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/Procesamiento numérico en la corteza parietal humano  
durante condiciones experimentales y naturales

Dastjerdi, M. et al. (2013) Numerical processing in the human parietal cortex during experimental and natural conditions. 
Nature communications, Published 15 Oct 2013 DOI: 10.1038/ncomms3528 

They used electrocorticography (ECoG) in patients with epilepsy, who were implanted with 
chronic intracranial electrodes covering the lateral parietal lobe for 7–10 days, during which 
simultaneous video monitoring was performed. /Ellos utilizan electrocorticografía (ECOG) en pacientes 
con epilepsia, que fueron implantados con electrodos intracraneales crónicos que cubren el lóbulo parietal lateral 
para 7-10 días, durante el cual se realizó el seguimiento del vídeo simultáneo.



Matemaattiset 
oppimisvaikeudet

• ikään, muuhun kognitiiviseen kyvykkyyteen ja 
oppimismahdollisuuksiin nähden poikkeuksellisen heikko 
peruslaskutaitojen ja niiden soveltamisen hallinta ja oppimiskyky


• eri maissa tehtyjen arvioiden perusteella koskettaa 3–6% väestöstä


• ICD-10: Laskemiskyvyn häiriö, dyskalkulia


• ilmenee usein yhdessä muiden akateemisten taitojen 
oppimisvaikeuksien kanssa, mutta voi olla myös ainoa keskeinen 
ongelma-alue


• dyskalkulinen voi olla taitava esim. algebrassa, trigonometriassa tai 
matemaattisessa mallintamisessa

Arithmetic 
is being able to 
count up to 
twenty without 
taking off your 
shoes.
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Työikäisten hahmottamisen 
verkkovälitteinen kuntoutus



Meksikon slummilasten 
matematiikan oppiminen  

1 luokalla: suojaavat 
taustatekĳät
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Kosovon koulujärjestelmä–
uudistuksen arviointi: 

Esikoulusta toiselle asteelle

Työelämän muutos
nopeampaa kuin demokraattinen päätöksenteko

15

Autodesk CEO Carl Bass (tai Warren Bennis)

• ”The factory of the future will have 
only two employees, a man and a dog. 

• The man will be there to feed the dog. 

• The dog will be there to keep the man 
from touching the equipment.”

Frey, C.B. & Osborne, M.A. (2013) 
The Future of Employment: How 
Susceptible Are Jobs to 
Computerisation? Working Paper, 
Sep. 2013. Oxford Martin School, 
University of Oxford.

Lähes puolet 
työpaikoista 
korvautumassa 
teknologialla, 
vain pieni osa 
uusiutuu 
- uudet 
oppimisen ja 
osaamisen 
vaatimukset 

1995

2012

Detroit oli vielä 15 vuotta sitten USA:n merkittävimpiä 
teollisuuskaupunkeja, nykyisin se on konkurssissa oleva 
tyhjenevä slummi.
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Työllisyyden muutos koulutustasoittain

OECD (2013), "Social and Economic Context", in OECD, OECD Skills Outlook 2013: First 
Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing. 
doi: 10.1787/9789264204256-5-en

OECD (2013), "Social and Economic Context", in OECD, OECD Skills Outlook 2013: First Results from the 
Survey of Adult Skills, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264204256-5-en

Luku- ja laskutaidon merkitys ja ammattialojen kehitysnäkymät

luku- ja 
laskutaitovaati-
mukset jaettu 
neljänneksiin 

korkeinta tasoa 
vaativien 
työpaikkojen 
määrä on ainoa, 
missä on kasvua 

keski- ja alimmalla 
tasolla ei muutosta 

”keskiluokan” 
perinteisillä 
osaamistasoilla 
eniten laskua

OECD (2013), "Social and Economic Context", in OECD, OECD Skills Outlook 2013: First 
Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing. 
doi: 10.1787/9789264204256-5-en

Pohjoismaat ovat 
aikuisten luku- ja 
laskutaito-
tutkimuksen 
kärjessä yhdessä 
Japanin ja 
Hollannin kanssa 

Olemmeko siis 
”turvassa” tässä 
työelämän 
muutoksessa?

OECD (2013), "Social and 
Economic Context", in 
OECD, OECD Skills Outlook 2013: 
First Results from the Survey of 
Adult Skills, OECD Publishing. 
doi: 10.1787/9789264204256-5-en

Työelämän 
muutos on 
nopeinta 
PIAAC-
tutkimuksessa 
parhaiten 
menestyneis-
sä maissa 

Korkea 
koulutustaso 
mahdollistaa 
nopeamman 
yhteis-
kunnallisen 
muutoksen



OSAAMISEN TASON 
MUUTOKSIA

OPPIMAAN OPPIMINEN VANTAAN PERUSKOULUISSA
Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina keväällä 2010
Koulutuksen arviointikeskus Helsingin yliopisto
Sirkku Kupiainen Jukka Marjanen Mari-Pauliina Vainikainen Jarkko Hautamäki

OSAAMISEN TASON MUUTOKSIA -KOKONAISPISTEET

OPPIMAAN OPPIMINEN VANTAAN PERUSKOULUISSA Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina keväällä 2010
Koulutuksen arviointikeskus Helsingin yliopisto Sirkku Kupiainen Jukka Marjanen Mari-Pauliina Vainikainen Jarkko Hautamäki

• Vuonna 2010 korkea-
asteen koulutuksen 
saaneiden äitien lasten 
suoritus oli samalla tasolla 
kuin vuonna 2004 oli ollut 
pelkän peruskoulun 
käyneiden äitien lasten. 

• Kun tarkasteluun otetaan 
mukaan vain ne oppilaat, 
joiden kotona puhutaan 
heidän oman ilmoituksensa 
mukaan pelkästään 
suomea, osaamisen 
muutos on jopa suurempi 
kuin koko tutkitulla 
oppilasjoukolla (Selitys ei 
siis löydy maahanmuuttaja-
taustaisten oppilaiden 
lukumäärän kasvusta).
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Tyttöjen ja poikien matematiikan osaamisen 
muutos sisältö- ja prosessialueilla 
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Matematiikan osaamisen muutos 
Suomessa prosenttipisteittäin 
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Matematiikan 
osaamisen 
muutos 
vuodesta 2011  
vuoteen 2015 
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Yhteenvetoa matematiikan 
arvioinnin tuloksista 

� Suomi ei mahtunut enää 10 parhaan joukkoon, Suomen tulos 
kuitenkin selvästi kv. keskiarvon yläpuolella 

