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Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kahden erilaisen opetusmenetelmän ja erityyppisten
oppimistehtävien tekemisen yhtey ä oppimistuloksiin ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijoiden
matematiikan opintojaksoilla. Tutkimuksessa vertaillaan kahta opiskelijaryhmää: testiryhmää, jonka
opetus perustui käänteisen oppimisen malliin, ja vertailuryhmää, jonka opetuksessa yhdistyivät
luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely. Tutkimuksessa tarkastellaan erityyppisten
oppimistehtävien tekemisen vaikutusta oppimistuloksiin erityisesti niillä korkeakouluopiskelijoilla,
joilla saa oi alkutestin alhaisen pistemäärän perusteella arvioituna olla puu eita matematiikan
lähtötiedoissa. Tulokset osoi avat, e ä käänteisen oppimisen mallilla opiskelijat saavu ivat
ten ipisteillä arvioituna hieman heikompia oppimistuloksia kuin luentopohjaisella mallilla opiskelleet.
Tuloksista kävi myös ilmi, e ä oppimistehtävien tekeminen ja opetusvideoiden katsominen vaiku ivat
positiivisesti oppimistuloksiin ja e ä aktiivisesti työskentelemällä myös lähtötasoltaan heikommat
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opiskelijat saa oivat menestyä odote ua paremmin. Oppimistehtävätyypeistä testiryhmässä
oppimistulosten kanssa korreloivat eniten käsi eellisiä tehtäviä sisältävät verkkotehtävät, kun taas
vertailuryhmässä suurempi korrelaatio oppimistulosten kanssa oli perinteisemmillä laskutehtävillä,
joita heille oli tarjolla määrällisesti enemmän.

Avainsanat: matematiikka, korkeakoulu, käänteinen oppiminen, aktiivinen oppiminen, arviointi,
oppimistehtävät

Abstract

This study examines the relationship between learning outcomes and different types of learning tasks on
a mathematics course for first-year university students, implemented with two different learning
models. The study compares two groups of students: a test group whose teaching was based on a
flipped learning model, and a comparison group whose teaching combined lectures, exercises, and
independent work. The study examines the impact of performing different types of learning tasks on
learning outcomes, especially for those university students who, judging by the low score of the initial
test, may have deficiencies in the basics of mathematics. The results show that in the flipped learning
model the students achieved slightly lower learning outcomes in terms of exam points than those who
studied with the lecture-based model. The results also showed that performing learning tasks and
watching instructional videos had a positive effect on learning outcomes, and that by working actively,
even students with lower score in the initial test could succeed be er than expected. Regarding the
different types of learning tasks, for the test group the online tasks containing conceptual problems
correlated highest with the exam points, while the comparison group had a higher correlation with
exam points for more traditional pen-and-paper problems, which they had more in number.

Keywords: mathematics, higher education, flipped learning, active learning, assessment, learning
activities

Johdanto

Korkeakouluopetuksen muutos kohti aktiivista ja osallistavaa oppimista

Ope aminen ja oppiminen korkeakouluissa on kokenut suuria muutoksia viimeisen vuosikymmenen
aikana niin fyysisesti kuin digitaalisestikin. Monessa yliopistossa perinteiset luennot ovat mene äneet
painoarvoaan opetuksen muu uessa opiskelijakeskeisemmäksi, ja tentin merkitys osaamisen mi arina
on voinut pienentyä erilaisten oppimistehtäväsuorituksien kasva aessa rooliaan osana opintojaksojen
arviointia. (Barkley & Major, 2018; Murtonen, 2017.) Ope ajat on haaste u opetuksessa yhä useammin
aktivoimaan opiskelijoita, edesau amaan opiskelijakeskeistä oppimiskul uuria ja käy ämään
työelämäyhtey ä korostavia opetusmenetelmiä. Vastaavasti opiskelijoiden on osoite ava osaamisensa
lukuisien suorituksien avulla, halli ava tehokkaat opiskelumenetelmät ja osallistu ava aktiivisesti oman
oppimisensa kehi ämiseen. (Barkley & Major, 2018; Mikkilä-Erdmann, 2017.) Kysymys opiskelijoiden
aktiivisuudesta opintojaksoilla on siis noussut tärkeäksi luoki elukriteeriksi korkeakoulujen
opetusmenetelmien valinnassa (Lonka & Ketonen, 2012). Korkeakouluopintojensa alkupuolella
opiskelijat vielä etsivät omia oppimisen ja opiskelun taitojaan, jolloin aktiivisen oppimisen menetelmien
käy ö on perusteltua niiden au aessa opiskelijoita kehi ymään oppijoina (Lindblom-Ylänne & Nevgi,
2009).

Opiskelijoita aktivoivista ja osallistavista opetusmenetelmistä keskusteltaessa mainitaan usein
käänteinen oppiminen, jota hyödynnetään yhä enemmän peruskoulun ja lukion lisäksi myös
korkeakouluissa. Käänteisen oppimisen on havai u tukevan muun muassa ongelmanratkaisutaitojen,
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krii isen aja elun ja ryhmätyötaitojen kehi ymistä (Baytiyeh & Naja, 2017). Suomessa
korkeakouluopetuksen kehi ämistä kohti opiskelijalähtöisyy ä ja oppijakeskeisyy ä ovat edistäneet
korkeakoulujen hankkeet, joissa keskeisiä pedagogisia lähestymistapoja ovat olleet käänteinen opetus ja
käänteinen oppiminen (Itä-Suomen yliopisto, 2021; Tampereen yliopisto, 2021). Käänteisen oppimisen
opetuskokeilut ovat esimerkiksi terveystieteiden, luonnontieteiden ja lääketieteen opetuksessa
tuo aneet opiskelijoille myönteisiä oppimiskokemuksia (Heikkilä & Jyrkkä, 2018; Kilpua & Hendolin,
2016; Niemi-Murola, 2014). Osassa opetuskokeiluja käänteisellä oppimisella on saavute u parempia
oppimistuloksia (Skaffari, Koponen & Hiirikoski, 2021), mu a toisaalta aina muutosta aikaisempaan ei
ole havai u (Rautiainen, 2019).

Kansainvälisissä tutkimuksissa käänteisen oppimisen vaikutukset korkeakouluopiskelijoiden
menestymiseen ovat pääosin positiivisia, kuten opiskelijoiden saavu aessa parempia ten ipisteitä
verra una perinteisempään opetukseen (esim. O’Flaherty & Phillips, 2015). Laajan, 62 tutkimusta
käsi ävän meta-analyysin mukaan insinööriopiskelijoiden käänteisestä oppimisesta saamat hyödyt ovat
suuremmat kuin perinteisessä luentopohjaisessa opiskelussa (Karabulut-Ilgu, Jaramillo Cherrez &
Jahren, 2018). Erityisesti ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijat hyötyvät matematiikan
opinnoissa kuitenkin käänteisen oppimisen lisäksi myös muista aktiivisen oppimisen
toteu amistavoista ja käytännönläheisistä projekteista (Lake ym., 2017).

