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OPPIMISEEN LIITTYVÄT

MOTIVAATIO- JA 

TUNNETEKIJÄT 



1. Millaisia motivaatio ja tunnetekijöitä liittyy 

matematiikan oppimiseen?

2. Minäpystyvyysuskomukset

3. Matematiikka-ahdistus

4. Miten tukea myönteisiä käsityksiä omista 

taidoista?

TÄNÄÄN
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Millaiset asiat vaikuttavat matematiikan oppimiseen?
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”Olen hyvä 

matematiikassa”



Millaiset asiat vaikuttavat matematiikan oppimiseen?

Minä-
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orientaatio
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ahdistus
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Kiinnostus

”Olen aina ollut 

surkea 

matematiikassa”



Millaiset asiat vaikuttavat matematiikan oppimiseen?

”Olen hyvä 

matematiikassa”

Tavoite-

orientaatio

Matematiikka-

ahdistus

Itsetunto

Kiinnostus

”Pystyn 

oppimaan 

matematiikkaa”



Millaiset asiat vaikuttavat matematiikan oppimiseen?

”Olen hyvä 

matematiikassa”

Tavoite-

orientaatio

Matematiikka-

ahdistus

Itsetunto

Kiinnostus

”En pysty 

oppimaan 

matikkaa, vaikka 

harjoittelisin”



Millaiset asiat vaikuttavat matematiikan oppimiseen?

”Olen hyvä 

matematiikassa”

Tavoite-

orientaatio

Matematiikka-

ahdistus

Itsetunto

”Pystyn 

oppimaan 

matematiikkaa”

”Olen kiinnostunut 

numeroista, 

tykkään matikan 

tehtävistä”



Millaiset asiat vaikuttavat matematiikan oppimiseen?

”Olen hyvä 

matematiikassa”

Tavoite-

orientaatio

Itsetunto
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oppimaan 

matematiikkaa”

”Olen 
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numeroista ja 

matematiikasta”

”Ahdistun, kun 

minun pitää tehdä 

matematiikkaa”



Millaiset asiat vaikuttavat matematiikan oppimiseen?
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Millaiset asiat vaikuttavat matematiikan oppimiseen?

”Olen hyvä 
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Millaiset asiat vaikuttavat matematiikan oppimiseen?

”Olen hyvä 

matematiikassa”

”Pystyn 

oppimaan 

matematiikkaa”

”Ahdistun, kun 

minun pitää 

tehdä 

matematiikkaa”

”Olen 

kiinnostunut 

numeroista ja 

matematiikasta”

”Ajattelen, että 

olen hyvä tyyppi 

ja arvokas 

tällaisena”

”Haluan saada 

hyviä numeroita”



Millaiset asiat vaikuttavat matematiikan oppimiseen?

”Olen hyvä 

matematiikassa”

”Pystyn 

oppimaan 

matematiikkaa”

”Ahdistun, kun 

minun pitää 

tehdä 

matematiikkaa”

”Olen 

kiinnostunut 

numeroista ja 

matematiikasta”

”Ajattelen, että 

olen hyvä tyyppi 

ja arvokas 

tällaisena”

”Yritän vältellä 

matikkaa aina kun 

voin”



Motivaatio ja asenne matematiikan opiskelua ja 

oppimista kohtaan liittyvät Suomessa selvästi 

matematiikan osaamiseen

Kiinnostus matematiikkaan , usko omiin 

oppimismahdollisuuksiin ja luottamus 

matematiikan tehtävistä selviytymiseen 

selittävät vaihtelua suomalaisten nuorten 

matematiikan osaamisessa enemmän, kuin 

keskimäärin OECD-maissa

PISA 2012



Erot matematiikan osaamisessa ovat vähentyneet

Matematiikkaan liittyvissä asenteissa on kuitenkin

eroja

Tyto ̈illä on poikia heikompi matematiikan mina ̈ka ̈sitys

Tytöt va ̈hemma ̈n motivoituneita matikan opiskeluun

Tytöt uskovat va ̈hemma ̈n omiin matematiikkataitoihinsa

kuin pojat

Tytöillä vähemmän minäpystyvyyttä tukevia kokemuksia

Tytöt ja pojat



 Matematiikan suoriutumista näyttää ennustavan 

voimakkaasti minäpystyvyys ja matikka-ahdistus (PISA 

2012)

 Tehtävätilanteessa herääviä tunteita ja uskomuksia

 Minäpystyvyyteen ja matikka-ahdistukseen on helpompi 

vaikuttaa kuin yleisempiin asenteisiin (esim. itsetunto)

Mitkä erityisesti matikassa tärkeitä ja mihin me 

voimme vaikuttaa?