� Pisteiden keskihajonta yksi pienimmistä 
� Tyttöjen matematiikan osaamistaso säilynyt samana kuin vuonna 

2011, mutta poikien taso laskenut huomattavasti 
� Tulokset laskeneet eniten Luvut ja laskutoimitukset -sisältöalueella 

sekä Tiedot ja taidot -prosessialueella 
� Tytöt parempia kaikilla osa-alueilla 
� Suomessa asenteet opiskeluun heikohkoja 
 



TIMSS 2015 Tulosten vaihtelu maittain
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Oppilaat, jotka luottavat paljon 
matematiikan osaamiseensa 
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Oppilaat, jotka pitävät paljon 
matematiikasta 
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Nuorilla kolmen tason pulmia
• Oppimisen vaikeuksia 

• erilaisia kognitiivisia vaikeuksia, jotka johtavat kapeampi alaisiin tai laaja-alaisiin 
oppimisen vaikeuksiin suhteessa opetuksen tavoitteisiin 

• Elämisen vaikeuksia 

• Oman elämän hallinnan puutteet ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat 
• usein taustalla repaleiset ihmissuhteet kotioloissa / elämäntilanteessa 
• haasteena lisääntyvät vaatimukset itsenäiselle toimintakyvylle 

• Olemisen vaikeuksia 
• mielen tasapaino, elämän tarkoitukselliseksi ja elämän tapahtumien 

merkitykselliseksi kokeminen, toiveikkuus tulevaisuudesta 
• passiivisuus, aggressiivisuus, ahdistuneisuus, levottomuus, toivottomuus, 

masennus, realiteetin tajun rikkoutuminen

Tässä lyhyessä esityksessä
1. käsittelen matemaattisia oppimisvaikeuksia tavoitteenani osoittaa, että 

1.1. kyse on varhain tunnistettavissa olevista vaikeuksista määrien ja 
lukujen mielensisäisessä käsittelyssä, 

1.2. jotka koulussa näyttäytyvät jo peruslaskutaitojen omaksumisen 
vaikeuksina, jotka johtavat kasvaviin taitoeroihin 

1.3. jotka vaikuttavat pitkälle nuoren koulunkäyntiin ja toisen asteen 
kouluttautumisen onnistumiseen. 

2. esittelen OPH:n seuranta-aineiston avulla, miten  

2.1.opetusjärjestelmässämme on merkittäviä puutteita näiden vaikeuksien 
huomioonottamisessa ja samanaikaisesti 

2.2.kun ne otetaan yksilöllisesti huomioon, voidaan saavuttaa lähtökohtiin 
nähden hyviä tuloksia sekä oppimisessa että opiskeluun kohdistuvissa 
asenteissa.

Esitykseen liittyvää kirjallisuutta
• OPETUSHALLITUKSEN RAPORTIT 

• Räsänen, P. & Närhi, V. (2014). Heikkojen oppĳoiden koulupolku. Teoksessa J Rautopuro & Metsämuuronen J 
(toim.), Matematiikan oppimistulosten pitkittäisseuranta vuonna 2012. Koulutuksen seurantaraportti 2013:xx. 
Helsinki: Opetushallitus. 

• Räsänen, P., Närhi, V., & Aunio, P. (2010). Matematiikassa heikosti suoriutuvat oppilaat perusopetuksen 6. luokan 
alussa. (ss. 165–203). Teoksessa EK Niemi & J Metsämuuronen (toim.) (2010). Miten matematiikan taidot kehittyvät? 
Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008. Koulutuksen 
seurantaraportit 2/2010. Helsinki: Opetushallitus.  

• KATSAUKSIA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN KEHITYKSESTÄ JA INTERVENTIOISTA 
• Mazzocco, M., & Räsänen, P. (2013). Contributions of longitudinal studies to evolving definitions and knowledge of 

developmental dyscalculia. Trends in Neuroscience and Education, 2, 65–74. 
• Wilson, A., & Räsänen, P. (2009). Effective interventions for numeracy difficulties/disorders. In Encyclopedia of 

Language and Literacy Development. The Canadian Language and Literacy Research Network. http://
www.literacyencyclopedia.ca/ 

• TUOREITA KANSAINVÄLISIÄ SEURANTA- JA AIVOKUVANTAMISTUTKIMUKSIA SUOMALAISLAPSILLA 
• Zhang, X., Räsänen, P., Koponen, T., , Aunola, K., Lerkkanen, M., & Nurmi, J. (in preparation) Linguistic, Spatial, and 

Numerical Deficits in Children with Mathematics Learning Disability and Persistent Low Achievement: A 5-Year 
Longitudinal Study.  

• Zhang, X., Koponen, T., Räsänen, P., Aunola, K., Lerkkanen, M., & Nurmi, J. (in press). Linguistic and spatial skills 
predict early arithmetic development via counting sequence knowledge. Child Development. 

• Price, G., Holloway, I., Räsänen, P., Vesterinen, M., & Ansari, D. (2008). Impaired parietal magnitude processing in 
Developmental Dyscalculia. Current Biology, 17(24). 

• TIETOA MATEMAATTISISTA OPPIMISVAIKEUKSISTA SUOMEKSI 
• Räsänen, P. (2012). Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim, 128, 63–72. 
• Rusanen, E., & Räsänen, P. (2012). Matematiikassa heikosti suoriutuneiden lasten laskustrategioiden kehitys. NMI-

Bulletin, 3, 28–41.  
• Räsänen, P., & Koponen, T. (2011). Matemaattisten oppimisvaikeuksien neuropsykologisesta tutkimuksesta. NMI-

Bulletin, 20(3), 39–53.

1.Matemaattiset oppimisvaikeudet 
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asenteissa.
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Osaamiserot ilmeisiä jo varhaisissa 
taidoissa, joita ei edes opeteta koulussa

lukumääräisyyden taju: kummalla puolella 
on enemmän neliöitä?

vs.

VAIKEA TEHTÄVÄHELPPO TEHTÄVÄ

Price, Holloway, Räsänen, Vesterinen, & Ansari (2008). Impaired parietal magnitude 
processing in Developmental Dyscalculia. Current Biology

Mental counting (PET)
(Ortuno et al., NeuroImage, 2002)

Evaluating arithmetic equations (fMRI)
(Menon et al., Cogn. Brain Res., 2000)

Subtraction (fMRI)
(Eger et al., Neuron, 2003)

Multiplication & Division (fMRI)
(Gruber et al., Cerebral Cortex, 2001)

Frontal & parietal activation during numerical processing

PET, fMRI, single cell, normal processing

Päälaenlohkon lukumäärien käsittelyaktivaatio Otsalohkon työmuistiaktivaatio

TAUSTATIETO: tiedetään, että aivojen päälaenlohkon alueella on aivoalueita, jotka ovat erikoistuneet 
lukumäärien ja sitä kautta myös lukujen ja laskutoimitusten käsittelyyn. Samojen aivoalueiden 
vaurioiden tiedetään aikuisilla aiheuttavan laskutaitojen heikkenemistä tai jopa menettämistä. 

