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Tiivistelmät 

Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit ensimmäisen luokan oppilailla 

Myönteinen motivaatio, kuten korkea kiinnostus ja myönteinen minäkäsitys, linkittyy usein 

hyviin suorituksiin, mutta tiedämme vasta varsin vähän koulupolkunsa alussa olevien oppilaiden 

matematiikan kiinnostuksen, minäkäsityksen ja osaamisen välisistä yhteyksistä. On myös viitteitä 

siitä, että nämä yhteydet eivät välttämättä ole samanlaisia kaikilla oppilailla. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena olikin selvittää, voidaanko ensimmäisellä luokalla tunnistaa oppilasryhmiä, joiden 

profiilit matemaattisissa taidoissa (lukumääräisyyden taju ja laskemisen taidot) ja motivaatiossa 

(kiinnostus ja minäkäsitys) ovat erilaisia. Tutkimukseen osallistui 265 norjalaista ensiluokkalaista 

(ikä KA = 6 v 9 kk), jotka voitiin jakaa latenttien luokkien ryhmittelyanalyysin avulla neljään 

ryhmään matemaattisten taitojen ja motivaation perusteella. Suurin ryhmä (46 %) koostui 

oppilaista, joilla oli keskimääräistä paremmat taidot, mutta hieman matalampi kiinnostus. Lisäksi 

löydettiin ryhmä (22 %), jota kuvasi suhteellisen hyvät taidot ja myönteinen motivaatio, ja ryhmä 

(21 %), jota kuvasi suhteellisen heikot taidot ja kielteinen motivaatio. Pienintä ryhmää (12 %) 

luonnehtivat heikot taidot, mutta korkea kiinnostus ja minäkäsitys. Ryhmien validoinnissa 

havaittiin, että taitotasosta riippumatta oppilaat, joilla oli myönteinen matematiikan motivaatio, 

arvostivat paitsi matematiikkaa myös yleisesti koulunkäyntiä enemmän kuin muut oppilaat. 

Matemaattiset taidot ja motivaatio eivät siis kulkeneet aina käsi kädessä. 

Avainsanat: matemaattiset taidot, motivaatio, kiinnostus, minäkäsitys, alakoulu, 

henkilösuuntautunut lähestymistapa 

Nostolauseet 

● Oppilailla tunnistettiin neljä matemaattisten taitojen ja motivaation profiilia. 

● Matemaattiset taidot ja motivaatio eivät kulkeneet aina käsi kädessä. 

● Yleisesti ottaen oppilaat olivat hyvin motivoituneita matematiikan oppimiseen. 

● Matematiikkaan motivoituneet oppilaat arvostivat myös yleisesti koulunkäyntiä. 

  



Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit     3 

 

Profiles of mathematical skills and motivation among first grade students 

High interest and positive self-concept are often linked to good academic performance, but we 

still know fairly little about the interplay between and individual differences in interest, self-

concept, and math performance in young children. Following a person-oriented approach, the aim 

of this study was to investigate what kinds of profiles of mathematical skills (i.e., number sense, 

counting and arithmetic) and motivation (i.e., interest, self-concept) can be identified among school-

beginners. The participants were 265 Norwegian first-graders (Mage = 6 y 9 mo). Using latent class 

clustering analysis, four distinct profiles were identified. The largest group (46%) consisted of 

students who displayed relatively high skills but slightly lower interest than on average. In addition, 

there was a group characterized by relatively high skills and positive motivation (22%) and, in 

contrast, a group with low skills and negative motivation (21%). Also, an interesting pattern of low 

skills but positive motivation was extracted (12%). Validation of the profiles by means of ANOVAs 

showed that students who had positive math-related motivation, regardless of their math skills, 

displayed high valuing of both math and school in general. The findings indicate that skills and 

motivation – especially interest – do not always go hand in hand. 

Keywords: mathematical skills, motivation, interest, self-concept, elementary school, person-

oriented approach 
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Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit ensimmäisen luokan oppilailla 

1. Johdanto 

Ensiluokkalaisten matemaattisissa taidoissa on todettu olevan suuria eroja (Ukkola & 

Metsämuuronen, 2019). Osa oppilaista esimerkiksi laskee jo sujuvasti yhteen kaksinumeroisia 

lukuja, kun taas toisilla on vaikeuksia laskea yhteen yksinumeroisia lukuja (Zhang ym., 2020). 

Hyviin taitoihin ja suorituksiin liittyy usein myös myönteinen motivaatio, kuten korkea kiinnostus 

ja myönteinen käsitys omista taidoista (Denissen ym., 2007; Viljaranta ym., 2014). Tämän taitojen 

ja motivaation välisen yhteyden on todettu korostuvan erityisesti matematiikassa (Bong ym., 2012), 

mikä saattaa liittyä matematiikan luonteeseen oppiaineena. Matematiikka on hierarkkisesti 

rakentuva taitojen kokonaisuus, jossa myöhemmät taidot rakentuvat aiempien varaan; jos aiemmat 

taidot ovat hyvin hallussa, on oppilaan helpompi pärjätä myös jatkossa (Jordan ym., 2010), luottaa 

omiin kykyihinsä ja ylläpitää kiinnostustaan ja motivaatiotaan. Matemaattiset taidot ovat jossain 

määrin yhteydessä motivaatioon jo ensimmäisen luokan alussa (Aunola ym., 2006, 2013), ja yhteys 

voimistuu kouluvuosien myötä (Denissen ym., 2007). 

Koulupolkunsa alussa olevien oppilaiden matematiikan kiinnostuksen, minäkäsityksen ja 

osaamisen välisistä yhteyksistä tiedämme kuitenkin vielä melko vähän. On myös viitteitä siitä, että 

nämä ehdotetut yhteydet eivät välttämättä ole samanlaisia kaikilla oppilailla (Lazarides ym., 2018). 

Korkea kiinnostus ja minäkäsitys eivät aina linkity hyviin taitoihin; osaavakin oppilas voi epäillä 

omia taitojaan, ja heikommin pärjäävä voi kuitenkin olla kiinnostunut matematiikasta. Tällaisia 

osaamisen ja motivaation mahdollisia yhdistelmiä, profiileja, on kuitenkin tutkittu toistaiseksi 

varsin vähän, etenkin koulunsa vasta aloittaneiden oppilaiden keskuudessa. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena olikin selvittää, voidaanko jo ensimmäisellä luokalla tunnistaa oppilasryhmiä, joiden 

profiilit matemaattisissa taidoissa ja motivaatiossa ovat erilaisia. Matemaattisia taitoja arvioitiin 

tässä tutkimuksessa useilla testeillä, jotka mittasivat koulupolun alussa keskeisiä matemaattisia 

taitoja, kuten lukumääräisyyden tajua ja laskemisen taitoja. Motivaation osalta keskityttiin 

matematiikan minäkäsitykseen ja kiinnostukseen, koska oppimisen ja suoriutumisen kannalta 

erityisen merkityksellistä on todettu olevan toisaalta se, kuinka paljon oppilas uskoo omaan 

osaamiseensa kyseisessä oppiaineessa, ja toisaalta se, miten paljon hän pitää oppiaineesta tai on 

kiinnostunut siitä (Eccles & Wigfield, 1995). Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, miten nämä 

oppilasryhmät, joiden profiilit matemaattisissa taidoissa ja motivaatiossa ovat erilaisia, eroavat 

paitsi matematiikan myös yleisemmän koulunkäynnin arvostuksen suhteen. 



Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit     5 

 

Tutkimus toteutettiin Norjassa, jossa lapset aloittavat koulunkäynnin suomalaisia lapsia 

vuotta aiemmin. Koulunkäynti ja matematiikan opetus ensimmäisellä luokalla ei juurikaan eroa 

suomalaisesta, joskin opetettavat sisällöt ensimmäisellä luokalla Norjassa ovat verrattavissa 

yhdistelmään suomalaisen esiopetuksen ja ensimmäisen luokan sisältöjä ja osaamistavoitteita. Tässä 

mielessä tutkimuksemme tulokset tarjoavat mielekkään vertailukohdan suomalaiseen kontekstiin. 