Käänteinen oppiminen ja arviointi

Käänteisen oppimisen yhteydessä puhutaan usein käsi eistä käänteinen opetus (flipped classroom) ja
käänteinen oppiminen (flipped learning) synonyymeina toisilleen, vaikka ero näiden välillä on merki ävä
(Flipped Learning Network, 2014; Talbert, 2017; Toivola, 2020). Karkeasti kuvailtuna käänteinen opetus
on ope ajajohtoinen opetusmenetelmä, jossa opiskelijat tutustuvat ope ajan määri elemään teoriaan
etukäteen kotona, ja koulussa yhteinen aika käytetään tiedon soveltamiseen (Toivola, Peura &
Humaloja, 2017). Käänteinen oppiminen voidaan sen sijaan kuvailla opiskelijakeskeisenä pedagogisena
lähestymistapana, jossa opiskelijan yksilöllisyy ä, oma-aloi eisuu a ja valinnanvapau a tuetaan
(Flipped Learning Network, 2014; Talbert, 2017; Toivola ym., 2017). Teoree isesta näkökulmasta
käänteinen oppiminen ei perustu valmiisiin malleihin, vaan se on muodostunut ja yleistynyt ope ajien
hyväksi havaitsemien käytäntöjen kau a (Toivola, 2020).

Käänteisen oppimisen mallissa hyödynnetään yhteisöllistä oppimista, jota ei pidä sekoi aa perinteisessä
ope amisessa käyte ävään ope ajajohtoiseen yhteistoiminnalliseen oppimiseen (Toivola, 2020; Toivola
& Silfverberg, 2014). Yhteisöllisessä oppimisessa yhdessä oppimisen onnistumiseksi vaaditaan
opiskelijoilta aktiivista osallistumista, sisäistä motivaatiota oppia ja halua jakaa tietoa. Käänteisen
oppimisen mallissa vastuu oppimisesta on opiskelijalla, ja tavoi eena on kasva aa opiskelijan
itseohjautuvuu a sekä oppimaan oppimisen taitoja. (Toivola, 2020.) Kuviossa 1 on esite y yhteisöllisen
oppimisen lisäksi muita käänteiseen oppimiseen lii yviä oppimisen keinoja ja käänteisen oppimisen
avulla kehi yviä opiskelijan taitoja (mukaillen Flipped Learning Network, 2014).
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(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2022/12/kuokkanen-
ym_kuvio1_kaanteinen_oppiminen.png)

Kuvio 1. Käänteisen oppimisen keinot ja käänteisen oppimisen avulla kehi yvät opiskelijan taidot

Opiskelijan ollessa tietoinen omasta oppimisprosessistaan kehi yy hänen kykynsä arvioida ja ohjata
omaa oppimistaan, toisin sanoen hänen itseohjautuvuutensa kehi yy (Toivola ym., 2017). Kun opiskelija
tuntee olevansa vastuussa omasta toiminnastaan, myös hänen autonomisuuden tunteensa kasvaa. Jo a
opiskelija olisi autonominen oppija, hänen kuuluisi johtaa ja suunnitella omaa oppimisprosessiaan ja
vaiku aa siihen, mikä onkin käänteisen oppimisen mallissa tavoi eena. (Toivola & Silfverberg, 2014.)

Käänteisessä oppimisessa tavoi eena on aiempaa opiskelijakeskeisempi oppimiskul uuri, joten myös
arvioinnin tulee muu ua opiskelijakeskeisemmäksi. Ensinnäkin tarkoituksena on arvioida oppijan
aja elun kehi ymistä ja ongelmanratkaisukykyä eikä vain oppimisen lopputulosta, esimerkiksi
koevastauksia (Toivola, 2020). Formatiivinen arviointi on luonteeltaan jatkuvaa ja sen tavoi eena on
selvi ää, oppivatko opiskelijat opintojakson asiat ja miten hyvin he tämän tiedon hallitsevat (Lindblom-
Ylänne & Nevgi, 2009). Formatiivinen arviointi vaiku aa vahvasti myös käänteiseen oppimiseen. Tällöin
arviointi on työkalu, jolla voidaan helpommin tunnistaa opiskelijan lähikehityksen vyöhyke, ja näin
oikea-aikaisen tuen jakaminen onnistuu paremmin. (Toivola, 2020.)

Käänteisen oppimisen tavoin myöskään käänteinen arviointi ei perustu varsinaiseen teoriaan tai
valmiiseen malliin, vaan pikemminkin hyväksi havai uihin käytäntöihin (Toivola, 2019). Perinteisessä
arvioinnissa opiskelijoita usein verrataan toisiinsa, mu a käänteisen oppimisen opiskelijakeskeisyyden
ja opiskelijoiden itseohjautuvuuden takia käänteisessä arvioinnissa ei vertailla opiskelijoita. Tällöin
arviointi toimii opiskelijoiden oman oppimisen kehi ymismi arina. Käänteisessä arvioinnissa opiskelija
siis vertaa osaamistaan itse ase amiinsa tavoi eisiin eikä ope ajan ase amaan taitotasoon. (Toivola,
2019.) Käänteisessä arvioinnissa vahvistetaan opiskelijan itseohjautuvuu a myös itse- ja
vertaisarvioinnilla. Itsearviointi edistää opiskelijan itseymmärrystä samalla kun opiskelijan oppimaan
oppimisen taidot kehi yvät (Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2009). Vertaisarvioinnissa opiskelijat arvioivat
toisiaan, jolloin edistetään oppimisen yhteisöllisyy ä (Toivola, 2019). Vertaisarvioinnin avulla ope aja
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antaa opiskelijoille vastuuta oman oppimisprosessinsa työstämisestä (Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2009).

Tutkimuksen tavoite

On tehty jonkin verran tutkimuksia, joissa käänteisen oppimisen vaikutuksia korkeakouluopiskelijoiden
oppimistuloksiin tarkastellaan ja verrataan niitä perinteisempiin malleihin (Karabulut-Ilgu ym., 2018;
O’Flaherty & Phillips, 2015). Korkeakoulutason matematiikkaa tarkastelevaa tutkimusta on kuitenkin
vielä vähän: esimerkiksi Wright ja Park (2022) löysivät meta-analyysissään vain 11 julkaistua tutkimusta
korkea-asteen matematiikan käänteisestä opetuksesta ja oppimisesta. Ensimmäisen vuoden
matemaa isesti heikoimpia korkeakouluopiskelijoita on yleisestikin tutki u vielä vähän (Lake ym.,
2017). Lisäksi näissä tutkimuksissa tuloksien luote avuu a heikentävät usein suhteellisen pienet
otoskoot (Basitere & Ivala, 2015; Kremmer, Brimble, Freudenberg & Cameron, 2010; Marosi &
Steinhurst, 2013; Parkinson, 2009). Suomalaisessa yliopistokontekstissa matematiikan käänteistä
oppimista on laajami aisesti kokeiltu ja tutki u vasta muutama vuosi (Itä-Suomen yliopisto, 2021;
Tampereen yliopisto, 2021), eikä tuloksia ole vielä juuri julkaistu.