Pystyn juuri siihen, mihin uskonkin 

pystyväni

MINÄPYSTYVYYS



Uskomukset omista kyvyistä

suoriutua tietyssä tehtävässä tai 

tilanteessa

Onnistumisen tai epäonnistumisen

ennakointi

Vaikuttavat suoriutumiseen jopa

enemmän kuin todelliset taidot

Minäpystyvyysuskomukset
Bandura (1986, 1997)

Pystyn tähän!
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Tiettyyn taitoalueeseen liittyviä uskomuksia
 Uskon pystyväni selviytymään matikan tehtävistä, mutta 

lukemisen tehtävistä en selviä!

Tehtävä- ja tilannesidonnaisia uskomuksia

1) Yleisiä uskomuksia

” Pystyn oppimaan matematiikkaa ”

1) Tarkentuneita uskomuksia

” Pystyn laskemaan päässälaskuja ”

“ Pystyn laskemaan nämä kertolaskut ”

9/28/2016

MISTÄ MINÄPYSTYVYYS KOOSTUU?



Pystyvyys-
uskomukset

Tehtäviin 
suuntautuminen ja 

valinnat

Ponnistelu, 
erityisesti 

haastavissa 
tehtävissä

Sitkeys ja 
yrittäminen

Tavoitteiden 
asettaminen

Miten minäpystyvyys vaikuttaa oppimiseen?



Ennakoin 

onnistuvani

Uskallan yrittää 

haasteellisiakin 

tehtäviä

Pystyn ponnistelemaan 

myös vaikeissa 

tehtävissä

Jos epäonnistun, 

palaa usko omiin 

taitoihini silti 

nopeasti

Pidän oppimisesta, 

olen itseohjautuva

Arvioin kykyni 

oikein



Välttelen 

haastavia tehtäviä

Uskon 

epäonnistuvani

Luovutan helposti

En pidä 

koulutehtävistä

Tehtävät 

ahdistavat ja 

jännittävät minua 

Alisuoriudun

Aliarvioin taitoni



 Erilaisista motivaatiotekijöistä minäpystyvyys näyttää 

olevan voimakkaimmin yhteydessä lapsen taitoihin

 Erityisesti lapsen minäpystyvyys näyttää ennustavan 

matikan suoriutumista (esim. PISA tulokset )

 Yleinen pystyvyys ei näytä olevan niin voimakkaasti 

yhteydessä kuin konkreettisempiin tehtäviin liittyvät 

pystyvyysuskomukset

 Alakouluikäisillä tutkittu vähemmän

Minäpystyvyyden yhteys taitoihin



Teemme mielellämme asioita joissa koemme 

olevamme hyviä, välttelemme niitä jotka 

koemme vaikeiksi

Kun matikan oppiminen on työlästä, matikkaa 

vältellään 

-> taidot eivät kehity

Oppimiseen tarvitaan sekä taitoa että tahtoa!



” Koulussa erilaisuutta käsitellään kategorisoimalla, 

vertaamalla oppilaita toisiinsa.  Sen perusteella 

tehdään päätelmiä siitä, mikä on oppilaan 

oppimiskyky. On huolestuttavaa, jos siitä tulee lapsen 

oma käsitys mahdollisuuksistaan ja hän alkaa vältellä 

tilanteita, joissa voisi epäonnistua.”

”--Tilalle hän iskostaisi ajatuksen: jokainen meistä voi 

oppia paljon enemmän kuin uskomme.”