Kuvassa 4 ihmisaivojen aktivaatiokarttaa erilaisissa laskusuorituksissa ja Makaki-apinan lukumäärien 
käsittelyn aivokartta yksisolututkimuksen perusteella.

Kontrollit
(n=8)

Dyskalkulia
(n=8)

K.a. K.v. K.a. K.v.

Ikä (vuotta) 12.06 0.53 11.43 0.59

RMAT Standardipisteet 10.12 1.04 3.13 0.64

Epäsanojen lukeminen Aika (s) 26.87 5.12 29.65 2.79

Epäsanojen lukeminen virheet 0.38 0.18 1.75 0.7

WISC-III Kuutiot 106.43 2.1 88.75 6.11

WISC-III Samankaltaisuudet 110.71 3.69 105.00 5.26

Taulukko 1: Ryhmäkeskiarvot ja -virheet seulontamuuttujissa

Impaired parietal magnitude processing in Developmental Dyscalculia  
Price, Holloway, Räsänen, Vesterinen, & Ansari (2008) Current Biology

• Tutkimuksen asetelma 

• 2 ryhmää keskisuomalaisia yleisopetuksen 11–12v oppilaita 

• toiset koulussa tavanomaisesti suoriutuneita 

• toiset muutoin aivan samanlaisia, paitsi matematiikan 
oppiminen vaikeaa alusta saakka 

• tutkittiin,  

• (a) eroavatko heidän suorituksensa lukumäärien 
erottelutehtävässä ja  

• (b) liittyykö tämä johonkin tiettyyn hermostolliseen 
erilaisuuteen

Impaired parietal magnitude processing in Developmental Dyscalculia  
Price, Holloway, Räsänen, Vesterinen, & Ansari (2008) Current Biology

vs.

NSC, Nonsymbolic CloseNSF, Nonsymbolic Far

• Tulokset 

• yleisopetuksen matematiikan heikot oppĳat 
ovat huonompia erottelemaan lukumäärien 
välisiä eroja 

• heidän aivoaktivaationsa ei kasvanut 
tavanomaisella tavalla tehtävän vaikeutuessa 

• ero aivoaktivaatiossa on todettavissa 
ainoastaan niillä aivoalueilla, joiden tiedetään 
liittyvän myös laskusuoritusten tekemiseen 

• kyseessä oli maailman ensimmäinen 
kehityksellisten matemaattisten 
oppimisvaikeuksien aivotoimintojen eroja 
osoittanut tutkimus.  Nyttemmin tulos on 
replikoitu muissa laboratorioissa aivojen 
rakennetutkimuksin. 

Yllä: ryhmäero aivoaktivaatiossa
Alla: teoreettinen malli

Figure 1(A) IPS and SPL ROIs overlaid on an averaged brain 
across all participants. Bar Charts represents the Beta Weights 
for both Groups Conditions in the IPS (B) and SPL(C). 
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nähden hyviä tuloksia sekä oppimisessa että opiskeluun kohdistuvissa 
asenteissa.

Alkuportaat-tutkimus
• Seurattu eri paikkakunnilla 1880 lapsen luku- ja 

laskutaitojen ja kognitiivista kehitystä esikoulun 
alusta nyt neljännen luokan loppuun (tutkimus 
jatkuu) 

• Tarkasteltiin lasten yhteen- ja 
vähennyslaskutaitojen sujuvuuden kehitystä 
viidessä mittauspisteessä koulun alusta 
neljännelle luokalle 

• Luokiteltiin lapset alaryhmiin neljännen luokan  
osaamistason ja taitojen kasvunopeuden 
perusteella (latent class growth model)
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Figure 1. Growth Trajectories of Mathematics 
Competence among the Five Classes of Children. 

Zhang, Räsänen, Koponen et al. (in preparation) Linguistic, Spatial, and Numerical Deficits in Children with 
Mathematics Learning Disability and Persistent Low Achievement: A 5-Year Longitudinal Study.

Figure 2. SD Unit Differences in Mathematics 
Competence among the Five Classes of Children.

!
1 syksy 1 kevät 2 kevät 3 kevät 4 kevät

!MLD (6,0%)

Low (25,7%)

Typical (32,9%)

High (21,2%)

Precoc. (3,8%)

n= 1639

(+ 10,3% low Gf)

Zhang, Räsänen, Koponen et al. (in preparation) Linguistic, Spatial, and Numerical Deficits in Children with 
Mathematics Learning Disability and Persistent Low Achievement: A 5-Year Longitudinal Study.

Zhang, Räsänen, Koponen et al. (in preparation) Linguistic, Spatial, and Numerical Deficits in Children with 
Mathematics Learning Disability and Persistent Low Achievement: A 5-Year Longitudinal Study.

Summary of group differences: Multivariate LCGM with linguistic, spatial, 
numerical, and covariate variables as predictors of the latent classes*

MLD LA TA HA MT

D-S Counting < < < <

D-G Spatial visualization < <
Processing speed 

(RAN) < < <

Reasoning (RAVEN) < <
Vocabulary

Phonological 
Awareness

Letter Knowledge

SES Parental education

Age

Gender (boys > girls) < < <
* preliminary analysis, all p <.05

Zhang, Räsänen, Koponen et al. (in preparation) Linguistic, Spatial, and Numerical Deficits in 
Children with Mathematics Learning Disability and Persistent Low Achievement: A 5-Year 
Longitudinal Study.



Knowing, Applying, and Reasoning about 
Arithmetic: Roles of Domain-General and 
Numerical Skills in Multiple Domains of 

Arithmetic Learning 
Zhang, X., Räsänen, P., Koponen, T., Aunola, K., Lerkkanen, M., & Nurmi, J. (2017). 

Zhang, X., Räsänen, P., Koponen, T., Aunola, K., Lerkkanen, M. K., & Nurmi, J. E. (2017). Knowing, applying, and 
reasoning about arithmetic: Roles of domain-general and numerical skills in multiple domains of arithmetic 
learning. Developmental psychology, 53(12), 2304.

