siitä, 

kuinka oppilas toimi ja perusteli vastauksiaan. 

Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata 

juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata (Hirsjärvi ym. 2009, 231-232). 

Tutkimustuloksia arvioidessa pohdin sitä, miksi omassa tutkimuksessani 

koulutulokkaiden taidot erosivat niin paljon esimerkiksi Clements (2004, 26-37) 

esitellyistä useiden tutkimusten yhteenvetona saaduista osaamisikäkausista. 
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Clementsin (2004, 26-27) mukaan 6-7 -vuotiaalla olisi huomattavasti 

monipuolisemmat matemaattiset taidot kuin tässä tutkimuksessa havaittiin. 

Totesin, että suomalaislasten taidot koulunaloitusvaiheessa voivat olla 

kansainvälistä ikätasoa alemmat muun muassa suomalaislasten myöhäisen 

koulunaloitusiän vuoksi. 

Laadullisen tutkimuksen eettisyyden arvioinnissa tulee ottaa huomioon 

tutkittavien henkilöllisyyden suojaaminen sekä tutkitun henkilökohtaisten 

päätelmien vaikutus tutkimustuloksiin. Videot ja muu tutkimusaineisto, jotka 

sisälsivät tunnistettavuutta lisääviä tietoja, ovat olleet ainoastaan tutkijan 

käytössä. Laadullisessa aineiston analyysissä korostuu tutkijan konstruktio 

tutkittavasta asiasta. Tutkimuksen objektiivisuutta lisää se, etten kerännyt 

aineistoa itse, vaan analysoin tilanteita videoiden ja tilanteissa tehtyjen 

muistiinpanojen kautta. Lukujono- ja aritmeettisia taitoja testaavien tehtävien 

analysoinnissa kiinnitin huomiota myös vastausnopeuteen ja sujuvuuteen, ja 

nämä arviot ovat subjektiivisia näkemyksiä videoiden katselun perusteella. 

Vastausnopeus ja mahdollinen hapuilu eivät välttämättä liity tutkitun taitoihin, 

vaan voivat olla selitettävissä esimerkiksi tilannetekijöillä. 

Tutkimuksessa ei otettu huomioon koulutulokkaiden tarkkoja ikäeroja 

eikä tutkittujen sukupuolta. Matemaattisia taitoja ei myöskään vertailtu 

kielellisen kehitystason kanssa. Näitä tekijöitä olisi mielenkiintoista tarkastella 

koulutulokkaiden matemaattisia taitoja koskevissa tutkimuksissa jatkossa. 

Lisäksi olisi mielenkiintoista seurata saman ryhmän ja yksittäisten oppilaiden 

matemaattisten taitojen monipuolista kehittymistä pidemmällä aikavälillä.  

Tämä tutkimus on antanut lisää tietoa 6-7 -vuotiaiden lasten 

matemaattisen kokonaiskehityksen tasosta. On tärkeää, että alkuopetuksen 

matematiikan opetuksen käytännöt ja sisällöt suunnitellaan niiden 

tutkimustulosten pohjalta, joita koulutulokkaiden matemaattisista taidoista on 

saatu. Näin opetus voidaan järjestää niin, että opiskelu ja oppisisällöt ovat 

mielekkäitä taidoiltaan heterogeeniselle ryhmälle.  
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