Kai Hakkarainen HS 1.10.2015



Toistuvat onnistumisen ja hallinnan 

kokemukset ja kokemukset 

haasteiden voittamisesta

Toisten onnistumiset 

(Sijaiskokemukset hallinnasta)

Kannustus ja palaute

Tunnetilat ja fyysiset reaktiot, 

tunne niiden hallinnasta



Heikompi minäpystyvyys ja kielteisempi käsitys 

itsestä oppijana kuin ikätovereilla

 Negatiivinen kehä

Voi olla myös epärealistinen käsitys omista 

taidoista

Taipumus ajatella, että kyvykkyys pysyvää ja 

siihen ei voi vaikuttaa
 En mä kuitenkaan opi

 Ponnistelu on merkki heikoista kyvyistä.

Lapset, joilla on oppimisvaikeuksia:



Onnistumisen kokemuksia 

matematiikassa usein vähemmän

Vertaisten onnistumiset matematiikassa? 

Vähemmän kokemuksia

Vähemmän positiivista 

palautetta ja kannustusta

Negatiiivisia matematiikkaan 

liittyviä tunteita



MATEMATIIKKA-

AHDISTUS



 Numeroiden ja matematiikan aiheuttamaa ahdistusta ja jännitystä

MATEMATIIKKA-AHDISTUS



Matematiikkaan liittyvät tilanteet aiheuttavat 

ahdistusta, jännittyneisyyttä ja pelkoa noin joka 

viidennelle

MATEMATIIKKA-AHDISTUS



Fysiologisia reaktioita

MATEMATIIKKA-AHDISTUS

Syke kohoaa
Kämmenet 

hikoavat

Vatsakipua
Jännitystä

Päänsärkyä



Mielen kuormittumista

MATEMATIIKKA-AHDISTUS

Huoli

Hermostuminen

Itseä vähättelevät 

ajatukset



Matematiikan tunnilla vastaaminen

Tehtävien tekeminen taululle

Matematiikan kokeet 

Pelko virheiden tekemisestä ja epäonnistumisesta

 Jo pelkästään matematiikan kirjan 

esille ottaminen

AHDISTAVANA SAATETAAN KOKEA 

ESIMERKIKSI



Suomalaiset nuoret keskimäärin ovat suhteellisen 

vähän ahdistuneita matematiikasta (PISA 2012),

Kuitenkin myös täällä on lapsia ja nuoria, joita 

matematiikka ahdistaa paljon

Matematiikka-ahdistus vaikuttaa olevan yhteydessä 

matematiikan taitoon jo 2.-luokalla

MATEMATIIKKA-AHDISTUS



MATEMATIIKKA-AHDISTUS JA 

MATEMATIIKASSA SUORIUTUMISEEN

Ahdistus, huoli ja itseä vähättelevät ajatukset 

kuormittavat työmuistia ja vaikuttavat 

matematiikassa suoriutumiseen

Matematiikka-ahdistus johtaa  myös 

matematiikkaan liittyvien tilanteiden ja 

harjoittelun välttelyyn.



 Vaikuttaa matematiikassa suoriutumiseen: huoli kuormittaa 

työmuistia, jota tarvitaan matemaattisten ongelmien ratkomiseen

TYÖMUISTIN KUORMITTUMINEN

Apua, 

osaankohan mä

tätä, mitä jos en 

taaskaan osaa…
Viisi kertaa viisi

on 25, siihen

pitäisi lisätä 30… 

ja sitten jakaa…



 Jos oppilas on kovin taipuvainen ahdistumaan matematiikasta, 

hänen todelliset taitonsa eivät välttämättä pääse koskaan esille!

TYÖMUISTIN KUORMITTUMINEN



 Ahdistus näyttää laskevan alakoulussa 2.-luokalta 5.-luokalle

HYVIÄ UUTISIA SUOMESTA!
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 Panosta perustaitojen osaamiseen!

 Ole tietoinen tunteiden vaikutuksesta oppimiseen

 Pohdi arviointia ja palautetta

 Keskustelkaa ja kir joittakaa matematiikan

 aiheuttamista tunteista

MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ? 