1.1. Keskeiset matemaattiset taidot koulupolun alussa 

Useat kansainväliset ja kansalliset tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten matemaattisissa 

taidoissa on paljon eroja koulupolun alussa (Nanu ym., 2020; Ukkola & Metsämuuronen, 2019; 

Zhang ym., 2020). Osa lapsista aloittaa koulun varsin hyvillä matemaattisilla taidoilla, esimerkiksi 

laskien jo sujuvasti lukumääriä ja yhteen- ja vähennyslaskuja. Osalle lapsista taas sellaiset taidot, 

joiden oletetaan olevan hallussa jo ennen koulun aloittamista, kuten lukujen luetteleminen pienellä 

lukualueella, ovat vielä hyvin hankalia. Taitojen suureen vaihteluun vaikuttaa osittain se, miten 

paljon ja millaisia matemaattisia virikkeitä ja harjoittelua lapsi on saanut varhaiskasvatuksessa ja 

kodin arjessa ennen koulun alkua (Aunio ym., 2019; Kleemans ym., 2012). Eri matemaattisista 

taidoista lukumääräisyyden taju (Vanbinst ym., 2019), laskemisen taidot (Aunio & Niemivirta, 

2010) ja yhteen- ja vähennyslaskutaito (Jordan ym., 2003) näyttäisivät olevan sellaisia keskeisiä 

matemaattisia taitoja, jotka ennustavat hyvin myöhempää koulumatematiikan osaamista. 

Ensimmäisellä luokalla, sekä Norjassa että Suomessa, matematiikan opetus sisältää näiden 

keskeisten taitojen harjoittelua pääasiassa lukualueella 1–20, esimerkiksi lukujonojen luettelemista 

eteen- ja taaksepäin, lukumäärien laskemista, lukujen ja lukumäärien vertailua sekä yhteen- ja 

vähennyslaskua (Opetushallitus, 2014; Utdanningsdirektoratet, 2020). 

Lukumääräisyyden tajun ajatellaan olevan synnynnäinen taito, joka kehittyy edelleen 

lapsuudessa ja nuoruudessa (Dehaene ym., 1998; Halberda ym., 2012). Perinteisesti 

lukumääräisyyden tajua on arvioitu lukumäärien vertailutehtävillä (esim. kummassa kuvassa on 

enemmän pisteitä, 32 pistettä vs. 70 pistettä), mutta nykyään vertailutehtävissä käytetään myös 

numerosymbolein esitettyjä lukuja (esim. 4 vs. 8). Jos lapsi pystyy päättämään kahdesta 

numerosymbolein esitetystä luvusta suuremman nopeasti ja oikein, ajatellaan, että hän myös pystyy 

mielessään yhdistämään luvut niitä vastaaviin lukumääriin. Numerosymboleilla esitetyt 

vertailutehtävät, joilla mitataan lukumääräisyyden tajua, näyttävät ennustavan paremmin 

matematiikan osaamista kuin lukumäärin esitetyt vertailutehtävät (Schneider ym., 2017). Heikkous 

lukumääräisyyden tajussa, erityisesti vaikeus ymmärtää numerosymboleilla esitetyn luvun 

lukumäärää (”access deficit”, Rousselle & Noël, 2007), näyttäisi selittävän dyskalkulian eli kaikista 



Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit     6 

 

vakavimpien matemaattisten oppimisvaikeuksien ilmenemistä myöhemmin kouluiässä (Brankaer 

ym., 2017; De Smedt & Gilmore, 2011). 

Jotta lapsi pystyy laskemaan lukumäärän oikein, hänen tulee osata luetella lukuja oikeassa 

järjestyksessä ja ymmärtää tiettyjä laskemisen periaatteita. Näitä periaatteita ovat muun muassa 

yksi-yhteen-vastaavuus (jokaiseen esineeseen voi kohdistaa vain yhden lukusanan), ymmärrys siitä, 

että kunkin esineen voi laskea vain kerran, ja että viimeinen sanottu lukusana ilmaisee esineiden 

kokonaismäärän (Gelman & Gallistel, 1986). Erilaisissa laskemistehtävissä vaaditaan myös sitä, 

että lapsi ymmärtää lukumäärien, lukujen ja lukusanojen vastaavuudet (esim. *** = 3 = “kolme”). 

Päiväkoti- ja esiopetusikäisten lasten lukujonotaitojen on havaittu ennustavan myöhempää yhteen- 

ja vähennyslaskutaitoa alaluokilla (Aunola ym., 2004; Lepola ym., 2005). Eteen- ja taaksepäin 

lukujen luettelemisen taidot ovat tärkeitä yhteen- ja vähennyslaskuissa, sillä lapsi voi käyttää niitä 

laskustrategioina tehtäviä ratkoessaan (Fuson, 1992). 

Aritmeettisten taitojen harjoittelu koulupolun alussa keskittyy vahvasti yhteen- ja 

vähennyslaskuihin lukualueella 1–20. Alussa lapset käyttävät yhteen- ja vähennyslaskujen 

ratkaisemiseen usein laskemiseen perustuvia laskustrategioita (esim. lukujonot), mutta tavoitteena 

on runsaan harjoittelun avulla siirtyä näistä hitaammista laskustrategioista kohti tehokkaampaa 

strategiaa, jossa laskun vastaus palautetaan nopeasti mieleen muistista (Koponen ym., 2007). 

Yhteen- ja vähennyslaskujen sujuvuuden on havaittu olevan yhteydessä koulumatematiikan 

osaamiseen (Jordan ym., 2003) ja ennustavan myöhempää osaamista myös sanallisissa tehtävissä 

(Spencer ym., 2020). Niillä lapsilla, joilla tunnistetaan myöhemmin matemaattisia 

oppimisvaikeuksia, on usein suuria vaikeuksia oppia muistamaan vastauksia yksinkertaisiinkin 

laskutehtäviin (Geary, 2011). 

1.2. Motivaatio 

Motivaation odotusarvoteoria (Eccles ym., 1983; Eccles & Wigfield, 1995; Wigfield ym., 

2015; ks. myös Viljaranta, 2017) tarkastelee sitä, millaiset psykologiset ja sosiokulttuuriset tekijät 

vaikuttavat yksilön koulusuoriutumiseen sekä kouluun ja opiskeluun liittyviin valintoihin. Sen 

mukaan suoriutumisen ja valintojen taustalla vaikuttaa kaksi tekijää: toisaalta omaan osaamiseen ja 

suoriutumiseen liitetyt uskomukset eli odotukset ja toisaalta oppiaineeseen tai tehtävään liitetyt 

arvostukset. Arvostuksiin on edelleen katsottu kuuluvan kolme myönteistä osatekijää: 

kiinnostusarvo, hyötyarvo ja tärkeysarvo. Sekä odotukset että arvostukset kehittyvät 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ja molempia tarkastellaan yleensä suhteessa tiettyyn 
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sisältöön tai aihepiiriin. Koska oppimisen kannalta on suotuisaa, jos oppija on kiinnostunut 

opeteltavasta sisällöstä ja arvioi osaamistaan siinä myönteisesti (Eccles & Wigfield, 1995; Wigfield 

ym., 2015), keskitymme tässä tutkimuksessa erityisesti juuri kiinnostukseen ja minäkäsitykseen. 

1.2.1. Matematiikan kiinnostus 

Odotusarvoteorian mukaan tiettyyn oppiaineeseen, toimintaan tai tehtävään liittyvä 

kiinnostusarvo on olennainen oppilaan sitoutumista ja valintoja selittävä tekijä, ja sitä luonnehtii 

erityisesti toiminnan (esim. matematiikan tehtävien tekemisen) kokeminen sisäisesti palkitsevaksi 

(Eccles, 2005). Kiinnostus matematiikkaan määritellään tällöin oppilaan kokemukseksi siitä, kuinka 

paljon hän pitää matematiikasta oppiaineena ja kuinka mukavalta matematiikan oppiminen ja 

tehtävien tekeminen hänestä tuntuu (Eccles & Wang, 2016; Eccles & Wigfield, 1995). 

Ennen kouluikää ja aivan koulun alussa kiinnostus ei välttämättä linkity lapsen taitoihin vielä 

kovin vahvasti (Aunola ym., 2006), mutta kouluvuosien edetessä yhteys näyttää voimistuvan 

(Denissen ym., 2007); onnistumisen kokemuksia ja myönteisiä tunteita, jotka osaltaan tukevat 

kiinnostuksen syttymistä ja säilymistä, syntyy herkemmin silloin, kun taidot ovat hyvät ja vastaavat 

(esimerkiksi) koulussa asetettuja tavoitteita. Niin ikään kiinnostusta tukee se, jos oppilas arvioi 

hallitsevansa kiinnostuksen kohteeseen liittyviä taitoja, eli hänen minäkäsityksensä on myönteinen 

(Viljaranta ym., 2014). 