1.Matemaattiset oppimisvaikeudet
1.1. kyse on varhain tunnistettavissa olevista vaikeuksista 

määrien ja lukujen mielensisäisessä käsittelyssä,

1.2. jotka koulussa näyttäytyvät jo peruslaskutaitojen 
omaksumisen vaikeuksina, jotka johtavat kasvaviin 
taitoeroihin

1.3. jotka vaikuttavat pitkälle nuoren koulunkäyntiin ja toisen 
asteen kouluttautumisen onnistumiseen.

2.OPH:n seuranta-aineisto
2.1.opetusjärjestelmässämme on merkittäviä puutteita näiden 

vaikeuksien huomioonottamisessa ja samanaikaisesti

2.2.kun ne otetaan yksilöllisesti huomioon, voidaan saavuttaa 
lähtökohtiin nähden hyviä tuloksia sekä oppimisessa että 
opiskeluun kohdistuvissa asenteissa.

Matemaattiset 
oppimisvaikeudet 

peruskoulun jälkeen

Hakkarainen, Holopainen & Savolainen (2013).  A five-year follow-up on the role of 
educational support in preventing dropout from upper secondary education in Finland.  
Journal of Learning Disabilities.

toisen asteen tutkinnon suorittaminen

Matematiikan oppimisvaikeuksien 
merkitys peruskoulun jälkeen

• 71,7 % niistä, joilla oli matemaattisia oppimisvaikeuksia 9. luokalla 
suuntautuivat ammatillisiin opintoihin.

• 25 % toisen asteen opiskelijoista, joilla oli oppimisvaikeuksia, 
raportoi, ettei ollut koskaan saanut opetuksellista tukea 
vaikeuksiinsa

• Niistä, joilla 5 vuoden jälkeen peruskoulusta ei ollut toisen asteen 
tutkintoa, 43 %:lla oli taustalla oppimisvaikeuksia.

• matemaattiset oppimisvaikeudet olivat merkittävästi (r=-.69) 
yhteydessä perusopintojen opintomenestykseen

• matemaattisilla oppimisvaikeuksilla peruskoulun 9. luokalla oli 
selkeä yhteys ja ennustearvo toisen asteen opintojen 
epäonnistumiseen. 

Hakkarainen, Holopainen & Savolainen (2013).  A five-year follow-up on the role of educational support in preventing dropout 
from upper secondary education in Finland.  Journal of Learning Disabilities.

Hakkarainen, Holopainen & Savolainen (2013).  A five-year follow-up on the role of educational support in preventing dropout 
from upper secondary education in Finland.  Journal of Learning Disabilities.

Word reading
difficulties

Mathematical
difficulties

-.69

State of studies in 2009
R   = .342 

School achievement
in 11th grade

School achievement
in 9th grade

Matemaattiset
oppimisvaikeudet

koulumenestys 
9. lk

koulumenestys 
11. lk opintojen tila 5. 

vuotta 
myöhemmin

-.39

.27

.45 .40



Heikot oppijat valtakunnallisessa 
pitkittäisaineistossa
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KUVIO 4.15. Osaamisen muutos 13 kouluvuoden aikana

Kuvion 4.15 perusteella tiedetään, että lukion matematiikan pitkän oppimäärän suorittaneilla (12 
kurssia tai yli) osaaminen lisääntyy keskimäärin 84 yksikköä. Vastaavasti matematiikan lyhyen 
oppimäärän suorittaneilla, mutta ylimääräisiä kursseja ottaneilla (7–11 kurssia) osaaminen li-
sääntyi keskimäärin 56 yksikköä. Tiedetään siis, että pitkän matematiikan ryhmässä yhden vuoden 
aikana osaaminen lisääntyy 28 yksikköä ja 7–11 kurssia suorittaneiden ryhmässä 19 yksikköä. Tätä 
tietoa hyödynnetään, kun tuonnempana arvioidaan ryhmien välisten erojen suuruutta. Lukion 
minimikurssimäärin suorittaneilla ja ammatillisen koulutuksen suorittaneilla – joilla osaaminen 
ei käytännössä muutu 9. luokan jälkeen – tämankaltainen vertailu ei ole mielekäs. 

4.1.3 Osaamisen polut ovat yksilöllisiä vaikka säännönmukaisuuksia löydetään

Yleisesti ottaen raportissa käsitellään opiskelijoita ryhminä, ja tuloksia kuvataan ryhmien kes-
kiarvoina. Suurempina ryhminä käsiteltäessä opiskelijoista ja heidän taustoistaan löytyy sään-
nönmukaisuuksia; osaamista ja osaamisen muutosta voidaan selittää mielekkäästi valituilla 
taustamuuttujilla. Yksittäisen opiskelijan osaamisen polkua ei kuitenkaan voida ennustaa. Po-
sitiivisessa tilanteessa tämä tarkoittaa sitä, että heikoista lähtökohdista voidaan saavuttaa hyviä 
tuloksia – tosin päinvastoinkin voi käydä. Kuviossa 4.16 havainnollistetaan eri opiskelijaryhmien 
osaamisen muutosta. Osaamisen muutosta kuvaava asteikko on rakennettu siten, että -300 viittaa 
alle -300 oleviin arvoihin, -260 viittaa arvoihin välillä -300 ja -260 ja niin edelleen kunnes (+)260 
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Korrelaatio yhteyden voimakkuuden kuvaajana

Miten matematiikan osaaminen 
peruskoulussa ennusti osaamista 

toisella asteella?

Vaikutuksen suuruus r

Pieni 0.10

Kohtalainen 0.30

Suuri 0.50

0,48

0,56

0,68

0,81

0,39

0,46

0,55

0,66

0,45

0,51

0,63

0,76

0,38

0,44

0,56

0,67

0,31

0,38

0,44

0,54

0,36

0,39

0,47

0,52

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0	lk 3	lk 6	lk 9	lk

Osittaiskorrelaatiot 
(kontrolloitu: vanhempien koulutus, kognitio 3 lk)

Total	12	lk Algebra	12	lk Funktiot	12	lk

Geometria	12	lk Luvut	 ja	laskut	12	lk Tilastot	12	lk

1.Matemaattiset oppimisvaikeudet
1.1. kyse on varhain tunnistettavissa olevista vaikeuksista 

määrien ja lukujen mielensisäisessä käsittelyssä,

1.2. jotka koulussa näyttäytyvät jo peruslaskutaitojen 
omaksumisen vaikeuksina, jotka johtavat kasvaviin 
taitoeroihin

1.3. jotka vaikuttavat pitkälle nuoren koulunkäyntiin ja toisen 
asteen kouluttautumisen onnistumiseen.