 Varo! Älä päädy tulkitsemaan oppilaan tunteita osoituksena hänen 

taidoistaan.

MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ? 



MINÄPYSTYVYYDEN

TUKEMINEN



 Pienissä konkreettisissa tehtävissä onnistuminen rakentaa 

uskoa omiin taitoihin

 Kokemus siitä, että oppii ja osaa

 Uskallan yrittää, kokeilla, taitoni kehittyvät

 Laajempi kuva itsestäni oppijana voi rakentua 

myönteisemmäksi tai realistisemmaksi

MIKSI TUKEA MINÄPYSTYVYYTTÄ?



Toistuvat onnistumisen ja hallinnan 

kokemukset ja kokemukset 

haasteiden voittamisesta

Toisten onnistumiset 

(Sijaiskokemukset hallinnasta)

Kannustus ja palaute

Tunnetilat ja fyysiset reaktiot, 

tunne niiden hallinnasta



Sopivan kokoiset haasteet ja tavoitteet

Riittävän haastavat

Mitä ne ovat juuri tämän oppilaan kohdalla?

Onnistumisten tunnistaminen ja huomioiminen

Aidot onnistumistilanteet

Kokemus siitä, että taidoissa voi kehittyä

Edistymisen näkyväksi tekeminen!

ONNISTUMISEN JA HALLINNAN 

KOKEMUKSET



Oman edistymisen huomaaminen ja seuraaminen

 Konkretia!

 Miten edistymistä voi seurata?

 Esim. Onnistumispassit, onnistumisetsivät

Taitoja opitaan harjoittelemalla

Muutos?

 Jos oma kokemus taidoista muuttuu, ollaan jo saavutettu 
paljon!

ONNISTUMISEN JA HALLINNAN 

KOKEMUKSET



Syyselitykset eli attribuutiot

Epäonnistumiset merkki taitojen puutteesta?

Harjoittelun puutteesta?

Älä tarjoa lapselle liian helposti selitysmalleja, 
mistä epäonnistuminen johtui, vaan pyri saamaan 
selville mitä lapsi itse ajattelee ja miten kokee

Epäonnistumisten sietäminen!

Miten lapsi tulkitsee epäonnistumiset?



Oman edistymisen huomaaminen?
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http://www.nmi.fi/fi/julkaisut/ilmaiset-

materiaalit/omis-oppaat

http://www.nmi.fi/fi/julkaisut/ilmaiset-materiaalit/omis-oppaat




 Anna palautetta taitojen kehittymisestä ja harjoittelun 

merkityksestä oppimiselle 

 Linkitä kyky oppia taidoissa kehittymiseen ja  

onnistumiseen

 Edistymisen ja onnistumisten näkyväksi  tekeminen

luo uskoa omiin kykyihin oppia

 Vahvista oppilaan omaa ajatusta siitä, että taidot voivat 

muuttua ja ovat muuttuvia

PALAUTE JA KANNUSTUS



 Realistinen käsitys omista taidoista – haasteineen ja 

vahvuuksineen

 Kannustaminen sinnikkyyteen ja ponnisteluun erityisesti 

silloin, kun on vaikeaa

 ”Mitä hyötyä harjoittelusta ja ponnistelusta on?”

 Toisten onnistumisten huomaaminen voi auttaa näkemään 

myös omaa onnistumista

Kannusta oppilaita keskustelemaan ja antamaan palautetta 

toisilleen onnistumisista ja taitojen oppimisesta

PALAUTE JA KANNUSTUS



 Aitoa

 Konkreettista

 Tiettyyn tehtävään tai tilanteeseen liittyvää

 Osoittaa, että harjoittelu ja työskentely auttaa pääsemään 

tavoitteeseen -> taidot muuttuvia, eivät pysyviä 

ominaisuuksia 

HYVÄ PALAUTE ON



SAMAISTUMINEN VERTAISTEN 

KOKEMUKSIIN

 Toisten onnistumisten näkeminen voi herättää ihmisessä positiivisia 

tunteita

 Positiivisten tunteiden herääminen on todennäköisempää, silloin, 

kun toiseen on helppo samaistua, hänet koetaan ver taiseksi .