1.2.2. Matematiikan minäkäsitys 

Odotusarvoteoriassa oppilaan omaa osaamistaan ja suoriutumistaan koskevia odotuksia 

tarkastellaan sekä oppilaan käsityksinä taidoistaan tietyssä tehtävässä tai oppiaineessa (ability 

beliefs) että odotuksina suorituksen lopputuloksesta (onnistuminen vs. epäonnistuminen; expectancy 

of success) (Eccles & Wigfield, 1995). Tässä tutkimuksessa käytämme käsitettä minäkäsitys 

kuvaamaan oppilaan omaa osaamistaan koskevia käsityksiä. Vaikka minäkäsitystutkimus (esim. 

Marsh, 1990; Marsh & Martin, 2011) on kehittynyt osittain erillään odotusarvoteoriasta, 

minäkäsitys (self-concept) vastaa sisällöltään hyvin pitkälti odotusarvoteorian 

kyvykkyysuskomuksia (self-concept of ability; Wigfield & Cambria, 2010), ja myös tutkimuksissa 

käsitteitä on käytetty toisensa korvaavina (esim. Trautwein ym., 2012). 

Matematiikan minäkäsityksellä tarkoitetaan oppilaan arviota ja käsitystä omista 

matemaattisista taidoistaan, ja se muotoutuu ajan kuluessa taitoa koskevien kokemusten ja muilta 

saadun palautteen pohjalta (Marsh ym., 2005; Wigfield & Eccles, 2002). Kuten kiinnostuksen, 
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oppilaan matematiikan minäkäsityksen on havaittu korreloivan taitojen kanssa jo ensimmäisinä 

kouluvuosina (Arens ym., 2016; Cai ym., 2018), tosin pääsääntöisesti kiinnostusta voimakkaammin 

(Bong ym., 2012; Ganley & Lubienski, 2016). Taitojen ja minäkäsityksen välinen vastavuoroinen 

yhteys puolestaan näyttää vahvistuvan ylemmillä luokka-asteilla (Pinxten ym., 2014; Weidinger 

ym., 2019). 

Vaikka jo alakoululaisten itsearviot taidoistaan näyttävät vastaavan jossakin määrin havaittua 

taitotasoa, matematiikan minäkäsityksen tason laskun kouluvuosien edetessä (esim. Gaspard ym., 

2020; Spinath & Steinmayr, 2008) on esitetty johtuvan osittain lapsen tavanomaiseen kehitykseen 

kuuluvasta kypsymisestä (itsearvioinnin edellyttämät kognitiiviset taidot kehittyvät), ja siitä, että 

koulussa saatu palaute ja kokemukset ”kalibroivat” lapsen arviota omasta osaamisestaan 

vastaamaan tarkemmin havaittua taitotasoa (Wigfield ym., 2015). Jo ensimmäisinä kouluvuosina 

lasten arvioissa omasta osaamisestaan on kuitenkin yksilöllisiä eroja (Lazarides ym., 2018), siitäkin 

huolimatta, että arviot taidoista ovat verrattain myönteisiä tässä ikäryhmässä (Arens ym., 2016; 

Wigfield & Eccles, 1994). Useiden tutkimusten mukaan tyttöjen arviot osaamisestaan 

matematiikassa ovat poikia kielteisemmät sekä ala- että yläkouluiässä, vaikka keskimääräistä eroa 

matematiikan taidoissa ei olisikaan (Herbert & Stipek, 2005; Kupari & Nissinen, 2015; Tuohilampi 

& Hannula, 2013). 

1.2.3. Matematiikan ja koulunkäynnin arvostus 

Kiinnostuksen ja minäkäsityksen lisäksi tässä tutkimuksessa tarkasteltiin matematiikan 

arvostusta, joka viittaa tässä matematiikan kokemiseen tärkeänä ja hyödyllisenä oppiaineena 

(Viljaranta ym., 2015; ks. myös Eccles ym., 1983) sekä koulunkäynnin arvostusta, joka viittaa 

yleisempään koulunkäynnin mielekkyyteen (Niemivirta, 2004). Tärkeysarvo viittaa siihen, kuinka 

tärkeänä yksilö pitää tehtävään sitoutumista ja siinä onnistumista minäkäsityksensä kannalta, kun 

taas hyötyarvo viittaa siihen, missä määrin yksilö kokee tehtävän tekemisen tai oppiaineen 

opiskelun hyödyttävän muiden henkilökohtaisten päämääriensä saavuttamisessa (Eccles & 

Wigfield, 1995; Viljaranta, 2017). Vaikka näitä arvoja tarkastellaan kirjallisuudessa usein erillisinä, 

on niiden todettu olevan voimakkaasti yhteydessä toisiinsa, erityisesti lapsilla. Tämän vuoksi juuri 

tärkeys- ja hyötyarvo onkin usein yhdistetty empiirisesti yhdeksi – kiinnostuksesta erilliseksi – 

tärkeyttä kuvaavaksi ulottuvuudeksi (importance value; ks. Jacobs ym., 2002; Viljaranta ym., 

2015), jonka on havaittu olevan yhteydessä hyviin oppimistuloksiin ja arvosanoihin (Viljaranta ym., 

2015). Myös koulunkäynnin mielekkyys (school value; Niemivirta, 2004) pohjautuu 

odotusarvoteoriaan (Eccles & Wigfield, 1995), mutta se kuvastaa tietyn oppiaineen arvostuksen 



Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit     9 

 

sijaan yleisempää koulunkäynnin ja opiskelun arvostusta ja mielekkyyden kokemusta; kuten sitä, 

että oppilas pitää koulunkäynnistä ja koulutehtävistä. Koulunkäynnin mielekkyyden on todettu 

olevan yhteydessä esimerkiksi koulumenestykseen (Tuominen-Soini ym., 2011). 

1.3. Matemaattisten taitojen, kiinnostuksen ja minäkäsityksen profiilit 

Vaikka taidot, kiinnostus ja minäkäsitys usein linkittyvät toisiinsa, on kuitenkin myös viitteitä 

siitä, että nämä yhteydet eivät välttämättä ole samanlaisia kaikilla oppilailla (Lazarides ym., 2018; 

Viljaranta ym., 2017). Erilaisten osaamisen ja motivaation mahdollisten yhdistelmien eli profiilien 

tarkastelu edellyttää henkilösuuntautunutta analyyttista lähestymistapaa, jossa keskeistä on 

erilaisten yhtenäisten osaryhmien tunnistaminen ja niiden ominaisuuksien arvioiminen muuttujien 

välisten suhteiden sijaan (Bergman ym., 2003). Tällaista lähestymistapaa ovat hyödyntäneet 

esimerkiksi Lazarides ym. (2018) tarkastellessaan oppilaiden matematiikan osaamisen, 

kiinnostuksen ja minäkäsityksen profiileja suomalaisilla ensimmäisen ja toisen luokan oppilailla. 

He tunnistivat neljä erilaista profiilia: 1) hyvät taidot ja myönteinen motivaatio, 2) heikot taidot ja 

kielteinen motivaatio, 3) keskimääräiset taidot ja minäkäsitys, mutta matala kiinnostus ja 4) heikot 

taidot, matala minäkäsitys ja keskimääräinen kiinnostus (Lazarides ym., 2018). Vastaavanlaisessa 

tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin oppilaiden lukemisen taitojen ja motivaation profiileja esikoulusta 

toiselle luokalle, löydettiin kuusi erilaista lukemisen profiilia: 1) hyvät taidot ja myönteinen 

motivaatio, 2) heikot taidot ja kielteinen motivaatio, 3) keskimääräiset taidot ja motivaatio, 4) hyvät 

taidot mutta matala kiinnostus, 5) heikot taidot ja minäkäsitys, mutta korkea kiinnostus ja 6) 

keskimääräiset taidot ja myönteinen minäkäsitys mutta matala kiinnostus (Viljaranta ym., 2017). 