2.OPH:n seuranta-aineisto
2.1.opetusjärjestelmässämme on merkittäviä puutteita näiden 

vaikeuksien huomioonottamisessa ja samanaikaisesti

2.2.kun ne otetaan yksilöllisesti huomioon, voidaan saavuttaa 
lähtökohtiin nähden hyviä tuloksia sekä oppimisessa että 
opiskeluun kohdistuvissa asenteissa.

”Heikkojen oppijoiden” 
määrittely aineistosta

• Sama kriteeri 6. luokan alun ja 9. luokan aineistoista 
tehdyissä analyyseissä

• kaksi kriteeriä, joista molempien toteuduttava:

1. Opettajan mielestä oppilas suoriutuu 
matematiikassa heikosti
• opettajan arvio osaamisesta suhteessa opetussuunnitelman hyvän osaamisen 

kriteereihin (5-portainen, kaksi alinta luokkaa ”oppilas tarvitsee jatkuvasti tukea” 
ja ”selvästi heikompaa kuin tavoitteissa”) tai

• kouluarvosana 4–6

2. Kansallisen kokeen tulos heikko
• kokeen kokonaispisteissä tulos alle –1.5 keskihajonnan (normaalijakaumassa 6,7%)



Hyvän osaamisen 
kriteerit 12,2 %

Koesuoriutuminen 
6,2 %

Arvosana
7,3 %

Yleisopetuksen oppilaista 
matematiikassa heikosti 

suoriutuvien osuus

 4,5 %

6. luokka Hyvän osaamisen 
kriteerit 20,6 %

Koesuoriutuminen 
4,8 %

Arvosana
21,7 %

Yleisopetuksen oppilaista 
matematiikassa heikosti 

suoriutuvien osuus

 4,3 %

9. luokka

HOJKS
1,3%

Yleisopetuksen oppilaista matematiikassa 
heikosti suoriutuvien osuus

 4,3 %
HOJKS
1,3%

Heikkojen oppijoiden määrä 5,6 %

9. luokka
1.Matemaattiset oppimisvaikeudet

1.1. kyse on varhain tunnistettavissa olevista vaikeuksista 
määrien ja lukujen mielensisäisessä käsittelyssä,

1.2. jotka koulussa näyttäytyvät jo peruslaskutaitojen 
omaksumisen vaikeuksina, jotka johtavat kasvaviin 
taitoeroihin

1.3. jotka vaikuttavat pitkälle nuoren koulunkäyntiin ja toisen 
asteen kouluttautumisen onnistumiseen.

2.OPH:n seuranta-aineisto
2.1.opetusjärjestelmässämme on merkittäviä puutteita näiden 

vaikeuksien huomioonottamisessa ja samanaikaisesti

2.2.kun ne otetaan yksilöllisesti huomioon, voidaan saavuttaa 
lähtökohtiin nähden hyviä tuloksia sekä oppimisessa että 
opiskeluun kohdistuvissa asenteissa.

Saavatko heikoimmin matematiikassa 
pärjäävät tukea oppimisvaikeuksiinsa ?

• lähtökohtana perusopetuslain edellytys ja 
vaatimus oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
tarjoamisesta

• huomionarvoista tuloksia arvioitaessa on, että 
heikoimmin menestyvien määrittelyssämme 
kriteerinä oli se, että myös lasta/nuorta 
opettava aikuinen oli tunnistanut osaamisen 
puutteet (kyse siis ei vain epäonnistumisesta 
yksittäisessä kansallisessa kokeessa)

ALAKOULU (6. lk alku)

• 4,5 % yleisopetuksen oppilaista 
matematiikassa heikosti suoriutuvia

• eli keskimäärin jokaisessa 22 oppilaan 
luokassa on yksi matematiikassa erittäin 
paljon tukea tarvitseva oppilas

• lähes kolmannes heistä ei hallinnut kunnolla 
edes yksinkertaisia, arjessa tarvittavia 
perustaitoja (koko otoksesta 1,3%)

Räsänen, P., Närhi, V., & Aunio, P. (2010). Matematiikassa heikosti suoriutuvat oppilaat perusopetuksen 6. luokan alussa. (ss. 165–203). 
Teoksessa EK Niemi & J Metsämuuronen (toim.) (2010). Miten matematiikan taidot kehittyvät? Matematiikan oppimistulokset 
peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008. Koulutuksen seurantaraportit 2/2010. Helsinki: Opetushallitus. 
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6. luokan alussa heikosti suoriutuneet 3. luokalla

63%

lähes 2/3 kuului 
heikoimpaan 10%

93 % kuului 
heikoimpaan
kolmannekseen

Tuki- ja erityisopetus 
alakoulussa

• Opettajan tarkistama itseraportointi

• Tukiopetus matematiikassa

• Erityisopetus (ei eritelty)

• Jaettiin kahteen tasoon

(1)vähän tai ei lainkaan

(2)melko tai erittäin paljon

2 %

8 %

2 %

88 %

Tavanomaisesti suoriutuvat
Heikosti suoriutuvat -runsaasti tukiopetusta
Tavanomaisesti suoriutuvat, runsaasti tukiopetusta
Heikosti suoriutuvat, vähän tai ei lainkaan tukiopetusta

Heikosti suoriutuneet
Tavanomaisesti suoriutuneet

Melko tai erittäin paljon tukiopetusta 
saaneiden osuudet

8 %

2 %
2 %

88 %

Tavanomaisesti suoriutuvat
Heikosti suoriutuvat - runsaasti tukiopetusta
Heikosti suoriutuvat -vähän tai ei lainkaan tukiopetusta
Tavanomaisesti suoriutuvat, runsaasti tukiopetusta

Melko tai erittäin paljon tukiopetusta
Vähän tai ei lainkaan tukiopetusta

Heikosti suoriutuneiden saama tuki 
alakoulussa

Heikko kattavuus alakoulussa

• Erityisopetus-kysymys ei ollut rajattu 
matematiikan sisältöihin, 

• siitä huolimatta tulos oli samankaltainen

• n. 40 % matematiikassa heikosti suoriutuneista 
ei ollut saanut kumpaakaan tai oli saanut vain 
vähän tuki- tai erityisopetusta

Tuki- ja erityisopetus 
yläkoulussa

• Sama jaottelu 

1.  vähän tai ei lainkaan  

2.  melko tai erittäin paljon

• Jaottelua tuettu esimerkein (muutaman kerran 
vuodessa – useita kertoja viikossa)

• Erityisopetus-kysymys tarkennettu koskemaan 
matematiikkaa

Räsänen, P. & Närhi, V. (2013). Heikkojen oppijoiden koulupolku. Teoksessa J Rautopuro & Metsämuuronen J (toim.), 
Matematiikan oppimistulosten pitkittäisseuranta vuonna 2012. Koulutuksen seurantaraportti 4/2013. Helsinki: Opetushallitus.



