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OPPIMISTA?

Oppimisvaikeudet ja niiden kanssa pärjääminen



OPPIMISVAIKEUDET
Kielelliset vaikeudet

• mm. ns. synnynnäinen lukivaikeus tai dysfasia
• nimeämisen vaikeus

Hahmottamisen vaikeudet
• esim. vaikeudet kuulla äänteitä tai niiden kestoja
• avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet

Motoriset vaikeudet
• karkeamotoriikan pulmat esim. luistellessa, polkupyöräilyssä, hypyissä
• hienomotoriset pulmat kirjoittaessa, saksityöskentelyssä, syödessä

Tarkkaavuuden vaikeudet
• mm. tarkkaavuuden kiinnittäminen työhön, tarkkaavuuden ylläpitäminen 

riittävän pitkään, tarkkaavuuden siirtäminen kohteesta toiseen tai työstä 
toiseen jne.

• ylivilkkaus tai taipumus haaveiluun
• toiminnanohjauksen jäsentymättömyys



Sosiaaliset vaikeudet
• mm. vaikeus osata yhteisiä ”pelisääntöjä” leikeissä ja muissa yhteisissä ti-

lanteissä
• mm. vaikeus tulkita toisia lapsia tai aikuisia

Psyyken vaikeudet
• mm. vaikeus tunnistaa omia tunteita ja oloja sekä kertoa niistä

Muistin vaikeudet
• kuullun-, näön- tai motoris-kinesteettisen muistin kapeus
• lyhytkestoisen työmuistin tai pitkäkestoisen säilömuistin kapeus (nimeämi-

sen vaikeus)



AIVOSTO ON TIETOA KÄSITTELEVÄ JÄRJESTELMÄ, 
MISSÄ OPPIMINEN TAPAHTUU

• Oppija valitsee aistien kautta vastaanotettavaa tietoa ja tarkkaavuutensa 
avulla valikoi valtavasta tietotulvasta keskeisen tiedon, jota työmuisti sitten 
lähtee prosessoimaan.  

• Samalla oppijan olisi hyvä kysyä: Ymmärränkö? Mitä asioita tähän liittyy? 
Mitä ennalta tuttua tiedän? Mitä vieraita sanoja kuulin / luin? Mitä voisin ky-
syä opettajalta? Mistä olisi hyvä ottaa selvää?

 Aistien kautta saapuva informaatio
 Näkö, kuulo, tunto, haju, maku, liike- ja tasapainoinformaatio
 Tieto muokataan työmuistissa
 Tieto tallennetaan säilömuistiin
 Tieto etsitään ja palautetaan säilömuistista työmuistin tueksi



LUKULÄKSYN LUKEMINEN

Jos pulmana on lukemisen hitaus, on tärkeää jatkaa sinnikkäästi ääneen lu-
kemisen harjoittelua. Ääneen lukeminen nostaa lukunopeutta. Yhdessä lapsen 
kanssa voi kokeilla seuraavia asioita:

• yhdessä lukemista siten, että aikuinen lukee yhden lyhyen kappaleen en-
sin yksin ääneen 1-3 kertaa. Lapsi seuraa tekstiä sormellaan. Sitten lue-
taan yhdessä monta kertaa sama kappale kuorolukuna. Kun lapsi arvelee 
osaavansa lukea tekstin jo sujuvasti, hän lukee sen yksin. 

 
• kappaleiden lukemista kahdestaan nauhalle. Lapsi voi läksyjä tehdessään 

käyttää taustanauhaa tukenaan.