Henkilösuuntautunutta lähestymistapaa on myös hyödynnetty tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu 

lasten matemaattisten taitojen profiileja (esim. Nanu ym., 2020) tai matemaattisten taitojen ja 

matematiikka-ahdistuksen profiileja (Hart ym., 2016), mutta joissa ei ole huomioitu motivaatiota. 

Tutkimuksia, joissa on selvitetty koulupolkunsa alussa olevien oppilaiden samanaikaisia 

matemaattisten taitojen ja motivaation yhdistelmiä on siis toistaiseksi varsin vähän, mutta olemassa 

oleva tutkimus (Lazarides ym., 2018) osoittaa, että henkilösuuntautuneen lähestymistavan 

hyödyntäminen saattaa tuottaa lisäarvoa paljastamalla mielenkiintoisia taitojen ja motivaation 

yhdistelmiä. 

1.4. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli henkilösuuntautunutta lähestymistapaa (Bergman 

ym., 2003) hyödyntämällä selvittää, minkälaisia matemaattisten taitojen ja motivaation profiileja 
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voidaan tunnistaa ensimmäisen luokan oppilailla. Oppilaiden matemaattisista taidoista arvioitiin 

tässä tutkimuksessa lukumääräisyyden tajua (yksi- ja kaksinumeroisten lukujen vertailu) sekä 

laskemisen taitoja (lukujonotaidot, yhteen- ja vähennyslaskujen sujuvuus, sanalliset tehtävät), kun 

taas motivaation osalta tarkasteltiin matematiikan kiinnostusta ja minäkäsitystä. Koska esimerkiksi 

odotusarvoteorian (Eccles ym., 1983) mukaan oppimisen ja koulusuoriutumisen kannalta erityisen 

merkityksellistä on toisaalta se, kuinka paljon oppilas uskoo omaan osaamiseensa ja toisaalta se, 

miten paljon hän arvostaa oppiainetta tai opittavaa sisältöä (esim. kuinka kiinnostunut hän on 

oppiaineesta), juuri minäkäsityksen ja kiinnostuksen katsottiin olevan erityisen olennaisia 

tutkittaessa taitojen ja motivaation yhdistelmiä. Lisäksi jo ensimmäisen luokan oppilaiden oletettiin 

kykenevän kertomaan riittävän hyvin siitä, kuinka paljon he pitävät matematiikasta ja kuinka hyviä 

he kokevat olevansa siinä. 

Koska kiinnostus ja minäkäsitys ovat teorian ja aiempien tutkimusten mukaan yhteydessä 

toisiinsa ja erityisesti minäkäsitys myös taitoihin (esim. Denissen ym., 2007; Eccles & Wigfield, 

2002; Viljaranta ym., 2014), oletimme löytävämme kaksi koko otoksen keskimääräisiä yhteyksiä 

mukailevaa profiilia, joista toista luonnehtii hyvät taidot, korkea kiinnostus ja myönteinen 

minäkäsitys ja toista heikot taidot, matala kiinnostus ja kielteinen minäkäsitys (ks. Lazarides ym., 

2018; Viljaranta ym., 2017). Henkilösuuntautuneen lähestymistavan hyötynä on se, että siinä 

mahdollistetaan sellaisten osaryhmien tunnistaminen, joissa tutkittavien muuttujien keskinäiset 

yhteydet voivat olla erilaisia kuin koko otoksessa, ja joissa kohdemuuttujat voivat saada toisistaan 

poikkeavia painotuksia (profiilit). Aiempien vastaavaa lähestymistapaa hyödyntävien tutkimusten 

perusteella oletimmekin tunnistavamme myös profiilin, jossa hyvät taidot yhdistyvät kielteiseen 

motivaatioon, erityisesti matalaan kiinnostukseen (“hardly interested but competent”, Lazarides 

ym., 2018; “high skills but low interest”, Viljaranta ym., 2017) ja profiilin, jossa heikot taidot 

linkittyvät myönteiseen motivaatioon, erityisesti korkeaan kiinnostukseen (“low skills, negative self-

concept but high interest”, Viljaranta ym., 2017). Kiinnostuksen oletetaan siis olevan heikommin 

yhteydessä taitoihin kuin minäkäsityksen (Cai ym., 2018; Marsh ym., 2005). Lisäksi tarkastelimme, 

miten oppilaat ovat edustettuina ryhmissä sukupuolen ja kotikielen suhteen, mutta aiemman 

vastaavan tutkimuksen vähäisyydestä johtuen emme asettaneet näille selkeitä hypoteeseja. 

Seuraavaksi matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit validoitiin eli arvioitiin, ovatko 

ryhmien väliset erot mielekkäitä myös sellaisissa motivaatiomuuttujissa, joita ei käytetty 

ryhmittelyssä. Tutkimuksen toisena tavoitteena olikin tarkastella, miten ryhmät eroavat 

matematiikan arvostuksen (ks. Viljaranta ym., 2015) ja yleisemmän koulunkäynnin arvostuksen (ks. 
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Niemivirta, 2004) suhteen. Oletimme, että erityisesti oppilaat, joiden profiilissa korostuvat 

myönteinen matematiikan kiinnostus ja minäkäsitys, arvostavat sekä matematiikkaa oppiaineena 

että koulunkäyntiä yleisemmin (ks. Viljaranta ym., 2015). 

2. Menetelmät 

2.1. Osallistujat 

Tämä tutkimus on osa hanketta, jossa seurataan lasten matemaattisten taitojen kehittymistä ja 

siinä ilmeneviä yksilöllisiä eroja, sekä taitojen, motivaation ja hyvinvoinnin vuorovaikutusta. 

Tutkimukseen osallistui 265 norjalaista ensimmäisen luokan oppilasta (ikä KA = 6 v 9 kk, KH = 

3.46 kk; 45% tyttöjä) viiden oslolaisen peruskoulun kahdestatoista luokasta (ks. oppilaiden 

taustatiedot taulukosta 1). Vanhemmilta kyselylomakkeella kerättyjen tietojen perusteella 10 

prosentilla oppilaista äidinkieli oli muu kuin norja. Oppilaat tulivat perheistä, joiden vanhemmilla 

useimmilla oli vähintään kandidaatin tutkinto (äidit 89% ja isät 85%). Ennen aineistonkeruuta 

tutkimushankkeelle haettiin tutkimuseettinen lupa kansalliselta Norsk senter for forskningsdata -

keskukselta. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Oppilaiden vanhemmilta ja opettajilta 

pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumiselle. 

Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin osana hankkeen laajempaa oppilaiden taitojen 

arviointia. Aineistonkeruu tapahtui ensimmäisen luokan keväällä maalis-toukokuussa 2019 sekä 

luokissa (motivaatiokysely) että yliopistolla järjestetyissä “seikkailupäivissä” koulupäivän aikana, 

jolloin matemaattisten taitojen arviointi mahdollistui sekä pienryhmissä että yksilöllisesti. 

Hankkeen kouluttamat tutkimusavustajat teettivät arviointitehtävät oppilaille. Arviointitehtävät 

tarkasti ja aineiston koodasi kolme tutkimusavustajaa, minkä lisäksi viimeinen kirjoittaja 

uudelleenkoodasi noin 14 prosenttia aineistosta (l. kolmen oppilaan tehtävät jokaisesta luokasta). 

Tehtävien summamuuttujien korrelaatiot ensimmäisen ja toisen koodaajan välillä olivat korkeat (r = 

.946–1.00). Tarvittaessa vastaukset tarkistettiin alkuperäisistä lomakkeista ja aineistojen matriisit 

korjattiin näiltä osin. 
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2.2. Mittarit ja alustavat analyysit 

Oppilaat tekivät useita matemaattisten taitojen testejä, joiden avulla arvioitiin 

lukumääräisyyden tajua (yksi- ja kaksinumeroisten lukujen vertailu) sekä laskemisen taitoja 

(lukujonotaidot, yhteen- ja vähennyslaskujen sujuvuus, sanalliset tehtävät). Motivaation osalta 

oppilaat arvioivat kyselylomakkeen avulla kiinnostustaan ja minäkäsitystään matematiikassa sekä 

matematiikan ja koulunkäynnin arvostusta. Tutkimuksessa käytetyt mittarit ovat 

tutkimusperustaisia. Niiden ohjeistukset ja tehtävät käännettiin tarvittaessa norjaksi noudattaen 

kääntämisen luotettavuudelle asetettuja periaatteita (mm. kaksoiskääntäminen). 
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2.2.1. Matemaattiset taidot 

Lukujen vertailutehtävät. Lukumääräisyyden tajua arvioitiin The SYmbolic Magnitude 

Processing (SYMP) (Brankaer ym., 2017) -testillä. SYMP sisältää kaksi lukumääräisyyden tajua 

arvioivaa tehtävää: yksinumeroisten lukujen vertailu (luvut 1–9) ja kaksinumeroisten lukujen 

vertailu (luvut 11–99). Molemmat tehtävät sisältävät 60 lukuparia, jotka on esitetty yhdellä sivulla 

neljässä sarakkeessa, joissa jokaisessa on 15 lukuparia. Oppilaan tehtävänä on vertailla lukuparin 

lukuja ja rastittaa niistä suurempi. Aikaa tehtävän tekemiseen on 30 sekuntia. Ennen varsinaista 

tehtävää tehdään neljä harjoitustehtävää, joilla varmistetaan, että oppilas on ymmärtänyt tehtävän. 

Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen ja väärästä nolla pistettä. Molempien tehtävien 

summapistemäärät ovat siten oikein ratkaistujen osioiden määrä 30 sekunnissa. Testi tehtiin 

pienryhmässä (4–6 oppilasta).!

Lukujonotehtävät. Oppilaiden lukujonotaitoja arvioitiin Laskemisen taidot: lukujonon 

luettelemisen taidot eteen- ja taaksepäin -testillä (Salminen & Koponen, 2011). Testi sisältää 

tehtäviä, joissa oppilaan tulee luetella lukujonoa eteen- tai taaksepäin, tietystä luvusta aloittaen ja 

myös hyppäyksittäin (esim. kahden ja viiden välein). Tehtävässä on 29 osiota (13 eteenpäin ja 10 

taaksepäin laskemisen osiota). Tehtävä tehdään oppilaan kanssa kahdestaan, ja oppilas vastaa 

lukujonon suullisesti jokaiseen osioon. Jokaisesta oikein vastatusta lukujonosta saa yhden pisteen ja 

väärin vastatusta nolla pistettä. 

Yhteen- ja vähennyslaskutehtävät. Oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoa arvioitiin 

Regnefaktaprøven [Aritmeettiset faktat] -testillä (Klausen & Reikerås, 2016). Testi koostuu 

kahdesta osatestistä. Molemmat osatestit sisältävät joko 45 yhteen- tai vähennyslaskua lukualueella 

10–20. Oppilaalla on kaksi minuuttia aikaa ratkaista niin monta yhteen- tai vähennyslaskutehtävää 

kuin mahdollista. Oikein ratkaistusta tehtävästä saa yhden pisteen ja väärin ratkaistusta nolla 

pistettä. Summapistemäärä molempiin osatesteihin on siten oikein ratkaistujen laskujen määrä 

kahdessa minuutissa. Testit tehtiin pienryhmässä. 

Sanalliset tehtävät. Sanallisten aritmeettisten tehtävien ratkaisemista arvioitiin WISC-V: 

Regning [Laskutehtävät] -testillä (Wechsler, 2017). Testi sisältää 34 suullisesti annettua sanallista 

tehtävää, joihin oppilas vastaa suullisesti. Viidessä ensimmäisessä tehtävässä oppilaalle näytetään 

myös tehtävään liittyvä kuva. Oppilaalla on 30 sekuntia yhden tehtävän ratkaisuun. Tehtävien 

tekeminen lopetetaan, kun oppilas on tehnyt kolme peräkkäistä virhettä. Jokaisesta oikein 

ratkaistusta tehtävästä saa yhden pisteen ja väärin ratkaistusta nolla pistettä. 
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Yksittäisten matemaattisten taitojen testien kuvailevat tiedot ja Cronbachin alfat on esitetty 

taulukossa 2. Matemaattisten taitojen ulottuvuuksia koskevaa rakennevaliditeettia testattiin ensin 

SPSS 25 -ohjelman eksploratiivisella faktorianalyysilla ja sen jälkeen Mplus-ohjelman (Muthén & 

Muthén, 2012–2017) konfirmatorisella faktorianalyysilla, jonka avulla mallin sopivuutta aineistoon 

voidaan arvioida eri tunnuslukujen perusteella. Eksploratiivisen faktorianalysin perusteella eri 

matemaattisten taitojen testit latautuivat kahdelle faktorille: lukumääräisyyden taju (yksi- ja 

kaksinumeroisten lukujen vertailu) ja laskemisen taidot (lukujonotaidot, yhteen- ja 

vähennyslaskujen sujuvuus, sanalliset tehtävät). Myös konfirmatorinen faktorianalyysi osoitti, että 

kahden ulottuvuuden (lukumääräisyyden taju ja laskemisen taidot) malli sopi aineistoon hyvin, χ2(7) 

= 11.38, p = .123, CFI = .99, RMSEA = .050, SRMR = .020. Matemaattisten taitojen faktoripisteet 

tallennettiin ryhmittelyanalyyseja varten. 

 

2.2.2. Motivaatio 

Oppilaiden motivaation arviointiin käytettiin tutkimushankkeessa kehitettyä Competence 

perceptions, interest and value in mathematics (CIVM) -mittaria (Niemivirta, Tapola, Tuominen, 

Korhonen & Mononen, 2019). Mittarin väittämät koottiin ja muokattiin ikäryhmälle sopiviksi 

aiemmissa tutkimuksissa käytetyistä motivaatiomittareista (Eccles ym., 1993; Gottfried, 1985; 

Marsh, 1992; Niemivirta, 2004). Oppilaat vastasivat mittarin väittämiin ryhmätilanteessa. Mittarin 

jokainen väittämä luettiin oppilaille ääneen ja osiosta toiseen edettiin yhdessä.  
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Matematiikan kiinnostus ja minäkäsitys. Matematiikan kiinnostusta (4 osiota, esim. 

“Minä pidän matematiikasta.”) ja minäkäsitystä (4 osiota, esim. “Minä olen hyvä matematiikassa.”) 

arvioitiin väittämillä, joihin oppilas vastasi rastittamalla yhden viidestä hymynaamasta (surullinen = 

en lainkaan [1] – erittäin iloinen = erittäin paljon [5]). Kiinnostusta ja minäkäsitystä mittaaville 

osioille tehtiin konfirmatorinen faktorianalyysi, jonka mukaan kahden ulottuvuuden malli sopi 

aineistoon hyvin, χ2(19) = 49.070, p = .0002, CFI = .965, RMSEA = .080, SRMR = .043. 

Faktorianalyysin mukaisesti osioista muodostettiin keskiarvoistetut summamuuttujat (kiinnostus ja 

minäkäsitys), joita käytettiin matematiikan taitojen kanssa ryhmittelymuuttujina. 

Matematiikan ja koulunkäynnin arvostus. Oppilaat arvioivat lisäksi matematiikan 

arvostusta eli hyödyllisyyttä ja tärkeyttä (2 osiota, “Mielestäni matematiikka on hyödyllistä.” ja 

“Mielestäni matematiikka on tärkeää.”) ja yleisempää koulunkäynnin arvostusta ja mielekkyyttä (5 

osiota, esim. “Minä tykkään käydä koulua.” ja “Minä pidän koulutehtävistä.”) samalla 5-portaisella 

asteikolla kuin kiinnostusta ja minäkäsitystä (surullinen = en lainkaan [1] – erittäin iloinen = erittäin 

paljon [5]). Myös matematiikan ja koulunkäynnin arvostusta mittaaville osioille tehtiin 

konfirmatorinen faktorianalyysi. Kun kahden samansisältöisen osioparin jäännöstermien annettiin 

korreloida, kahden ulottuvuuden (matematiikan arvostus, koulunkäynnin arvostus) malli sopi 

aineistoon hyvin, χ2(12) = 26.25, p = .0099, CFI = .982, RMSEA = .069, SRMR = .034. 

Faktorianalyysin mukaisesti osioista muodostettiin keskiarvoistetut summamuuttujat, joita 

käytettiin validointimuuttujina. 