Tämän tutkimuksen tavoi eena oli vertailla testiryhmän käänteisen oppimisen ja vertailuryhmän
luentopohjaisen oppimisen mallin vaikutuksia korkeakouluopiskelijoiden oppimistuloksiin yhden
matematiikan opintojakson aikana kahden rinnakkaisen toteutuksen välillä. Oppimistulosten mi ariksi
vali iin tässä tutkimuksessa ten ipisteet. Ten iä osaamisen mi arina on perustellusti kritisoitu ja sille
on etsi y vaihtoehtoja (esim. Garaschuk & Cytrynbaum, 2019; Maciejewski, 2021), mu a toistaiseksi
matemaa isen substanssiosaamisen mi aamiseen massakurssilla ei ole juuri muitakaan sellaisia tapoja
tarjolla, joissa opiskelija työskentelisi itsenäisesti ja valvotusti ja hänen henkilöllisyytensä voitaisiin
varmentaa. Vaikka käänteisen oppimisen tavoi eena on substanssiosaamisen kehi ymisen ohella muun
muassa opiskelijan itseohjautuvuuden ja ongelmanratkaisukyvyn kehi yminen, on oleellista, e ei
tulevien diplomi-insinöörien matematiikan aineenhallintakaan jäisi alhaisemmalle tasolle kuin muissa
opetusmenetelmissä. Tästä syystä on oleellista tarkastella myös sitä, millaiset oppimistehtävät
vaiku avat eniten oppimistuloksiin, jo a saadaan lisää tietoa siitä, miten käänteisen oppimisen
menetelmää voitaisiin yliopistomatematiikan kontekstissa menestyksekkäimmin toteu aa. Tämän
tutkimuksen tarkoituksena olikin oppimistulosten vertailun ohella tutkia erityyppisten
oppimistehtävien suorituksien määri elemän osallistumisaktiivisuuden yhtey ä oppimistuloksiin sekä
koko opiskelijaryhmillä e ä erityisesti matemaa isesti heikoimmilla opiskelijoilla.

Tutkimuskysymykset asete iin seuraavasti:

1. Miten opiskelijoiden oppimistulokset erosivat toisistaan käänteisen oppimisen mallissa ja
luentopohjaisessa mallissa?

2. Mitkä oppimistehtävätyypit (verkkotehtävät, harjoitustehtävät, opetusvideoiden katselu) vaiku ivat
eniten opiskelijoiden oppimistuloksiin?

3. Miten opintojakson aikana suorite ujen erityyppisten oppimistehtävien määrä vaiku i
lähtötasoltaan heikoimpien opiskelijoiden oppimistuloksiin?

Menetelmä

Tutkimuksessa tarkasteltavan opintojakson opetus toteute iin eri tavoilla testi- ja verrokkiryhmissä.
Seuraavaksi esitelläänkin tarkemmin opintojakson toteutukset: opetustapahtumat, oppimateriaalit,
oppimistehtävät ja arviointi. Tämän jälkeen annetaan perustiedot tutkimuksen osallistujista ja
käsitellystä aineistosta sekä esitellään analysoinnissa käytetyt tutkimusmenetelmät.

Tutkimuksen konteksti – insinöörimatematiikan opintojaksot
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Testiryhmän opintojakso sisälsi piirteitä sekä käänteisestä opetuksesta eli flipped classroom -mallista
e ä käänteisestä oppimisesta eli flipped learning -mallista. Testiryhmällä ei ollut opintojakson aikana
perinteisiä luentoja lainkaan, vaan opiskelijoille tarjo iin erilaisia joustavia oppimisympäristöjä ja he
tapasivat ope ajan viikoi ain pienryhmässä niin sanotussa prime time -tilaisuudessa (ks. Koskinen,
Lämsä, Maunuksela, Hämäläinen & Viiri, 2018), jossa he pääsivät keskustelemaan ope ajan kanssa
viikon tärkeimmistä aiheista, kysymään avoimeksi jääneitä kysymyksiään ja syventämään näin
osaamistaan. Kontaktiopetukseen kuuluivat myös viikoi aiset laskuharjoitustilaisuudet.
Vertailuryhmän opintojakso sisälsi myös joitakin käänteisen opetuksen ja käänteisen oppimisen mallien
mukaisia opiskelijoita aktivoivia ja osallistavia ominaisuuksia. Vertailuryhmän luentopohjaisen mallin
opintojaksolla kontaktiopetusajasta puolet oli luentoja ja puolet käyte iin harjoitustehtäviin. Toisin kuin
testiryhmällä perinteiset luennot kuuluivat vertailuryhmän opetukseen, mu a silti malli tuki
opiskelijoiden yhteisöllisyy ä ja osallistumisaktiivisuu a (ks. kuvio 2). Opetusjärjestelyjä on kuva u
tarkemmin Ty i Kuokkasen matematiikan alan pro gradu -tutkielmassa (Kuokkanen, 2021), jossa
esitellään samaan aineistoon lii yviä alustavia tuloksia ja syvennytään myös tarkasteltavalla
opintojaksolla käsiteltävään matematiikkaan.

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2022/12/kuokkanen-
ym_kuvio2_oppimistilaisuudet.png)

Kuvio 2. Testi- ja vertailuryhmän oppimistilaisuuksien ja -tehtävien eroavaisuuksia sekä
ope ajajohtoisuuden ja opiskelijakeskeisyyden e ä toisaalta yhteisöllisen oppimisen ja itsenäisen
oppimisen välillä. Oranssilla pohjavärillä on koroste u vain testiryhmällä käytössä olleet menetelmät ja
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harmaalla pohjavärillä vain vertailuryhmällä käytössä olleet menetelmät. Ilman pohjaväriä ovat
menetelmät, joita käyte iin molemmilla ryhmillä.

Seitsenviikkoisen opintojakson aikana opiskelijat osallistuivat oppimistilaisuuksiin ja tekivät
oppimistehtäviä, joille oli karkeasti määritelty aikataulu. Käänteisen oppimisen mallin mukaisesti
testiryhmäläisillä oli kuitenkin vapaus ajoi aa teorian opiskelu itselleen sopivaan aikaan. Tarvi avat
materiaalit eli opetusvideot, opintomoniste ja esimerkit julkaistiin sähköisessä muodossa Moodle-
oppimisalustalla. Opetusvideot ovat tyypillisiä käänteisen opetuksen mallin mukaisessa opiskelussa,
sillä videoiden avulla opiskelijat saavat mahdollisuuden opiskella omassa tahdissaan, kerrata jo
käsiteltyjä asioita tai siirtyä itselle tu ujen asioiden ohi. Vertailuryhmässä sen sijaan opintojakson asiat
käsiteltiin perinteisesti viikoi aisilla ope ajajohtoisilla luennoilla, joiden sisältöä tukivat lisäksi
Moodlessa julkaistut opetusvideot, opintomoniste ja muu kirjallisuus.