• läksykappaleen lukemista ääneen joko osittain tai kokonaan

• läksykappaleen lukemista nauhalle ja jälleen nauhan hyödyntämistä läksyn 
kertaamisessa ja kokeisiin valmistautumisessa

• ”lukutaakan” jakamista sopien siitä, kuka lukee mitäkin nauhalle 



• äänikirjojen kuunteleminen tietokoneella (Celia)

Kun oppimisvaikeus on todettu, voit saada luvan alleviivata oppikirjasi sekä 
tehdä marginaaleihin merkintöjä.  Muussa tapauksessa voit käyttää samaan 
tarkoitukseen erillistä muistiinpanovihkoa.  Kerää alleviivaten tai muistiinpanoi-
na tekstistä keskeiset ydinsanat. Pysähdy miettimään, miksi valitset vain juuri 
tuon sanan tai nuo 2-3 sanaa tuosta virkkeestä?   Kirjoita marginaaliin tai vih-
koosi ydinasiat.  

Kun pulmana ovat muistin pulmat, lukipulmat tai tarkkaavuuden pulmat, 
on tärkeää, että

• luet aina, jokaisen oppitunnin jälkeen, lukuläksyn!

• unohdat nauhurimaisen sana-sanalta lukeminen!  Lue sen sijaan ajatuksel-
la ja tee itsellesi kysymyksiä: Ymmärsinkö? Miksi? Muistanko? Kysymys-
ten tekeminen auttaa jäsentämään tekstin rakennetta, sisältöä ja keskeisiä 
asioita.



• keskusteleminen selventää vaikeita asioita, älä pohdi yksin!

• teet huolellisesti lukuläksyt! Alleviivaukset, marginaalimerkinnät tai muis-
tiinpanovihko sisältävät tuhtia tietoa! Työ palkitaan kokeisiin valmistautues-
sa. 

• luet ympäristössä, joka on juuri sinulle (sopiva valaistus, äänimaailma ja 
työskentelypiste edesauttavat keskittymistä)

• luet lyhyissä spurteissa, mikä tukee muistin toimintaa ja vireyden säätelyä

• luet tehokkaasti kaikkia aistikanavia käyttäen.

• opiskelet ulkoa eli ”yliopit” uudet ja oudot sanat.

• hyödynnät tehokkaasti kaikki opettajien valmistamat materiaalit (vihko-
muistiinpanot ja monisteet)



• piirrät itsellesi kuvia tai kuvioita, taulukoita, karttoja, piirrä historiallisesta, 
biologisesta tai kemiallisesta tapahtumasta ajassa etenevä johdonmukai-
nen kuvasarja jne.

• käytät värejä, mielikuvia tai kielikuvia muistisi tueksi

• jäsennät asioita ylä- ja alakäsitteisiin, esim. miellekartan avulla

• käytät apuneuvoina esim. lukutikkua, viivoitinta tai värikalvoa

• muistat, että oppiminen vaatii usein tietoista ponnistelua ja istumalihaksia!



VINKKEJÄ MATEMATIIKAN OPPIMISEEN

Oppimisen vaikeudet saattavat näkyä matematiikan tunneilla esim. numeroi-
den ja lukujen sekaantumisina (9 ja 6, 26 ja 62), vaikeutena lukea erilaisia tau-
lukoita, koordinaatistoja tai avata sanallisia tehtäviä.  Kertotaulun ulkoa oppi-
minen on monelle kompastuskivi, vaikka oppija olisi matemaattisesti aivan 
osaava oppija.

• käytä konkretiavälineitä riittävän pitkään 

• kun kymmenylitys ei automatisoidu, maailman paras laskukone, omat sor-
met, ovat kirjaimellisesti käden ulottuvilla!  

• kun kertotaulut eivät automatisoidu, kertotaulukko turvaa kertolaskujen ja 
jakolaskujen onnistumisen.

• asioiden jäsentämisellä eli käsitteiden luokittelulla ylä- ja alakäsitteisiin har-
jaannutat ajatteluntaitoja.  Matematiikan alkutaipaleella harjoitellaan luku-
jen jäsentämistä lukuyksiköihin: ykkösiin, kymmeniin, satoihin, tuhansiin 
jne.