Tuki- ja erityisopetus 9. lk

• Yleisopetuksen heikoista oppijoista vain 29% oli saanut yläkoulussa 
intensiivisempää jatkuvakestoista lisätukea oppimiselleen  
(9. luokan heikoista oppijoista oli saanut 1–5 -luokilla intensiivistä tukea 43%)

• Yksilöllistetyistä oppilaista tiivistä lisätukea oli saanut 73%  
(heistä intensiivistä tukea 1–5 -luokilla oli saanut 67%) 

Yleisopetuksen heikkojen oppijoiden  
saaman tuen kirjo

• erityisopetus: 52% ei tarjottu tai ei päässyt, vaikka olisi halunnut, 
kieltäytyneitä 3% heikosti suoriutuneista

• tukiopetus: 47% kerran kuussa tai muutaman kerran vuodessa, 
kieltäytyneitä 16% heikosti suoriutuneista

Tehostettu tuki

• 4/5 tehostetun tuen oppilaista oli muita –
paremmin suoriutuvia– kuin otoksemme 
”Heikkoja oppijoita”. 

• Yleisopetuksen heikoista oppijoista vain 10 
%:lle oli tehty oppimissuunnitelma 
matematiikassa.

1.Matemaattiset oppimisvaikeudet
1.1. kyse on varhain tunnistettavissa olevista vaikeuksista 

määrien ja lukujen mielensisäisessä käsittelyssä,

1.2. jotka koulussa näyttäytyvät jo peruslaskutaitojen 
omaksumisen vaikeuksina, jotka johtavat kasvaviin 
taitoeroihin

1.3. jotka vaikuttavat pitkälle nuoren koulunkäyntiin ja toisen 
asteen kouluttautumisen onnistumiseen.

2.OPH:n seuranta-aineisto
2.1.opetusjärjestelmässämme on merkittäviä puutteita näiden 

vaikeuksien huomioonottamisessa ja samanaikaisesti

2.2.kun ne otetaan yksilöllisesti huomioon, voidaan saavuttaa 
lähtökohtiin nähden hyviä tuloksia sekä oppimisessa että 
opiskeluun kohdistuvissa asenteissa.

Yksilöllistetympi opetus

• Tarkasteltiin sitä, oliko 9. luokan  
matematiikassa heikkojen yleisopetuksen 
oppijoiden ja yksilöllistettuun erityisen  
tuen opetukseen siirrettyjen välillä eroja 
taitojen tai asenteiden muutoksissa.

• Siirto erityiseen tukeen tehty mittausten välissä.

• HUOM! Ryhmien välillä ei eroa lähtötasossa tai 
asenteissa 3. tai 6. luokan alun aineistoissa.

Poor performers in math at 9th grade

Two criteria:

(1) Math teacher thinks the student is a ”poor performer”

• Likert 5-scale evaluation or

• School credits

(2) Poor performance in the national assessment test

• score below –1.5 standard deviation (in normal 
distribution 6,7%)



Quasi-experimental design: 
Educational pathways of two similar groups of poor performers

3rd gr 6th gr 9th gr

Continues in mainstream 
eduction

Moved to special education 
with IEP in math

4,3%

1,3%
n =3502
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*** ANOVA post hoc  Tamhane t2 (p < 0,001) after levels of at 3rd and 6th controlled.

***



Attitudes: liking

%

20

35

50

65

80

3rd 6th 9th

IEP Poor performance Typically performance

Group d (3-9)
IEP –1,43
Poor –,97
Typical –,66

= significant difference at p < .001 level, repeated 
measures ANOVA, post hoc with Scheffe correction Cohen d = difference divided with the SD at 6th grade

Attitudes: Usefulness

%

20

35

50

65

80

6th 9th

IEP Poor performance Typically performance

Group d (6-9)
IEP –,49
Poor –,78
Typical –,49

= significant difference at p < .001 level, repeated 
measures ANOVA, post hoc with Scheffe correction Cohen d = difference divided with the SD at 6th grade

Attitudes: Self-efficacy

%

20

35

50

65

80

3rd 6th 9th

IEP Poor performance Typically performance

d
Group 3-6 6-9
IEP –,90 +,08
Poor –,45 –1,59
Typical –,26 –,77

= significant difference at p < .001 level, repeated 
measures ANOVA, post hoc with Scheffe correction Cohen d = difference divided with the SD at 6th grade

Math-anxiety
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80

6th 9th

IEP Poor performance Typically performance

Group d (6-9)
IEP +,12
Poor –,45
Typical –,45

= significant difference at p < .001 level, repeated 
measures ANOVA, post hoc with Scheffe correction Cohen d = difference divided with the SD at 6th grade

obs! Higher values indicate LESS anxiety

Summary
❖ Two groups of children with poor performance in mathematics 

ended up to have a different types of pathways in schools after 6th 
grade

❖ one group were moved to special education with IEP

❖ one group continued within the mainstream education

❖ the first group (IEP) showed larger gains in mathematics (especially 
in the area of numbers and calculations) than the latter group 
(mainstream poor performing)

❖ IEP group also showed decrease in math-anxiety and improved self-
efficacy

”Pelkään kokeita” 
Täysin tai jonkin verran samaa mieltä
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HOJKS
Heikot oppijat
Tavanomaisesti suoriutuvat

• Ahdistuneisuus vahvasti sukupuolittunutta

• HOJKS-tytöillä laskua, muissa ryhmissä lisääntymistä

• HOJKS-pojilla muutos 

• täysin samaa mieltä 6 lk 7% => 9. lk. 0%

• jonkin verran samaa mieltä 6. lk 0 % => 9. lk 13% 
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Huom! Ei ryhmäeroja heikkojen alaryhmien välillä

Asenteet ja tunnelmat  
toisella asteella

Attitudes: Self-efficacy
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3rd 6th 9th

IEP Poor performance Typical performance

d
Group 3-6 6-9
IEP –,90 +,08
Poor –,45 –1,59
Typical –,26 –,77

= significant difference at p < .001 level, repeated 
measures ANOVA, post hoc with Scheffe correction Cohen d = difference divided with the SD at 6th grade

HUOM! PERUSTUU VANHEMPAAN AINEISTOVERSIOON

Math-anxiety
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Group d (6-9)
IEP +,12
Poor –,45
Typical –,45