Matematiikan opintojaksoilla erilaiset oppimistehtävät ovat asiasisältöjen ymmärtämisen ja harjoi elun
kannalta tärkeitä, minkä takia opiskelijat tekivät viikoi ain verkko- ja harjoitustehtäviä. Verkkotehtävät
olivat Moodlessa suorite avia, automaa itarkisteisia ja satunnaiste uja tehtäviä, joita opiskelija saa oi
tehdä haluamanaan ajankohtana ja saada heti palau een. Vertailuryhmä teki viikossa kolme
laskutehtävää, jotka oli teknisesti toteute u STACK-tehtävinä (ks. Sangwin, 2013). Testiryhmän
verkkotehtävät, joita tehtiin keskimäärin 14 viikossa, sisälsivät lisäksi lyhyitä
käsi eenmuodostustehtäviä, jotka selvensivät uusia käsi eitä ja edistivät näin aihepiirin opiskelua (ks.
kuvio 3).

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2022/12/kuokkanen-
ym_kuvio3_verkkotehtava.png)

Kuvio 3. Esimerkki testiryhmän automaa itarkisteisesta verkkotehtävästä

Harjoitustehtävät olivat molemmilla opintojaksoilla pääasiassa aihepiiriä käsi eleviä laskutehtäviä.
Testiryhmällä tehtäviä oli kuusi ja vertailuryhmällä kymmenen viikossa. Apua tehtävien tekemiseen ja
aihealueiden sisältöjen ymmärtämiseen tarjo iin molemmille ryhmille vapaaehtoisissa
tukitilaisuuksissa, joissa opiskelijat saivat ohjatusti apua sekä pohtivat tehtäviä joko yksin, parin kanssa
tai ryhmissä. Varsinaisissa laskuharjoitustilaisuuksissa laske iin tehtäviä sekä käytiin muutamia niistä
yhdessä läpi.
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Testiryhmän opiskelijat palau ivat viikoi ain kolmen harjoitustehtävän ratkaisut Moodleen, jossa niille
suorite iin itse- ja vertaisarviointi esimerkkiratkaisun ja pisteytysohjeen avulla. Opiskelijat ohjeiste iin
antamaan palaute a vertaistensa matemaa isen ratkaisun etenemisestä, myös ratkaisuvaiheiden
sanallisesta seli ämisestä. Opiskeluviikon pää eeksi testiryhmän opiskelijat tekivät myös itsearvioinnin
viikon osaamistavoi eiden saavu amisesta. Osaamistavoi eet oli esite y Moodlessa
taulukkomuodossa, jäsenneltyinä karkeasti perusosaamisen, kehi yneemmän osaamisen ja syvällisen
osaamisen piiriin kuuluvien aiheiden mukaisesti. Opiskelijoita ohjeiste iin pohtimaan osaamistaan
neliportaisen asteikon avulla. Opintojakson lopussa itsearvioitiin vastaavasti koko opintojakson yleisiä
tavoi eita, jotka lii yivät matematiikan lukemiseen ja kirjoi amiseen, matemaa iseen keskusteluun,
palau een antamiseen ja vastaano amiseen sekä matemaa isen ohjelmiston käy öön.

Testiryhmän viikoi aisiin oppimistilaisuuksiin kuului myös prime time -tilaisuus, jossa opiskelijat
pääsivät keskustelemaan pienryhmissä aiheviikon sisällöistä ope ajan kanssa. Testiryhmän opiskelijat
arvioivat ennen prime time -tilaisuu a omaa oppimistaan suhteessa yleisesti opintojaksolle asete uihin
osaamistavoi eisiin, vaikka käänteisen oppimisen mallissa itsearviointi tehdään yleensä suhteessa
opiskelijoiden itse ase amiin tavoi eisiin. Tämän tutkimuksen aikana ope ajat kuitenkin toteu ivat
ensimmäistä kertaa massakurssin käänteisesti, eikä alkuvaiheessa kaikkia käänteisen oppimisen puolia,
kuten opiskelijan vapau a oman etenemistahtinsa suunni eluun, onnistu u vielä toteu amaan.

Pienryhmäkeskusteluissa ope aja pystyi tarkastelemaan opiskelijoiden itsearviointeja ja varmistamaan
näin osaamistavoi eiden täy ymisen. Tässä kohtaa opiskelijalla oli mahdollisuus vielä kysyä
epäselvistä asioista. Lisäksi prime time -tilaisuudessa työskenneltiin pienryhmissä aiheviikon sisältöjä
tukevan, kertaavan tai täydentävän ryhmätehtävän parissa. Sekä laskuharjoitustilaisuuksissa e ä prime
time -tilaisuuksissa mahdolliste iin flipped learning -mallin mukainen oikea-aikainen tuki, oman
oppimisen tunnistaminen ja yhteisöllisyys siten, e ä opiskelijat tekivät itse- ja vertaisarviointia
viikoi ain ja heitä kannuste iin työskentelemään ryhmissä sekä kysymään apua niin toisiltaan kuin
ope ajaltakin.

Molemmilla opintojaksoilla hyödynne iin käänteisessä oppimisessa käyte ävää formatiivista arviointia.
Opintojakson aikana tehdyistä suorituksista sai pisteitä, jotka vaiku ivat arvosanaan. Testiryhmän
opiskelijat kokosivat pisteitä osallistumalla aktiivisesti prime time -tilaisuuksiin, tekemällä erityyppisiä
tehtäviä ja itse- ja vertaisarviointeja. Vertailuryhmän opiskelijat saivat pisteitä erityyppisistä tehtävistä,
luennoille osallistuminen oli vapaaehtoista. Opintojaksojen lopussa oli summatiiviseen arviointiin
perustuva ten i, joka oli sama kummankin ryhmän opiskelijoille (kuvio 4). Ten i toteute iin
perinteisenä paperiten inä kampuksella, ja osallistujien henkilöllisyys tarkiste iin. Tentin painoarvo oli
testiryhmällä 30 prosen ia ja muista aktiviteeteista kerä yjen pisteiden 70 prosen ia, kun taas
vertailuryhmällä tentin ja oppimistehtävien painoarvot olivat yhtä suuret. Testiryhmän opiskelijat
saa oivat käytännössä suori aa opintojakson ilman ten iä, joskin korkeimpiin arvosanoihin vaadi iin
reilusti myös ten ipisteitä, mu a vertailuryhmälle ten i oli pakollinen hyväksy yyn arvosanaan
rii ävän pistemäärän keräämiseksi.