 
** p < .01. 
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Muuttujien kuvailevat tiedot ja reliabiliteettikertoimet on esitetty taulukossa 2 ja korrelaatiot 

taulukossa 3. Faktorianalyysien mukaan matemaattiset testit latautuivat kahdelle eri faktorille 

(lukumääräisyyden taju ja laskemisen taidot), mutta faktorit korreloivat silti voimakkaasti 

keskenään. Motivaatiomuuttujista vain matematiikan minäkäsityksellä oli merkitsevä myönteinen 

korrelaatio matemaattisten taitojen kanssa. Kaikki motivaatiomuuttujat korreloivat keskenään 

myönteisesti. 

2.3. Tilastolliset menetelmät 

Profiilien tunnistamiseen käytettiin LatentGold-mallinnusohjelman latenttien luokkien 

ryhmittelyanalyysia (latent class clustering analysis, LCCA). LCCA on malliperustainen 

ryhmittelyanalyysi, jolla pyritään löytämään aineistoa mahdollisimman hyvin selittävä ratkaisu 

(Vermunt & Magidson, 2002). Toisin sanoen, sen avulla analysoidaan tutkitun populaation 

heterogeenisyyttä, ja pyritään tunnistamaan mahdollisimman pieni määrä ryhmiä, joilla on 

keskenään samanlainen mutta toisista ryhmistä poikkeava profiili tarkasteltavana olevien 

muuttujien (tässä matemaattisten taitojen, kiinnostuksen ja minäkäsityksen) suhteen. LCCA 

mahdollistaa erilaisten tilastollisten indeksien käyttämisen latenttien luokkien sopivinta lukumäärää 

määriteltäessä aineistosta. Latenttien luokkien lukumäärää päätettäessä mallien sopivuutta arvioitiin 

bayesilaisen informaatiokriteerin (BIC) ja otoskoolla korjatun bayesilaisen informaatiokriteerin 

(SABIC) sekä Bootstrap-vertailun avulla. Käytännössä, mitä pienempiä BIC- ja SABIC -arvot ovat, 

sitä paremmin ryhmittelyratkaisu selittää aineistoa. Bootstrap-arvojen avulla voidaan sen sijaan 

verrata peräkkäisiä ratkaisuja toisiinsa (esim. 3 ryhmää vs. 2 ryhmää, 4 ryhmää vs. 3 ryhmää). 

Merkitsevä p-arvo (< .05) vertailussa osoittaa, että uuden luokan lisääminen parantaa mallin 

sopivuutta, ja tuottaa siten aineistoa paremmin selittävän ratkaisun. Tilastollisten indeksien lisäksi 

latenttien luokkien lukumäärää päätettäessä huomioitiin myös ratkaisun yksinkertaisuus, 

tulkittavuus ja sisällöllinen sekä teoreettinen mielekkyys. 

Ryhmittelyn jälkeen tarkasteltiin vielä konfiguraalisen frekvenssianalyysin avulla sitä, miten 

toisaalta tytöt ja pojat, ja toisaalta oppilaat, joiden äidinkieli on norja tai muu kuin norja, ovat 

edustettuina eri ryhmissä. Konfiguraalisella frekvenssianalyysilla (von Eye, 1990) verrataan 

havaittuja frekvenssejä odotettuihin frekvensseihin. Havaittua frekvenssiä, joka on tilastollisesti 

merkitsevästi suurempi kuin odotettu frekvenssi, kutsutaan tyypiksi, kun taas havaittua frekvenssiä, 

joka on tilastollisesti merkitsevästi pienempi kuin odotettu frekvenssi, kutsutaan antityypiksi. 

Profiilien validoinnissa käytettiin varianssianalyysiä (SPSS 25), jossa riippuvina muuttujina olivat 

matematiikan arvostus ja koulunkäynnin arvostus. 
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3. Tulokset 

3.1. Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, voidaanko ensimmäisellä luokalla 

tunnistaa ryhmiä, joiden profiilit matemaattisissa taidoissa ja motivaatiossa ovat erilaisia. Latenttien 

luokkien ryhmittelyanalyysien perusteella päädyttiin neljään ryhmään. Kolmen ryhmän ratkaisun 

BIC- ja SABIC-arvot olivat absoluuttisesti pienimpiä, mutta kun peräkkäisiä ratkaisuja verrattiin 

toisiinsa Bootstrap-arvojen avulla, merkitsevä p-arvo neljän ja kolmen ryhmän vertailussa osoitti, 

että uuden luokan lisääminen paransi edelleen mallin sopivuutta ja tuotti aineistoa paremmin 

selittävän ratkaisun (ks. taulukko 4). Neljän ryhmän ratkaisu oli tilastollisten kriteerien lisäksi myös 

tulkinnallisuuden kannalta mielekkäin. Ryhmien profiilit (matemaattisten taitojen faktoripisteet ja 

motivaatiomuuttujien standardoidut summapisteet) on havainnollistettu kuviossa 1 ja ryhmien 

väliset erot ryhmittelymuuttujissa on esitetty taulukossa 5. 

 

Suurin ryhmä (N = 108, 46%) koostui oppilaista, joilla oli keskimääräistä paremmat taidot 

(sekä lukumääräisyyden taju että laskemisen taidot), mutta myös keskimääräistä hieman matalampi 

matematiikan kiinnostus. Matematiikan minäkäsitys oli lähellä otoksen keskiarvoa. Toisen ryhmän 
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oppilailla (N = 52, 22%) oli varsin hyvät matemaattiset taidot; lukumääräisyyden taju oli yhtä vahva 

kuin ensimmäisen ryhmän oppilailla ja laskemisen taidot paremmat kuin muilla ryhmillä. Hyvän 

osaamisen lisäksi heillä oli myönteinen motivaatio eli erittäin korkea matematiikan kiinnostus ja 

minäkäsitys. Toisaalta löydettiin ryhmä oppilaita (N = 49, 21%), joilla oli päinvastoin suhteellisen 

heikot matemaattiset taidot ja samaan aikaan melko kielteinen motivaatio, erityisesti muita ryhmiä 

matalampi matematiikan minäkäsitys. Pienimmän ryhmän (N = 28, 12%) profiilia sen sijaan 

luonnehtivat yhtä heikot matemaattiset taidot kuin edellisellä ryhmällä, mutta siitä huolimatta hyvin 

myönteinen matematiikan motivaatio, erityisesti korkea kiinnostus. Jo ensimmäisellä luokalla 

voitiin siis tunnistaa ryhmiä, joiden profiilit matemaattisissa taidoissa ja motivaatiossa ovat erilaisia. 

On kuitenkin syytä huomioida, että ensimmäisen luokan oppilailla oli yleisesti ottaen hyvin 

myönteinen matematiikan motivaatio, joten niilläkin ryhmillä, joilla oli keskimääräistä kielteisempi 

motivaatio, kiinnostuksen ja minäkäsityksen keskiarvot olivat melko korkeita (ks. taulukko 5). 

 

KUVIO 1. Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit (matemaattisten taitojen faktoripisteet ja 

motivaatiomuuttujien standardoidut summapisteet) 
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Tarkasteltaessa sukupuolten edustuksia ryhmissä, ei konfiguraalisen frekvenssianalyysin 

perusteella löytynyt tilastollisesti merkitseviä tyyppejä tai antityyppejä eli tytöt ja pojat sijoittuivat 

ryhmiin tasaisesti, χ2 (3, N = 237) = 7.99, p = .046. Samoin oppilaat, joiden äidinkieli on norja, ja 

oppilaat, joiden äidinkieli ei ole norja, jakautuivat ryhmiin tasaisesti, χ2 (3, N = 215) = 5.69, p = 

.128. 

3.2. Profiilien erot matematiikan ja koulunkäynnin arvostuksessa 

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli tarkastella, miten ryhmät eroavat matematiikan 

arvostuksen ja yleisemmän koulunkäynnin arvostuksen suhteen. Varianssianalyysin tulosten 

mukaan (ks. taulukko 5) oppilaat, joilla oli hyvät matemaattiset taidot ja myönteinen motivaatio 

(ryhmä 2), mutta hieman yllättäen myös oppilaat, joilla oli heikot taidot ja myönteinen motivaatio 

(ryhmä 4), arvostivat paitsi matematiikkaa myös yleisesti koulunkäyntiä enemmän kuin muut 

oppilaat (ryhmät 1 ja 3). Toisin sanoen taidoista riippumatta oppilaat, joilla oli myönteinen 

oppiainekohtainen motivaatio, arvostivat myös yleisemmin koulunkäyntiä. Onkin mielenkiintoista, 

että suurin ryhmä, jolla oli keskimääräistä paremmat taidot mutta hieman matalampi kiinnostus 

(ryhmä 1), raportoi yhtä vähäistä koulunkäynnin arvostusta kuin ryhmä, jolla oli selvästi heikot 

taidot ja kielteinen matematiikan motivaatio (ryhmä 3). Tosin absoluuttiset matematiikan ja 

koulunkäynnin arvostuksen keskiarvot olivat kaikilla ryhmillä melko korkeita. 

4. Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko jo ensimmäisellä luokalla tunnistaa 
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ryhmiä, joiden profiilit matemaattisissa taidoissa ja motivaatiossa ovat erilaisia. Latenttien luokkien 

ryhmittelyanalyysi tuotti neljä profiilia, jotka vastasivat pääosin aiempien vastaavien tutkimusten 

tuloksia (Lazarides ym., 2018; Viljaranta ym., 2017). Oletustemme mukaisesti tunnistettiin profiilit, 

joissa matemaattiset taidot, kiinnostus ja minäkäsitys olivat kaikki johdonmukaisesti joko korkeita 

(ryhmä 2) tai matalia (ryhmä 3). Myönteistä ryhmää (ryhmä 2) luonnehti varsin hyvä osaaminen ja 

myönteinen motivaatio; esimerkiksi muita ryhmiä paremmat laskemisen taidot ja hyvin korkea 

kiinnostus. Jos siis matematiikka sujuu hyvin, oppiaine todennäköisesti koetaan myös kiinnostavana 

ja vastaavasti hallinnan tunteet matemaattisissa tehtävissä virittävät edelleen kiinnostusta (ks. 

Niemivirta & Tapola, 2007). Myös Lazarides ym. (2018) löysivät vastaavanlaisen myönteisen 

ryhmän, joka oli kyseisessä otoksessa ryhmistä suurin, joskaan ei profiililtaan aivan yhtä 

myönteinen kuin tässä tutkimuksessa. Kielteisempää ryhmää (ryhmä 3) kuvasi sen sijaan 

suhteellisen heikot matemaattiset taidot, muita ryhmiä kielteisempi minäkäsitys ja melko matala 

kiinnostus. Tällainen johdonmukaisesti kielteisempi ryhmä on havaittu myös aiemmissa 

tutkimuksissa (Lazarides ym., 2018; Viljaranta ym., 2017). 

Tuloksemme kuitenkin myös täydentävät osaltaan aiempia teoreettisia ja muuttujakeskeisiä 

havaintoja, joiden mukaan kiinnostus ja minäkäsitys linkittyvät toisiinsa ja erityisesti minäkäsitys 

myös taitoihin (Denissen ym., 2007; Eccles & Wigfield, 2002; Viljaranta ym., 2014). Tunnistimme 

nimittäin taidoiltaan ja motivaatioltaan johdonmukaisten ryhmien lisäksi ryhmän, jota luonnehti 

keskimääräistä paremmat taidot ja melko myönteinen matematiikan minäkäsitys, mutta tästä 

huolimatta keskimääräistä hieman matalampi matematiikan kiinnostus (ryhmä 1). Tämä ryhmä oli 

selkeästi suurin – lähes puolet oppilaista – ja edusti siten ensiluokkalaisten tyypillisintä profiilia. 

Tämänkaltainen ryhmä, jossa keskimääräistä parempiin taitoihin yhdistyy nimenomaan matala 

kiinnostus, minäkäsityksen ollessa lähempänä taitojen tasoa, on tunnistettu aiemminkin (“hardly 

interested but competent”, Lazarides ym., 2018; ks. myös Viljaranta ym., 2017). Lisäksi löysimme 

pienen ryhmän, jonka profiilissa taidot ja motivaatio olivat eniten ristiriidassa keskenään (ryhmä 4). 

Tämän ryhmän profiilia luonnehti suhteellisen heikoista matemaattisista taidoista huolimatta 

myönteinen matematiikan minäkäsitys ja erittäin korkea kiinnostus. Vastaavanlaista profiilia, jossa 

minäkäsitys olisi näin selvästi eri tasoa taitojen kanssa, ei ole aiemmassa tutkimuksessa tunnistettu 

alakoululaisilla, mutta lukiolaisten fysiikan taitojen ja motivaation profiileja tarkastelevassa 

tutkimuksessa Seidel (2006) löysi samankaltaisen profiilin (“overestimating”).  

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tutkimuksessamme norjalaisilla ensiluokkalaisilla 

tunnistetut ryhmät ovat melko samankaltaisia kuin suomalaisilla ensimmäisen ja toisen luokan 
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oppilailla (Lazarides ym., 2018). Tutkimuksemme täydentää Lazaridesin ym. (2018; aineistona 

Nurmi & Aunola, 1999) tutkimusta tarkastelemalla samaa ilmiötä norjalaisessa koulukontekstissa 

hieman nuoremmilla lapsilla ja tuoreella, vuonna 2019 kerätyllä, aineistolla. Koska suomalaisessa ja 

norjalaisessa kontekstissa toteutettujen tutkimusten tulokset ovat samankaltaisia eikä koulunkäynti 

ja matematiikan opetus ensimmäisellä luokalla näissä maissa juurikaan eroa, voimme olettaa 

norjalaisessa kontekstissa toteutetun tutkimuksen tulosten olevan suhteellisen hyvin verrattavissa ja 

sovellettavissa suomalaiseen koulumaailmaan. 

Tarkastelimme myös, miten tytöt ja pojat sekä miten ne, joiden äidinkieli on norja tai joku 

muu kuin norja, ovat edustettuina muodostuneissa ryhmissä. Oppilaat jakautuivat ryhmiin tasaisesti 

sekä sukupuolen että kielen osalta. Aiemmissa tutkimuksissa tytöillä on havaittu olevan poikia 

heikompi minäkäsitys matematiikassa jo alaluokilla (Tuohilampi & Hannula, 2013), mutta 

tutkimuksessamme tätä eroa ei näkynyt, eivätkä tytöt olleet myöskään yliedustettuina ryhmässä, 

jossa minäkäsitys oli kielteisin. Kielen osalta tulos on myönteisesti yllättävä. Koska matemaattisissa 

taidoissa (esim. lukujonojen luetteleminen ja matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen) korostuu 

alkuvaiheessa myös kielelliset taidot, olisivat oppilaat, joilla norja on toisena kielenä, voineet olla 

yliedustettuina ryhmässä, jossa taidot olivat heikoimmat. Toisaalta emme arvioineet tarkemmin 

oppilaiden kielellisiä taitoja, joten on mahdollista, että lasten norjan kieli oli hyvää ikätasoa 

huolimatta siitä, että se oli heidän toinen kielensä. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi sitä, miten tunnistetut oppilasryhmät eroavat 

matematiikan ja koulunkäynnin arvostuksen suhteen. Matemaattisten taitojen ja motivaation 

profiilit olivat mielekkäällä ja kiinnostavalla tavalla yhteydessä myös matematiikan ja 

koulunkäynnin arvostukseen. Oppilaat, joilla oli myönteinen matematiikan kiinnostus ja 

minäkäsitys – riippumatta heidän taitotasostaan – pitivät matematiikkaa myös hyödyllisenä ja 

tärkeänä ja kokivat koulunkäynnin yleisemminkin hyvin mielekkäänä. Vaikka oppilaan 

matemaattiset taidot olisivat heikot, saattaa hän siis silti arvostaa niin matematiikkaa kuin 

koulunkäyntiäkin. Toisaalta oppilaat, jotka eivät olleet hyvistä taidoistaan huolimatta erityisen 

kiinnostuneita matematiikasta, eivät kokeneet koulunkäyntiä yhtä mielekkäänä kuin 

matematiikkaan motivoituneet, vaan heidän koulunkäynnin arvostuksensa oli yhtä vähäistä kuin 

ryhmällä, jolla oli selvästi heikot taidot ja kielteinen matematiikan motivaatio. Samankaltainen 

profiili, jossa hyvään koulusuoriutumiseen yhdistyy vähäinen koulunkäynnin arvostus, on havaittu 

myös nuorilla (“poor academic value”; Roeser ym., 1998). Tämä on käytännön kannalta tärkeä 

havainto, sillä tähän ryhmään, joka tarvitsisi tukea nimenomaan kiinnostuksen herättämisessä ja 
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ylläpitämisessä, kuului lähes puolet oppilaista. 