= significant difference at p < .001 level, repeated 
measures ANOVA, post hoc with Scheffe correction Cohen d = difference divided with the SD at 6th grade

obs! Higher values indicate LESS anxiety
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Asenteet ja ahdistuneisuus 
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NEGATIIVINEN POSITIIVINEN

TUNNETILA 
toisella asteella

Hojks	9lk Heikosti	suoriutuneet	9	lk Tavanomaisesti	suoriutuneet	9	lk

Yhteenveto: 
osaaminen

• Heikkojen oppijoiden osaaminen jää alle 
alakoululaisen tasolle riippumatta opetuksellisista 
valinnoista 

• Yläkoulussa yksilölliseen opetukseen siirretyt 
kehittyvät hivenen enemmän kuin lähtötasoltaan 
samantasoiset yleisopetuksessa olleet heikot oppijat 

• Tämä ero katoaa toisella asteella

Yhteenveto: 
Asenteet

• Osaamiserojen katoamisesta huolimatta asenteisiin 
jää heikkojen alaryhmässä eroja toiselle asteelle 

• Yleisopetuksen heikkojen oppijoiden 
negatiivisemmat kokemukset matematiikasta 
kantavat toiselle asteelle saakka 

• Yläkoulun yksilöllistetyn opetuksen tuomat 
positiiviset kokemukset näyttäisivät kantavan 
jossain määrin aina toiselle asteelle saakka

Tässä lyhyessä esityksessä

1.käsittelin matemaattisia oppimisvaikeuksia tavoitteenani 
osoittaa, että

1.1. kyse on varhain tunnistettavissa olevista vaikeuksista 
määrien ja lukujen mielensisäisessä käsittelyssä,

1.2. jotka koulussa näyttäytyvät jo peruslaskutaitojen 
omaksumisen vaikeuksina, jotka johtavat kasvaviin taitoeroihin

1.3. jotka vaikuttavat pitkälle nuoren koulunkäyntiin ja toisen 
asteen kouluttautumisen onnistumiseen.

2.lisäksi esittelin OPH:n seuranta-aineiston avulla, miten 

2.1.opetusjärjestelmässämme on merkittäviä puutteita näiden 
vaikeuksien huomioonottamisessa ja samanaikaisesti

2.2.kun ne otetaan yksilöllisesti huomioon, voidaan saavuttaa 
lähtökohtiin nähden hyviä tuloksia sekä oppimisessa että 
opiskeluun kohdistuvissa asenteissa.
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Mental abacus (MA) is a technique of performing fast, accurate arithmetic using a mental image of an abacus;
experts exhibit astonishing calculation abilities. Over 3 years, 204 elementary school students (age range at
outset: 5–7 years old) participated in a randomized, controlled trial to test whether MA expertise (a) can be
acquired in standard classroom settings, (b) improves students’ mathematical abilities (beyond standard math
curricula), and (c) is related to changes in basic cognitive capacities like working memory. MA students out-
performed controls on arithmetic tasks, suggesting that MA expertise can be achieved by children in standard
classrooms. MA training did not alter basic cognitive abilities; instead, differences in spatial working memory
at the beginning of the study mediated MA learning.

Mathematics instruction typically begins by intro-
ducing children to a system of numerals and a set
of arithmetic routines that operate on these numer-
als. For many children around the world, early
math lessons are supplemented by the use of an
abacus, a physical manipulative designed for repre-
senting exact quantities via the positions of coun-
ters, whose historical origins date to 1200 AD or
earlier (Menninger, 1969). Extending the use of the
physical abacus, children in countries such as India,
China, Japan, and Singapore also learn a technique
known as mental abacus (MA). Through MA, users
create and manipulate a mental image of the physi-
cal device to perform arithmetic operations (see

Figure 1 for details of how MA represents number).
MA training results in remarkable abilities in expert
users: It compares favorably to electronic calcula-
tors in speed and accuracy (Kojima, 1954), it
enables rapid calculation even when users are
speaking concurrently (Hatano, Miyake, & Binks,
1977), and it allows users as young as 10 years of
age to win international calculation competitions
like the Mental Calculation World Cup. MA train-
ing also appears to train numerical processing effi-
ciency in children, as measured by a numerical
Stroop paradigm (Du, Yao, Zhang, & Chen, 2014;
Wang, Geng, Hu, Du, & Chen, 2013; Yao et al.,
2015).

In the present study, we explored the nature of
MA expertise. Specifically, we asked whether the
extraordinary levels of achievement witnessed in
experts can be attained by students in large K-12
classroom settings, and whether MA leads to gains
in mathematics ability relative to more conventional
curricula. In doing so, we also asked a more gen-
eral question regarding the nature of expertise, and
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interactive growth patterns (e.g., gains in working
memory driving later gains in mathematics), our
current study did not have the temporal resolution
for these analyses. We thus restrict our analysis to
testing for mediation in mathematics outcomes on
the basis of each of the cognitive variables mea-
sured at Year 0.

A median split of children according to SWM
prior to MA training resulted in a low-SWM group
with an average threshold of 1.9 items, and a high-
SWM group with an average threshold of 3.7 items.
Previous studies of SWM thresholds for middle- to
high-SES 5- to 7-year-olds find thresholds of
approximately 3.5 to 4 items (Logie & Pearson,
1997; Pickering, 2010). Thus, a subset of children in
our study exhibited especially low SWM capacity
(for comparison, slightly older high-SES participants
from the same city had mean SWM thresholds of
4.7, and adult controls had a threshold of 6.4; see
the Supporting Information). Related to this, SWM
was a reliable moderator in both linear and quadra-
tic models of arithmetic (Figure 4). Those children
who began the study with relatively strong SWM
skills and who were randomly assigned to MA
training showed significantly stronger growth in
our arithmetic assessment, v2linear(1) = 4.63, p < .05,
and v2quadratic(2) = 5.93, p = .05. Relative to receiv-
ing equal amounts of standard math training, chil-
dren with weaker SWM did not appear to benefit
differentially from the MA intervention and instead
performed at an equivalent level to the students in
the control group. Since the MA technique relies on
visuospatial resources for storage of the abacus
image during computation (Frank & Barner, 2011),
it seems likely that those children with relatively

lower SWM spans struggled to learn to perform
computations accurately using MA.