 Toisten onnistumisten herättämät positiiviset kokemukset ovat 

avainasemassa minäpystyvyyden kehittymisessä



SAMAISTUMINEN VERTAISTEN 

KOKEMUKSIIN

 On tärkeää saada nähdä, että matematiikka voi olla vaikeaa  

myös muille

 Sen näkeminen, että myös toiset voivat pärjätä vaikeuksista 

huolimatta, voi kannustaa lasta ponnistelemaan ja antaa uskoa 

myös omaan kykyyn oppia

Maijallakin on ollut 
vaikeuksia matikassa. 
Jos hän osaa, niin ehkä 
minäkin uskallan yrittää.



SAMAISTUMINEN VERTAISTEN 

KOKEMUKSIIN

 "Kun luokittelemme oppilaita, kuvittelemme, että kaikki

älykkyys ja luovuus on yksilössä, vaikka pitäisi ajatella, että ne 

ovat yhteisön ominaisuuksia. Sellainen ajatus saa inspiroitumaan

toisten onnistumisista: että hitsi, tuo teki noin, minäkin voisin

kokeilla!”

Kasvatustieteen professori

Kai Hakkarainen, HS 1.10.2015



 Matikan taitoja on tärkeä saada harjoitella ryhmässä.

 Jotta vertaisryhmä voi olla tukemassa minäpystyvyyden
kehittymistä, tärkeää samaistuminen ryhmään – toisten 
kokeminen vertaisina

 Oppilaiden olisi hyvä olla melko samankaltaisia taitotasoltaan ja 
suurin piirtein saman ikäisiä

 Edistymisestä tehdään näkyvää myös muille ryhmän 
jäsenille

 Oppilaita kannustetaan huomaamaan ja huomioimaan toisten 
onnistumista 

 Vertaaminen tapahtuu aina suhteessa omaan
edistymiseen tai aiempaan suoriutumiseen!

VERTAISRYHMÄN MERKITYS



 Virheet kuuluvat oppimisprosessiin!

 Ryhmässä tulisi olla virheet salliva ilmapiiri, virheistä 

puhutaan neutraaliin sävyyn ja niitä ei tarvitse pelätä.

 Olennaista on saada myönteisessä hengessä lapsi 

jatkamaan tehtävän tekemistä virheistä huolimatta -

virheiden tekeminen sallitaan, mutta niihin ei juututa!

VIRHEET SALLIVA ILMAPIIRI



 Aikuisen omalla suhtautumisella suuri merkitys, aikuinen 

voi näyttää positiivista esimerkkiä tehdessään virheitä:

Virheiden myöntäminen

Toiminnan jatkaminen niistä huolimatta

 Toisia vähättelevään / pilkkaavaan puheeseen puututaan 

aina!

VIRHEET SALLIVA ILMAPIIRI



 Heikkoon minäpystyvyyteen liittyy usein ahdistuksen, 

avuttomuuden ja suuttumuksen tunteita. 

 Oppimistilanteissa heräävät tunteet muokkaavat helposti myös 

käsitystä kyvyistä: kielteiset tunteet tulkitaan usein omana 

pystymättömyytenä ja myönteiset tunteet pystyvyytenä. 

OPPIMISEEN LIITTYVÄT TUNTEET



 Turvallisessa ryhmässä tunteisiin on lupa, ja lasta autetaan 

niiden tunnistamisessa ja nimeämisessä

 Jo pelkästään tunteista kir joittamisen on huomattu vähentävän 

matematiikka-ahdistusta

 Oppilaiden on hyvä tulla tietoiseksi siitä, miten tunteet 

vaikuttavat oppimiseen

OPPIMISEEN LIITTYVÄT TUNTEET



OPPIMISEEN LIITTYVÄT TUNTEET

 Matematiikan oppimisvaikeuksista hyvä keskustella

 Miksi juuri minun pitää käydä erityisopetuksessa?

 Miksi oppiminen on minulle työläämpää, kuin

muille?

 Miksi matematiikkaa on tärkeä oppia?