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2022/12/kuokkanen-ym_kuvio4_ten itehtava.png)
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Kuvio 4. Esimerkki ten itehtävästä

Osallistujat ja aineisto

Tarkasteltava matematiikan opintojakso on pakollinen Tampereen yliopiston tekniikan
kandidaa itutkinto-ohjelmassa ja suoritetaan yleensä ensimmäisenä opiskeluvuotena. Testiryhmän
opiskelijat olivat pääasiassa automaatio-, kone-, materiaali-, ympäristö- ja energiatekniikan
koulutusohjelmista. Vertailuryhmän opiskelijat olivat pääasiassa bio-, sähkö- ja tietotekniikan
koulutusohjelmista. Testiryhmän opintojaksolle osallistui 286 opiskelijaa, joista muodostui 210
opiskelijan tutkimusotos. Vertailuryhmän opintojaksolle osallistui 338 opiskelijaa, joista muodostui 250
opiskelijan tutkimusotos.

Tutkimuksen aineisto kerä iin testi- ja vertailuryhmien opintojaksoilta, ja se sisältää opiskelijoiden
suori amien erityyppisten oppimistehtävien ja ensimmäisen tentin pistemäärät. Lisäksi aineistosta
tarkasteltiin opiskelijoille opintojakson alussa järjestetyn alkutestin pistemääriä. Tutkimuksessa
noudate iin Tutkimusee isen neuvo elukunnan (TENK) laatimia ihmistieteisiin lue avien
tutkimusalojen ee isiä periaa eita (Kohonen, Kuula & Spoof, 2019). Opiskelijoilla oli oikeus keskey ää
osallistumisensa tutkimukseen ilman perusteluja missä vaiheessa tahansa. Tutkimuksessa tarkasteltiin
vain tutkimusluvan antaneita opiskelijoita, ja opiskelijoiden tunnistetiedot poiste iin aineistosta.
Tutkimuksen aineisto perustuu laajempaan Tampereen yliopiston opetuksen kehi ämishankkeeseen ja
siinä kerä yyn aineistoon.

Analyysimenetelmät

Tutkimuksen aineistoa analysoitiin määrällisillä menetelmillä, jotka soveltuvat tutkimuksen tavoi een
eli osallistumisaktiivisuuden ja oppimistuloksien kausaalisuhteen selvi ämiseen (Vilkka, 2007, 14–18).
Osallistumisaktiivisuu a tarkasteltiin erityyppisten oppimistehtävien suorituksien avulla, ja
oppimistulokset määriteltiin opiskelijoiden ten ipisteiden perusteella. Tutkimuksen nollahypoteesina
olete iin, e ä erityyppisten oppimistehtävien määrän vaikutuksella oppimistuloksiin ei ole eroa
ryhmien välillä.

Testi- ja vertailuryhmän loppukokeen pistemäärien normaalijakautuneisuu a tutki iin Kolmogorov-
Smirnovin testillä, graafisesti frekvenssihistogrammilla sekä otoskeskiarvoa ja keskihajontaa vastaavalla
normaalijakaumakäyrällä (Metsämuuronen, 2003, 513–514). Havai iin, e ä testiryhmän ten ipisteet
eivät nouda aneet normaalijakaumaa. Tämän vuoksi ryhmien loppukokeiden ten ipisteitä vertailtiin
ei-parametrisella Mann-Whitneyn U-testillä, joka ei oleta aineiston normaalijakautuneisuu a toisin kuin
parametrinen t-testi (Metsämuuronen, 2003, 320–321, 324).

Lähtötasoltaan heikoimmat opiskelijat tunniste iin heidän menestymisestään opintojakson alkutestissä,
jonka maksimipistemäärä oli 16,00. Testiryhmän alkumi auksen keskiarvo, 10,48 piste ä (keskihajonta =
3,20; n = 210) poikkesi vertailuryhmän keskiarvosta, joka oli 9,07 piste ä (keskihajonta = 4,31; n = 250).
Ero osoi autui riippuma omien otosten t-testillä merkitseväksi: t(451) = –4,029, p < 0,001,
kaksisuuntainen. Testi- ja vertailuryhmän opiskelijat luokiteltiin mahdollisimman samankokoisiin,
vertailukelpoisiin osaryhmiin suhteessa otoskokoon. Testiryhmästä muodostuneet osaryhmät olivat
siten T1 = 10,00 tai vähemmän, T2 = 10,01–12,00 ja T3 = yli 12,00 piste ä alkutestistä ja vertailuryhmällä
vastaavasti V1 = 8,80 tai vähemmän, V2 = 8,81–11,80 ja V3 = yli 11,80 piste ä alkutestistä. Testiryhmän
heikoimpien opiskelijoiden osaryhmä T1 koostui 74 opiskelijasta ja vertailuryhmän osaryhmä V1
koostui 87 opiskelijasta.

Oppimistehtävätyyppien vaikutusta ten ipisteisiin arvioitiin Pearsonin
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tulomomen ikorrelaatiokertoimella. Koska muu ujien välillä havai iin korrelaatiota molemmissa
ryhmissä, tutki iin erikseen testi- ja vertailuryhmän lähtötasoltaan heikoimpien opiskelijoiden vastaavia
muu ujien korrelaatioita. Lopuksi tutki iin vielä ristiintaulukoimalla verkko- ja
harjoitustehtäväpisteiden sekä opetusvideoiden katseluminuu ien vaikutusta ten ipisteisiin.

Tulokset

Tarkastellaan seuraavaksi tutkimuksen tuloksia. Ensin esitellään eri oppimistehtävätyyppien vaikutusta
oppimistuloksiin yleisesti ja tämän jälkeen rajoitetaan tarkastelua alkutestissä heikoimmin
menestyneisiin opiskelijoihin.

Erityyppisten oppimistehtävien vaikutus oppimistuloksiin

Tarkastellaan ensin testi- ja vertailuryhmän ten ipisteitä, joita tässä tutkimuksessa käyte iin
oppimistuloksen mi arina. Kuviosta 5 nähdään, e ä testiryhmän ten ipisteet eivät ole jakautuneet
normaalisti alhaisempien ten ipisteiden korostuessa poikkeuksellisesti. Kuviosta 6 nähdään, e ä
vertailuryhmän ten ipisteillä on samankaltaisuu a normaalijakauman kanssa. Mann-Whitneyn U-testin
mukaan ero testi- ja vertailuryhmän ten ipisteiden välillä oli tilastollisesti melkein merkitsevä (U =
23346; z = ‒2,05; p = 0,041; r = 0,095). Vertailtaessa keskiarvoja ryhmien välillä havai iin, e ä testiryhmän
ten ipisteet olivat keskimäärin matalampia kuin vertailuryhmän.