• opiskele asioita arjessa.  Jos mittayksiköiden muuntaminen ei avaudu, niin 
esim. leipominen tai mittayksiköiden tutkiminen kaupassa tai pellon kulmal-
la voi auttaa.

• Tärkeää on, että ymmärrät kertolaskun käsitteen. Kertotaulun ulkoa oppi-
miseen auttaa kertotaululaput, kertotaulukko, napsutustaulu / Early Lear-
ning ja sormilaskukone.

• Jos sinulla on hienomotorisia pulmia, saattaa pelkkä numeroiden pyöräyt-
täminen tuottaa tuskaa.  Tärkeintä on, että suoritat mielessäsi vaihe vai-
heelta matemaattisen prosessin.

• matemaattisille merkeille tai numeroille voidaan sopia värikoodeja niiden 
tunnistamiseksi

• laskimen sujuva käyttö on tärkeä taito



• Laskutehtävän muuttaminen matematiikan tarinaksi auttaa!  Pääset mate-
matiikan kielestä arjen kieleen ja konkretiaan. Matematiikan taidot siltautu-
vat arjen taitoihin.

• lukivaikeus saattaa heijastua sanallisten tehtävien avautumiseen. Sanallis-
ten tehtävien lukeminen ääneen auttaa. Tämän voi tehdä esim. siten, että 
pitää kädet korvien päällä ja puhuu hyvin pienellä äänellä, jota toiset eivät 
edes havaitse.  Näin hän saa tehtävän monikanavaisesti ja se avautuu 
huomattavasti helpommin.  

• sanallisista tehtävistä kannattaa alleviivata keskeiset asiat (tai yliviivata tie-
to, jolla ei ole tehtävän ratkaisun kannalta merkitystä!) ja / tai piirtää kuva 
tehtävän ratkaisemiseksi

• erilaisten taulukkojen ja koordinaatistojen lukemiseen kannattaa ehdotto-
masti pyytää tukiopetusta ja miettiä opettajan kanssa yhdessä yksilöllinen 
strategia taulukoiden ”selättämiseksi”



KIELTEN OPISKELU

Kielten opiskelussa aivan keskeistä on jatkuva ja sinnikäs läksyjen lukeminen 
ja tehtävien tekeminen. Jos sanojen painaminen mieleen on haastavaa, on 
entistä tärkeämpää lukea läksyt huolellisesti. 

• kirjoita kaikki uudet / tärkeät sanat sanavihkoon. Vertaa ja tarkista!

• käytä sanojen opiskelussa sanatikkua

• lue kappaleet ja sanat aina ääneen

• käytä kirjan äänitettä tukenasi

• käytä sanalappuja, joihin kirjoitat toiselle puolelle sanan suomeksi ja toisel-
le vieraalla kielellä. Tee muistivahvistuksia värejä tai kuvia käyttäen.

• lue ulkoa eli yliopi!



• luokittele sanoja sanalappuihin (verbit vihreisiin lappuihin, substantiivit pu-
naisiin lappuihin, adjektiivit keltaisiin jne.)  Luokittelu auttaa jäsentämään 
myös lauserakennetta.

• puhu paljon vieraalla kielellä, hassuttele!

• harjoittele lauserakenteita tunnistamalla esim. subjekti eli tekijä ympyröi-
mällä se ja predikaatti eli tekeminen alleviivaamalla se

• käännä lauseita suomeksi: etsi sanoille vastine suomen kielestä

• aseta itsellesi tavoitteita: opin 10 prepositiota ja 10 epäsäännöllistä verbiä 
tämän viikon aikana!  Tällä viikolla harjoittelen ääntämistä kirjan äänitteen 
avulla!  Tällä viikolla harjoittelen oikein kirjoittamista!  Tällä viikolla harjoit-
telen etsimään lauseesta verbin aikamuotoja!

• Käytä oppimisessa apuna värikalvoja, viivoitinta, luku- ja sanatikkua.
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