 Mistä oppimisvaikeudet johtuvat?

 Oppimisvaikeuksien kanssa ei tarvitse olla 

yksin

 Harjoittelu auttaa, ja myös hyvien oppilaiden

täytyy har joitella !

http://www.nmi.fi/fi/julkaisut/ilmais

et-materiaalit/omis-oppaat

http://www.nmi.fi/fi/julkaisut/ilmaiset-materiaalit/omis-oppaat


“Ei taas matikkaa, mä vihaan sitä”

Täällä ei
kuulehan
ollenkaan

puhuta noin.



“Ei taas matikkaa, mä vihaan sitä”

Noniin ja
mennäänpä sitten

asiaan, tänään
vuorossa

jakokulma…

Olisihan tästä hyvä
varmasti keskustella, 

mutta nyt on 
tärkeämpääkin

tekemistä..



“Ei taas matikkaa, mä vihaan sitä”

Haluaisitko kertoa
tarkemmin, miksi?



 Matikan tunnilla ei ehditä keskustella tunteista?

 Oppimisen ei kuulukaan olla hauskaa?

 Matematiikkaan liittyvä ahdistus voi estää oppimista, samoin 

kuin osaamisen esille tuomista esim. kokeissa, aiheuttaa 

matematiikan välttelyä ja vaikuttaa myöhemmin uravalintoihin!

 Tunteista keskustelu usein aluksi vaikeaa ja työlästä. 

OPPIMISEEN LIITTYVÄT TUNTEET



 Lapsi tiedostaa omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan ja alkaa 

oivaltaa että ne vaikuttavat hänen oppimiseensa

 Lapsi ymmärtää, että oppimiseen liittyvät negatiiviset tunteet 

eivät kerro todellisesta pystymättömyydest ä

 Lapsi oivaltaa että ajatukset ja tunteet voivat muuttua

TUNTEISTA PUHUMISEN 

TARKOITUKSENA



 Välttely ”En edes yritä”

 Omien taitojen vähättely (itseään vähättelevä puhe)

 Tahallinen viivyttely

 Tavoitteiden asettaminen niin korkealle että voi 

epäonnistua kunniakkaasti

 Tavoitteiden asettaminen niin matalalle että ei voi 

epäonnistua 

OPPIMISTA VAHINGOITTAVIEN 

STRATEGIOIDEN TUNNISTAMINEN



 Taitojen muuttuminen on usein hidasta ja työlästä ja uusia

oppimisen haasteita tulee eteen jatkuvasti

 Voisiko taidon arvioinnin lisäksi arvioida myös käsitysten

muuttumista?

 Jos lapsen käsitys omista taidoistaan muuttuu ja käsitys

siitä, että omat taidot kehittyvät ja ovat muuttuvia, ollaan

jo pitkällä

 Miten arvioida?

 Kyselemällä, haastattelemalla

 Vie paljon aikaa, mutta käsitysten muuttuminen voi kantaa lapsen

oppimista pitkälle

ARVIOINTI?



Uskallan yrittää

En pelkää epäonnistumista

Huomaan omat onnistumiseni ja edistymiseni

Tiedän, miksi harjoittelen 
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OPIN PYSTYMÄÄN

 Tutkimuksessa on seurattu alakouluikäisten lasten taitojen

ja minäpystyvyyden kehittymistä vuoden aikana

 Kehitetty menetelmiä tukea lapsen käsityksiä kyvystään

oppia, ratkoa ongelmia ja selvitä oppimistilanteista

erityisesti silloin, kun oppiminen on hänelle vaikeaa

 Tutkimukseen osallistunut noin 1400 lasta

 Lapset (n.150), joilla on lukemisen tai matematiikan

pulmia ovat osallistuneet

 Taitoharjoitteluun TAI

 Taitoharjoitteluun, jossa on keskitytty erityisesti oppimiseen

liittyvien myönteisten ajatusten ja käsitysten vahvistamiseen



http://www.nmi.fi/fi/julkaisut/ilmaiset-

materiaalit/omis-oppaat

MATERIAALEJA
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