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2022/12/kuokkanen-
ym_kuvio5_ten ijakauma_testiryhma.png)

Kuvio 5. Testiryhmän (N = 210) ten ipisteiden jakauma frekvenssihistogrammina sekä kuvioon
sovite una normaalijakaumakäyränä
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(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2022/12/kuokkanen-
ym_kuvio6_ten ijakauma_vertailuryhmae295a0e.png)

Kuvio 6. Vertailuryhmän (N = 250) ten ipisteiden jakauma frekvenssihistogrammina sekä kuvioon
sovite una normaalijakaumakäyränä

Testi- ja vertailuryhmän mitatut oppimistehtävätyypit korreloivat ten ipisteiden kanssa positiivisesti ja
tilastollisesti merkitsevästi lukuun o ama a vertailuryhmän opetusvideoiden katseluminuu eja, joiden
yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Testiryhmän verkkotehtävät korreloivat voimakkaammin ja
harjoitustehtävät heikommin ten ipisteiden kanssa kuin vertailuryhmän opiskelijoilla. Kaikki
korrelaatiot jäävät kuitenkin verra ain alhaisiksi, korkeimmillaankin ne olivat vain noin 0,5. Muu ujien
korrelaatiot näkyvät taulukossa 1.

Taulukko 1. Testi- ja vertailuryhmän oppimistehtävätyyppien ja ten ipisteiden väliset Pearsonin
korrelaatiokertoimet

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2022/12/kuokkanen-ym_taulukko1-1.png)

Heikoimpien opiskelijoiden oppimistehtävien vaikutus oppimistuloksiin

Mann-Whitneyn U-testin mukaan ero testi- ja vertailuryhmän lähtötasoltaan heikoimpien opiskelijoiden
ten ipisteiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä (U = 2364; z = ‒2,905; p = 0,004; r = 0,23). Vertailtaessa
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näiden ryhmien ten ipisteiden keskiarvoja vertailuryhmän heikoimmilla opiskelijoilla oli tilastollisesti
merkitsevästi paremmat ten ipisteet verra una testiryhmän heikoimpiin opiskelijoihin. Testi- ja
vertailuryhmien heikoimpien opiskelijoiden mitatut oppimistehtävätyypit korreloivat ten ipisteiden
kanssa positiivisesti ja vähintään tilastollisesti merkitsevästi tai tilastollisesti melkein merkitsevästi
lukuun o ama a vertailuryhmän heikoimpien opiskelijoiden opetusvideoiden katseluminuu eja,
joiden yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Testiryhmän heikoimpien opiskelijoiden verkkotehtävät
korreloivat voimakkaammin ja harjoitustehtävät heikommin kuin vertailuryhmän heikoimpien
opiskelijoiden. Korrelaatiokertoimet ovat samaa suuruusluokkaa kuin kaikkia opiskelijoita
tarkasteltaessa, eli korkeimmillaankin vain noin 0,5. Muu ujien korrelaatiot ja erotus verra una
alkuperäisen koko ryhmän korrelaatioon näkyvät taulukossa 2.

Taulukko 2. Testi- ja vertailuryhmän heikoimpien opiskelijoiden erityyppisten oppimistehtävien
Pearsonin korrelaatiokertoimet ja näiden erotus verra una koko ryhmien arvoihin

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2022/12/kuokkanen-ym_taulukko2.png)

Testi- ja vertailuryhmän heikoimpien opiskelijoiden korrelaatiot vastaavat tutkimuksen alussa esite yjen
koko ryhmien korrelaatioita erojen ollessa korkeintaan 0,02, paitsi testiryhmän harjoitustehtävissä sekä
opetusvideoiden katseluminuuteissa, joissa erot olivat lähes 0,1. Vertailuryhmän heikoimpien
opiskelijoiden harjoitustehtävien korrelaatio oli 0,01 voimakkaampi kuin koko vertailuryhmän
korrelaatio.

Tarkastellaan seuraavaksi oppimistehtävätyyppien ristiintaulukointeja. Taulukoissa 3–5 on esite y
testiryhmän heikoimpien opiskelijoiden osaryhmän (T1) ja vertailuryhmän heikoimpien opiskelijoiden
osaryhmän (V1) erityyppisten oppimistehtävien eli verkko- ja harjoitustehtäväpisteiden sekä
opetusvideoiden katseluminuu ien ristiintaulukointi suhteessa ten ipisteiden prosen iosuuksiin.

Taulukosta 3 nähdään, e ä suurin osa testiryhmän opiskelijoista (noin 70 %) on saanut alle 40 prosen ia
ten ipisteistä riippuma a suorite ujen verkkotehtävien määrästä. Vertailuryhmässä sen sijaan
opiskelijoiden jakautuminen ten ipisteiden välille on tasaisempaa, kun parhaimmat ten ipisteet
jätetään huomioima a (taulukko 3). Taulukosta 3 nähdään myös, e ä testiryhmässä yli 40 prosen ia
ten ipisteitä saaneiden ja yli 95 prosen ia verkkotehtäviä tehneiden joukko on lähes nelinkertainen
verra una vastaavaan joukkoon, joka on tehnyt hieman vähemmän eli 85–95 prosen ia
verkkotehtävistä. Vertailuryhmässä vastaava yli 40 prosen ia ten ipisteitä saaneiden ja yli 95 prosen ia
verkkotehtäviä tehneiden joukko ei ole merki ävästi suurempi verra una joukkoon, joka on tehnyt
85–95 prosen ia verkkotehtävistä. (Taulukko 3.) Tasaprosen iosuuden saaneet opiskelijat kuuluvat
taulukoissa aina alempaan ryhmään, eli esimerkiksi taulukon 3 sarakkeessa ”20‒40 %” ovat opiskelijat,
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jotka ovat saaneet 20,01‒40.00 prosen ia pisteistä.

Taulukko 3. Verkkotehtävä- ja ten ipisteiden prosen iosuuksien ristiintaulukointi testiryhmän
heikoimpien opiskelijoiden osaryhmällä (T1, n = 74) ja vertailuryhmän heikoimpien opiskelijoiden
osaryhmällä (V1, n = 87)

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2022/12/kuokkanen-ym_taulukko3.png)

Taulukosta 4 nähdään, e ä testiryhmästä suurin osa eli noin 70 prosen ia on saanut alle 40 prosen ia
ten ipisteistä, mu a tästä joukosta kukaan ei kuitenkaan ole tehnyt yli 95:tä prosen ia
harjoitustehtävistä. Vertailuryhmässä ten ipisteiden jakautuminen on edelleen tasaisempaa, jos
parhaimpia ten ipisteitä ei huomioida (taulukko 4). Taulukosta 4 nähdään lisäksi, e ä molemmissa
ryhmissä vähiten harjoitustehtäviä tehneiden joukossa korostuvat heikoimmat ten ipisteet, kun taas
enemmän harjoitustehtäviä tehneillä odote ua suurempia osuuksia on erityisesti tentistä 40–60
prosen ia tai 60–80 prosen ia oikein saaneiden joukoissa.