Tutkimuksen tulokset siis osoittavat, että jo koulupolun alussa voidaan tunnistaa 

oppilasryhmiä, joiden profiilit matemaattisissa taidoissa ja motivaatiossa ovat erilaisia, eivätkä 

näissä profiileissa taidot ja motivaatio kulje aina käsikkäin. Tulostemme perusteella oppilaat ovat 

kuitenkin yleisesti ottaen hyvin motivoituneita matematiikan oppimiseen koulupolkunsa alussa eli 

oppilaiden kiinnostus ja arviot omista taidoistaan ovat varsin myönteisiä tässä ikäryhmässä (ks. 

myös Arens ym., 2016; Viljaranta, 2017; Wigfield & Eccles, 1994). Koulun aloitus onkin monille 

lapsille innostava asia, mikä näkyy myös siinä, että monet ensiluokkalaiset pitävät useista eri 

oppiaineista. Aiemman tutkimuksen mukaan eri oppiaineiden arvostukset ovat korkeimmillaan juuri 

ensimmäisten kouluvuosien aikana ja ne hiipuvat koulutaipaleen edetessä yläkouluvuosiin saakka 

(Fredricks & Eccles, 2002; Gaspard ym., 2020; Jacobs ym., 2002; Wigfield & Eccles, 2000). 

Tämän tutkimuksen aineisto perustuu kuitenkin poikkileikkausasetelmaan, ja jatkossa olisikin 

tärkeää selvittää pitkittäistutkimuksen avulla oppilaiden matemaattisten taitojen ja motivaation 

profiilien pysyvyyttä ja muutoksia alakouluvuosien aikana (ks. Lazarides ym., 2018). Lisäksi olisi 

mielenkiintoista selvittää tarkemmin niitä yksilöllisiä tekijöitä (mm. temperamentti, emootiot) ja 

ympäristötekijöitä (mm. vanhempien ja opettajien matematiikan arvostus), jotka voivat selittää 

kuulumista tiettyyn ryhmään tai mahdollisia ryhmästä toiseen siirtymisiä. Toinen esitettyjä 

päätelmiä arvioitaessa huomioitava seikka on aineiston tietynlainen valikoituneisuus. Oppilaat 

tulivat perheistä, joissa vanhempien koulutustausta oli varsin korkea. Tämä voi osin selittyä sillä, 

että Oslossa on lähtökohtaisesti muuta maata keskimääräisesti korkeampi koulutustaso. Lisäksi 

käytännön syistä useimmat koulut valikoituivat siten, että ne sijaitsivat suhteellisen lähellä 

aineistonkeruupaikkaa. Tulosten yleistettävyyden kannalta jatkossa tulisi pyrkiä laajempaan 

kansalliseen otokseen, tai eri maiden välisiin vertailuihin, mikä kuitenkin vaatisi tätä tutkimusta 

suurempia tutkimusresursseja. 

5. Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa sovellettiin henkilösuuntautunutta lähestymistapaa, joka mahdollisti 

erilaisten matemaattisten taitojen ja motivaation profiilien tunnistamisen, profiilien mukaisten 

oppilasryhmien suhteellisten osuuksien selvittämisen sekä ryhmien vertailun suhteessa 

matematiikan ja koulunkäynnin arvostukseen. Tällainen tutkimuksellinen ote osoittautui varsin 

hyödylliseksi ensimmäisen luokan oppilaiden matemaattisten taitojen ja motivaation 

moninaisuuden tavoittamisessa. Aiempia muuttujakeskeisiä havaintoja mukailevien profiilien 

(hyvät taidot yhdistyneenä myönteiseen motivaation ja heikot taidot yhdistyneenä kielteiseen 
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motivaatioon) lisäksi voitiin tunnistaa profiili, jossa keskimääräistä parempiin taitoihin yhdistyi 

suhteellisen matala kiinnostus, sekä profiili, jossa heikkoihin taitoihin yhdistyi korkea kiinnostus ja 

minäkäsitys. Onkin mielenkiintoista, etteivät taidot ja motivaatio – erityisesti kiinnostus – kulkeneet 

aina käsi kädessä. Minäkäsitys oli kaikilla ryhmillä enemmän linjassa taitojen kanssa kuin 

kiinnostus, mutta löysimme myös oppilasryhmiä, joiden minäkäsitys ei vastannut taitotasoa. Näin 

oli erityisesti ryhmällä, jota luonnehti suhteellisen heikot taidot, mutta myönteinen motivaatio. 

Ymmärrys tällaisista matemaattisten taitojen ja motivaation erilaisista yhdistelmistä voi 

auttaa opettajaa tunnistamaan yksilöllisiä eroja oppilaiden taidoissa ja motivaatiossa ja 

huomioimaan niitä opetuksessaan. On tärkeää tunnistaa, ketkä oppilaista tarvitsevat tukea 

matematiikan taidoissa, ketkä kiinnostuksen herättämisessä ja ketkä mahdollisesti molemmissa. 

Niiden oppilaiden, joiden matematiikan motivaatio on jo valmiiksi hyvin myönteinen, lähtökohta on 

hyvä verrattuna niihin oppilaisiin, joilla sekä taidot että motivaatio ovat alhaisempia. 

Todennäköisesti nämä oppilaat jaksavat yrittää ja harjoitella enemmän, mutta taidoiltaan 

heikommat oppilaat, joilla on kielteisempi motivaatio, tarvitsevat tukea sekä matemaattisten taitojen 

oppimisessa että kiinnostuksen herättämisessä. 

Matemaattisten taitojen ja motivaation profiileja on tärkeää tutkia jo heti koulupolun alussa, 

sillä aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että matematiikan motivaatio alkaa laskea jo alaluokkien 

aikana (Jacobs ym., 2002) ja lisäksi, että nimenomaan niillä oppilailla, joilla on heikoista taidoista 

huolimatta myönteinen motivaatio, on riski siirtyä ensimmäisten kouluvuosien kuluessa ryhmään, 

jota kuvastavat heikot taidot ja kielteinen motivaatio (Lazarides ym., 2018). Olisi siis tärkeää, että 

oppilaat paitsi saisivat tarvitsemansa tuen matematiikan oppimiseen jo varhaisessa vaiheessa, myös 

heidän kiinnostustaan matematiikkaan pyrittäisiin herättämään ja ylläpitämään. Esimerkiksi 

konkreettisten, hauskojen ja pelimäisten tehtävien avulla voidaan tukea kiinnostuksen alustavaa 

heräämistä ja oppilaan tarkkaavaisuuden suuntaamista tehtävään (Silvia, 2006). Toisaalta 

sisällyttämällä erilaisia matemaattisia havaintoja ja harjoituksia (esim. vertailu, numeroiden 

luetteleminen ja vastaavuuksien tunnistaminen) osaksi luokan arkisia toimia (esim. jonotukset ja 

siirtymät), voidaan vahvistaa sekä oppilaiden taitoja että matematiikasta pitämistä (Arnold ym., 

2002). Taidoissaan heikoimmat lapset tarvitsevat tämän lisäksi usein myös sellaista oppimisen 

tukea, jossa otetaan tarkemmin huomioon heidän taitotasonsa sekä käytetään opetusmenetelmiä, 

joiden on tutkimuksin todettu tukevan oppimista. Tällaista lisätukea voi olla esimerkiksi 

pienryhmässä annettava opetus, tietokoneavusteiset ohjelmat tai opetus, jossa hyödynnetään 

mallintamista, konkreettisten välineiden käyttöä ja jatkuvaa palautteen antamista (ns. eksplisiittinen 
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opetus) (Mononen ym., 2017). 

Sekä matemaattisilla taidoilla että motivaatiolla on suuri merkitys koulunkäynnille ja 

opiskelulle niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä; ne vaikuttavat paitsi oppimiseen ja 

koulusuoriutumiseen myös koulutukseen ja ammattiin liittyviin suunnitelmiin ja valintoihin. Niin 

taitojen heikkous kuin motivaation puutekin voidaan siis nähdä eräänlaisena riskitekijänä lapsen 

koulupolulla etenemisen ja hyvinvoinnin kannalta. 
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