There was no comparable mediation effect
with VWM (additional analysis in the Support-
ing Information, Section 4.4), but a small number
of additional moderation effects did approach
significance in one of the two models. There was
a trend toward an effect of SWM on WJ–IIIC,
the other mathematics measure that showed
strong MA effects, v2quadratic(2) = 5.59, p = .06,
(Figure S3). In addition, there were trends
toward effects of Year 0 mental rotation perfor-
mance on arithmetic, v2linear(1) = 2.71, p = .10;
place value, v2linear(1) = 3.27, p = .07; and an
effect of number comparison acuity on WJ–IIIC,
v2quadratic(2) = 8.29, p = .02 (Figure S4). These
effects, though more tentatively supported, are
nevertheless consistent with the hypothesis that
the MA intervention was most effective for chil-
dren with greater visuospatial abilities at the
beginning of instruction.

Abacus-Only Measures

Confirming that children in the MA group
learned to use an abacus, we found consistently
high performance in abacus decoding for the MA
group (> 80% correct for all years). Also, perfor-
mance on the abacus arithmetic and sums tasks
rose substantially from year to year, suggesting that
children’s abacus computation abilities improved
over the course of their training (Figure 5). Perfor-
mance on these tests of physical abacus arithmetic
were significantly correlated with performance on
our other math measures (in-house arithmetic:
rs = .69, .74, and .81 for Years 1–3, respectively, all
p s < .0001; WIAT: rs = .57, .54, .73, all p s < .0001;
and WJ: rs = .45, .51, .64, all p s < .0001).

Critically, SWM span in Year 0 was also related
to intervention uptake, as measured by the abacus-
only tasks, which required MA students to use a
physical abacus. Because we did not have abacus-
only data for Year 0, we could not directly test
whether SWM moderated growth, but we did find
a main effect of SWM on all three measures of aba-
cus uptake for both linear and quadratic growth
models, all v2s (1) > 3.97, all p s < .05 (Figure 5).

Discussion

Our study investigated the nature of MA expertise,
and whether MA is an effective tool for improving
math outcomes in a standard classroom setting. To

Figure 4. Performance on the arithmetic task, split by both inter-
vention condition and median spatial working memory perfor-
mance in Year 0. Error bars show 95% confidence intervals; lines
show best fitting quadratic curves. MA = mental abacus.
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standardized measures of mathematical competence
were available for analysis (for additional analysis,
see the Supporting Information and Figure S1).

Attitude Measures

There were no differences between groups on
either children’s self-reported mathematics anxiety,
t(184) = 1.05, p = .29, or their endorsement of a
growth mindset, t(184) = !0.61, p = .54. Thus, it is
unlikely that differences we observed in mathemat-
ics measures were due to differential effects of our
intervention on children’s anxiety about mathemat-
ics or on their general mindset toward learning.

Mediators of Intervention Effects

Given that MA training produced gains in math
outcomes, we next asked which factors mediated
these gains, and thus whether individual differences
between children at the beginning of the study pre-
dicted MA achievement. As already noted, MA
training did not augment cognitive abilities, so the
math advantages in the MA group could not have
been driven by enhanced working memory, mental

imagery, or approximate number acuity that
resulted from MA training. However, it is possible
that individual cognitive differences between
children in the MA group (prior to their entry into
the study) were responsible for how well they
learned and benefited from MA. To explore this
possibility, we conducted post hoc analyses using
moderator variables.

Our analytic approach relied on the same longi-
tudinal modeling approach described earlier. For
each math outcome variable, we fit models that
included participants’ Year 0 performance on each
cognitive predictor (for simplicity and to avoid
overparameterizing our models, we used linear and
quadratic models only). The coefficient of interest
was a three-way interaction of time, condition, and
initial performance on the cognitive predictor of
interest. This three-way interaction term captures
the intuition that growth in performance on a task
for MA participants is affected by their baseline
abilities on a particular cognitive task. As stated
earlier, we used likelihood ratio tests to assess
whether these interaction terms improved model
fit. Although with greater numbers of longitudinal
measurements we could potentially have detected

Figure 3. Cognitive outcome measures for the two intervention conditions, plotted by study year. Top axes show mean items correct in
working memory span tasks, while bottom axes show proportion correct across trials in number comparison and mental rotation tasks.
Error bars show 95% confidence intervals computed by nonparametric bootstrap. MA = mental abacus; WM = working memory.
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Tablet training at schools

Math Performance post = β0 + β1NLT + β2WMT + β3BOLD + β4NLT x WMT + 
β5NLT x BOLD + β5WMT x BOLD + β6WMT x NLT x BOLD + β7 Baseline Math 
Performance+ β8Baseline WM Performance+ β9 Cohort + β9 Population + ε

• 308 children (preschool)  

• 8 weeks daily training (30 min) 

• varying the combination of the games 
(visuo-spatial WM, Math, Reading) 

• question 1: does cognitive training (WM) 
improve learning math 

• question 2: can we predict, who learns 
more

Does cognitive training (WM) improve 
learning math?

effect size for combined training (d=.72).

Impaired parietal magnitude processing in Developmental Dyscalculia  
Price, Holloway, Räsänen, Vesterinen, & Ansari (2008) Current Biology

Up: group difference in fMRI
Below: the theoretical model

Los resultados de nuestro estudio

• grupo con discalculia son más pobres comparado con 
grupo control en la magnitud de comparación

• menor aumento en la activación cerebral cuando la tarea 
de la comparación se hace más difícil

• diferencia en la activación se encuentra sólo en el lóbulo 
parietal

• Este fue el primer estudio que muestra las diferencias en 
el funcionamiento del cerebro en niños con discalculia 
del desarrollo.  Ahora se ha replicado por otros.

vs.

NSC, Nonsymbolic CloseNSF, Nonsymbolic Far



Intervention effectiveness 
activations vs dyscalculic brain Jatkokysymys

• yhdistettynä visuaalisen matematiikan harjoitteluun 

• tuottaako visuo-spatiaalinen työmuistiharjoittelu 
paremmat tulokset kun visuo-spatiaalisen 
manipulaation/päättelyn harjoittelu 

• mikäli näin on, se muuttaa merkittävästi käsitystämme 
siitä, millainen hahmottamisen harjoittelu on olennaista 
matematiikan oppimiselle 

• lisäkysymys: onko näin kaikissa tasoryhmissä, koska 
interventiovaikuttavuus vaihtelee merkittävästi ryhmittäin

Uusi peliversio
5 and 10 pals

Number line

Rotation

Tangram

Boolean

VS WM

VS WM
…

VEKTOR v 1.x

Milloin
markkinoilla?

• iPad ja Android -tableteille 

• kielivapaa 

• ilmainen, vaatii tunnuksen tekemisen (ei lapsen henkilötietoja) 

• ladattavissa osoitteesta http://cognitionmatters.org/fi/