Taulukko 4. Harjoitustehtävä- ja ten ipisteiden prosen iosuuksien ristiintaulukointi testiryhmän
heikompien opiskelijoiden osaryhmällä (T1, n = 74) ja vertailuryhmän heikoimpien opiskelijoiden
osaryhmällä (V1, n = 87)
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(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2022/12/kuokkanen-ym_taulukko4.png)

Taulukosta 5 nähdään, e ä testiryhmässä suurin osa eli noin 60 prosen ia niistä, jotka ovat katselleet alle
50 prosen ia opetusvideoita, ovat myös saaneet alle 40 prosen ia ten ipisteistä. Sen sijaan
testiryhmässä yli 50 prosen ia opetusvideoita katselleiden joukossa on eräs opiskelija saavu anut jopa
yli 80 prosen ia ten ipisteistä (taulukko 5). Taulukosta 5 nähdään lisäksi, e ä vertailuryhmässä
ten ipisteistä riippuma a lähes kaikki (noin 97 %) ovat katselleet opetusvideoita alle 25 prosen ia.

Taulukko 5. Opetusvideoiden katseluminuu ien ja ten ipisteiden prosen iosuuksien ristiintaulukointi
testiryhmän heikompien opiskelijoiden osaryhmällä (T1, n = 74) ja vertailuryhmän heikoimpien
opiskelijoiden osaryhmällä (V1, n = 87)

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2022/12/kuokkanen-ym_taulukko5.png)

Pohdinta ja johtopäätökset

Tutkimustulokset

Tämän tutkimuksen tavoi eena oli tutkia korkeakouluopiskelijoiden osallistumisaktiivisuuden
vaikutusta matematiikan oppimistuloksiin käänteisen oppimisen ja luentopohjaisen oppimisen
malleissa. Erityisesti huomiota kiinnite iin opiskelijoihin, joiden lähtötiedoissa alkutestin alhaisen
pistemäärän perusteella saa oi olla puu eita.

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä halu iin selvi ää, miten oppimistulokset erosivat toisistaan
käänteisen oppimisen ryhmässä ja vertailuryhmässä. Oppimistulosten mi arina käyte iin ten ipisteitä,
ja erot ryhmien ten ipisteiden keskiarvojen välillä olivat tilastollisesti merkitseviä käänteisen oppimisen
mallilla opiskelleen testiryhmän opiskelijoiden saadessa keskimäärin heikompia ten ipisteitä kuin
luentopohjaisella mallilla opiskelleet vertailuryhmän opiskelijat. Sama ilmiö näkyi myös lähtötasoltaan
heikoimpien opiskelijoiden osaryhmissä. Havai u ero ten ipisteissä on siis erisuuntainen kuin
alkumi auksessa, jossa testiryhmä sai hieman korkeampia pistemääriä. Heikoimpien opiskelijoiden
osaryhmien verkkotehtävien ristiintaulukoinneista havai iin, e ä suurimmalla osalla testiryhmän
heikoimmista opiskelijoista ten ipisteet jäivät alle 40 prosen iin, kun taas vertailuryhmän
ten ipisteiden jakautuminen oli tasaisempaa.

Aikaisemmissa tutkimuksissa käänteinen oppiminen on pääasiassa tuo anut parempia oppimistuloksia
vertailuryhmiin nähden (mm. O’Flaherty & Phillips, 2015; Wright & Park, 2022), joskin esimerkiksi
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neljässä tapauksessa Wrightin ja Parkin (2022) tarkastelemista korkeakoulumatematiikkaa käsi elevästä
11 tutkimuksesta ei havai u eroa käänteisen oppimisen menetelmällä opiskelleiden ja vertailuryhmän
välillä. Testiryhmän heikompi menestys tentissä voi mahdollisesti seli yä tentin vapaaehtoisuudella,
sillä ten i oli käytännössä pakollinen vain vertailuryhmälle. Testiryhmän opiskelijoilla oli mahdollisuus
suori aa opintojakso hyväksytysti jo erityyppisistä oppimistehtävistä opintojakson kuluessa kerä yjen
pisteiden avulla. Vaikka testiryhmässäkin ten ipisteitä vaadi iin korkeampiin arvosanoihin, saa oi
testiryhmän opiskelijoilla yleisesti olla vertailuryhmää vähäisempi motivaatio ten iin kertaamiseen,
mikä on edelleen voinut heijastua tentin tuloksiin. Lisäksi tässä tutkimuksessa myös vertailuryhmän
opetus sisälsi opiskelijakeskeisiä elemen ejä esimerkiksi verkkotehtävien ja harjoitustilaisuuksien
ryhmissä työskentelyn muodossa, kun taas monessa aiemmassa tutkimuksessa vertailuryhmän opetus
on ollut puhtaasti luento-opetusta tai vertailuryhmän tiedot on kerä y aiempina vuosina (Wright &
Park, 2022).

Toisena ja kolmantena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin erityyppisten oppimistehtävien tekemisen
vaikutusta oppimistuloksiin, ensin koko opiskelijaryhmissä ja si en heikoimmin alkumi auksessa
menestyneiden opiskelijoiden osajoukoissa. Tutkimuksessa havai iin tilastollisesti merkitsevä
positiivinen yhteys opiskelijoiden saavu amiin ten ipisteisiin sekä suoritetuissa verkkotehtävissä e ä
harjoitustehtävissä. Tulos oli odote u, sillä myös aikaisemmissa tutkimuksissa aktiivisesti osallistuneet
opiskelijat ovat saavu aneet muita parempia oppimistuloksia (esim. Higgins & Read, 2012).
Testiryhmässä korostui verkkotehtävien ja vertailuryhmässä harjoitustehtävien vaikutus
oppimistuloksiin niin koko otoskoossa kuin heikoimpien opiskelijoiden osaryhmissä. Tähän saa aa
vaiku aa tehtävien sekä määrällinen e ä sisällöllinen jakautuminen: testiryhmällä oli enemmän
verkkotehtäviä ja ne sisälsivät laskutehtävien lisäksi myös käsi eenmuodostustehtäviä,
vertailuryhmällä puolestaan oli määrällisesti enemmän harjoitustehtäviä. Testiryhmän verkkotehtävien
harjoitustehtäviä korkeampi korrelaatio ten ipisteiden kanssa näkyi heikoimmilla opiskelijoilla myös
ristiintaulukoinnissa. Mikäli opiskelija oli tehnyt lähes kaikki verkkotehtävät (yli 95 %), voi ole aa
hänen mahdollisesti hallitsevan myös aihepiirien käsi eet, mikä on myös parempien oppimistuloksien
edellytys. Vähemmän verkkotehtäviä suori ava opiskelija ei kenties hallitse näitä käsi eitä, ja tämä
näkyy heikompina oppimistuloksina. Lähtötasoltaan heikommatkin opiskelijat hyötyvät ja voivat
saavu aa parempia oppimistuloksia matematiikassa sopivilla menetelmillä (esim. Lake ym., 2017), ja
tämän tutkimuksen perusteella käänteisessä oppimisessa heikoimpia opiskelijoita tukivat erityisesti
monipuoliset verkkotehtävät.

Koko testiryhmässä havai iin opetusvideoiden katseluajalla olevan tilastollisesti merkitsevä positiivinen
vaikutus opintomenestykseen, ja testiryhmän heikoimpien opiskelijoiden osaryhmässäkin positiivinen
vaikutus oli melkein merkitsevä. Vastaavaa vaikutusta ei vertailuryhmässä eikä sen heikompien
opiskelijoiden osaryhmässä havai u. Testiryhmässä opetusvideot olivatkin aiheviikkojen teorian
opiskelun kannalta tärkeitä luentojen puu uessa kokonaan, kun taas vertailuryhmässä opetusvideot
olivat vain lisämateriaalina luentojen rinnalla. Testiryhmän tulokset ovat yhteneviä aiemmissa
tutkimuksissa havai ujen opetusvideoiden katselun positiivisten vaikutusten kanssa (esim. Baer &
Vargas, 2021; Kinnari-Korpela, 2015), joskin havaitsemamme positiiviset korrelaatiokertoimet jäivät
testiryhmässäkin varsin alhaisiksi. Videoiden tarjoaminen lisämateriaalina ei sen sijaan vaikuta
hyödy äneen vertailuryhmän opiskelijoiden oppimista. Tämän havainnon perusteella voidaankin
hieman kyseenalaistaa viime aikoina usein esite yä vaatimusta erillisten opetusvideoiden tai
luentotallenteiden tarjoamisesta luentojen ohella.

Tutkimuksen rajoi eet ja jatkotutkimus

Opiskelijat jakautuivat testi- ja vertailuryhmiin opinto-ohjelmiensa perusteella, eivät satunnaisesti. Tämä
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saa oi aiheu aa eroa ryhmien välillä ja heikentää tutkimuksen validitee ia siltä osin kuin
tutkimuksessa vertailtiin testi- ja vertailuryhmän oppimistuloksia ten ipisteillä mita una. Kaikki
tutkimukseen osallistuneet olivat kuitenkin tekniikan alojen opiskelijoita, ja kumpikin ryhmä koostui
useamman eri ohjelman opiskelijoista. Testiryhmän pisteet alkumi auksesta olivat keskimäärin hieman
korkeampia (keskiarvo 10,48 piste ä) kuin vertailuryhmän (keskiarvo 9,07 piste ä), mikä saa oi ainakin
osi ain johtua siitä, e ä testiryhmän opiskelijoita oli kehote u kertaamaan matematiikan perustaitojaan
ennen alkumi aukseen osallistumista. Vertailuryhmän opiskelijoille kertaamiskehotusta ei ollut
erikseen anne u. Tästä syystä ryhmistä vali iin prosentuaalisesti samansuuruiset osat heikoimpien
opiskelijoiden osaryhmiin sen sijaan, e ä olisi käyte y samaa pisterajaa.

Tutkimuksen validitee ia heikensivät myös erilaiset järjestelyt tentin painoarvon ja erilaisten
oppimistehtävien määrässä testi- ja vertailuryhmän välillä. Näitä haasteita pyri iin o amaan huomioon
tutkimuksessa siten, e ä erityyppisten oppimistehtävien vaikutusta oppimistuloksiin arvioitiin
kummassakin ryhmässä erikseen, eikä analyysissä näiltä osin verra u ryhmiä toisiinsa.

Oppimistulosten mi arina käyte iin ten ipisteitä. Ne antavat varsin yksiulo eisen kuvan opiskelijoiden
osaamisesta, mu a olivat tässä tapauksessa ainoa sellainen yhteinen elemen i, joka kummallakin
opiskelijaryhmällä oli osana arviointia. Huoma akoon, e ä opiskelijoiden arvioinnissa oli merki ävä
painoarvo formatiivisella arvioinnilla (testiryhmällä 70 % ja vertailuryhmälläkin 50 %), joten osaamisen
arviointi sisälsi myös paljon muita elemen ejä. Esimerkiksi opintojakson osaamistavoi eisiin sisältyviä
matemaa ista keskustelua sekä palau een antamisen ja vastaano amisen kehi ymistä arviointiin
formatiivisesti. Oppimistulosten mi ariksi vali iin kuitenkin vain ten ipisteet, sillä ne olivat kaikille
yhteisissä tehtävissä ainoa todennetusti itsenäisesti tehty suoritus, ja ten itehtävät ka oivat koko
opintojakson keskeisimmät asiat testaten sekä käsi eiden e ä laskemisen hallintaa.

Tutkimusaineiston analysoinnissa käytetyt työkalut olivat aineistoon sopivia, ja mi aukset ja analyysit
ovat toiste avissa. Aineiston koko oli määrälliseen tutkimukseen hyvin rii ävä. Testiryhmän otoskoko,
210 opiskelijaa, valikoitui alun perin 286 opiskelijan joukosta ja vertailuryhmän 250 opiskelijan otoskoko
338 opiskelijan joukosta. Tutkimuksessa tarkasteltiin vain opintojaksojen ensimmäiseen ten iin
osallistuneita, mikä pienensi otoskokoa. Koko ryhmiä koskevien tulosten luote avuu a paransivat
suhteellisen suuret otoskoot. Heikoimpia opiskelijoita koskevien tuloksien luote avuu a heikensivät
taas hieman pienemmät osaryhmien koot otoskoon jäädessä alle sataan opiskelijaan. Tutkimukseen
osallistuminen oli vapaaehtoista, tutkimukseen oli saatu asianmukaiset tutkimusluvat sekä osallistujilta
e ä Tampereen yliopistolta, ja osallistujilla oli oikeus keskey ää osallistumisensa ilman perusteluja
missä vaiheessa tahansa.

Jatkotutkimusta ajatellen tutkimuksen olisi hyvä olla pidempi kuin vain yhden opintojakson mi ainen.
Tällöin voitaisiin tutkia opiskelijoiden osallistumisaktiivisuu a erilaisilla matematiikan opintojaksoilla,
eri aihepiirejä käsiteltäessä. Opintojaksojen vertailuun soveltuvampia tuloksia voitaisiin saavu aa
yhtenäistämällä opintojaksojen ten iä ase amalla se joko pakolliseksi tai vapaaehtoiseksi vertailtavilla
opintojaksoilla. Vastaavasti myös harjoitustehtävätyyppien ja -määrien yhtenäistäminen selkey äisi
tutkimusasetelmaa. Voisi olla hyödyllistä toteu aa tutkimus uudelleen, jolloin tutki aisiin laajemmin
opiskelijoiden osallistumisaktiivisuuteen vaiku avia oppimistehtävätyyppejä tai matemaa isen aiheen
vaikutusta opiskelijoiden osallistumisaktiivisuuteen.
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