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Tutkimuksessa tarkastellaan Tampereen yliopiston ensimmäisen vuoden tekniikan kandidaatti-
opiskelijoiden osallistumisaktiivisuutta matematiikan opintojaksoilla lukuvuonna 2019-2020 ja
tutkitaan osallistumisaktiivisuuden vaikutusta oppimistuloksiin. Erityisesti selvitetään kahden
eri opetusmenetelmän vaikutuksia, sillä tutkimuksen kohteena ovat kaksi rinnakkaista opinto-
jaksoa. Lisäksi tarkastellaan näiden opintojaksojen matematiikan aihealueista tarkemmin inte-
graalia, jonka hahmottaminen ja soveltaminen on tärkeää tekniikan korkeakouluopinnoissa.

Tutkimuksessa vertaillaan testiryhmän käänteisen oppimisen ja vertailuryhmän perinteisem-
män oppimisen malleja. Käänteisessä oppimisessa keskeisessä asemassa ovat opiskelijat ja opis-
kelijakeskeinen oppiminen. Käänteistä oppimista käyttävällä opintojaksolla ei ollut perinteisiä
luentoja, vaan opiskelijoille tarjottiin erilaisia joustavia oppimisympäristöjä. Käänteisessä oppi-
misessa korostuvat yhteisöllisyys, oikea-aikainen tuki ja opiskelijan mahdollisuus edetä omassa
tahdissa. Tutkimuksessa perinteisemmällä mallilla tarkoitetaan opintojaksoa, jolla kontaktiope-
tusajasta puolet käytettiin luentoihin ja puolet harjoitustehtävien kanssa työskentelyyn. Erona
käänteisen oppimisen malliin oli se, että tällä opintojaksolla perinteiset luennot olivat edelleen
osa opetusta, mallin silti tukiessa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallistumisaktiivisuutta.

Tutkimuksen aineisto on kerätty lukuvuoden kolmannessa periodissa järjestetyiltä rinnak-
kaisilta opintojaksoilta Insinöörimatematiikka B3 ja C3. Tarkasteltava opiskelijoiden osallistu-
misaktiivisuus määriteltiin suoritettujen eri tyyppisten oppimistehtävien pisteiden perusteella ja
oppimistulokset määriteltiin lopputentissä saavutetun opintomenestyksen perusteella. Aineis-
toa tutkittiin määrällisen analyysin menetelmin. Ryhmien välinen tenttipisteiden keskiarvojen
vertaileminen suoritettiin Mann–Whitneyn U-testillä, erilaisien oppimistehtävätyyppien vaiku-
tusta opintomenestykseen tarkasteltiin korrelaatiokertoimien kautta sekä näin eniten vaikuttavan
oppimistehtävätyypin yhteyttä opintomenetykseen ristiintaulukoinnin avulla. Lisäksi alkutestin
pisteiden perusteella luokiteltujen C3-opintojakson heikompien opiskelijoiden erilaisien oppi-
mistehtävätyyppien vaikutusta opintomenestykseen tarkasteltiin Kruskal–Wallis-testillä.

Tulosten mukaan käänteisen oppimisen mallilla opiskelijat menestyivät hieman heikommin
lopputentissä kuin perinteisemmällä mallilla opiskelleet. Tuloksista kävi ilmi, että oppimistehtä-
vien suorituksienmäärä vaikutti opintomenestykseen, mutta tilastollisesti merkittävä eroa ei ryh-
mien välillä ollut. Lisäksi tulosten perusteella käänteisen mallin mukaan opiskelleet heikommat
opiskelijat pystyivät suuremmalla osallistumisaktiivisuudella eri tyyppisissä oppimistehtävissä
menestymään opinnoissa odotettua paremmin. Tulosten perusteella tutkimusta kannattaisi kehit-
tää eteenpäin laajentaen osallistumisaktiivisuuteen vaikuttavien tekijöiden tutkimista ja niiden
vaikutuksia oppimistuloksiin.

Avainsanat: käänteinen oppiminen, osallistumisaktiivisuus, aktiivinen oppiminen, käänteinen
arviointi, insinöörimatematiikka, integraali
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla.

2



Sisältö

1 Johdanto 4

2 Tutkimuksen lähtökohdat 5
2.1 Insinöörimatematiikka 3 -opintojaksot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Korkeakouluopiskelijoiden osallistumisaktiivisuus . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Tutkimuskysymykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Tutkimuksen pedagoginen tausta 8
3.1 Opetusmenetelmänä luennot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Aktiivinen oppiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.3 Käänteinen oppiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.4 Formatiivinen ja käänteinen arviointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4 Integraalikäsite insinöörimatematiikassa 15
4.1 Pinta-alan määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.2 Riemannin summa ja Riemannin integraali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3 Ala- ja yläintegraali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.4 Numeerinen integrointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5 Tutkimuksen toteutus 34
5.1 Käytännön järjestelyt testi- ja vertailuryhmällä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2 Tutkimusaineisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.3 Tutkimusmenetelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6 Tutkimuksen tulokset 40
6.1 Oppimistehtävien vaikutus opintomenestykseen . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.2 Oppimistehtävien vaikutus testiryhmän heikommilla opiskelijoilla . . . . . . . 44

7 Tulosten analysointi ja luotettavuus 46

8 Pohdinta ja jatkotutkimus 48

Lähteet 50

3



1 Johdanto

Korkea-asteen opetuksessa perinteiset luennot ovat muuttumassa yhä enemmän opiskelijoita ak-
tivoiviksi ja erilaisien oppimistehtävien suorittaminen osana kurssin arviointia ovat kasvattaneet
suosiotaan pelkän luennot ja tentti -opetusmenetelmän rinnalla. Opetuksen uudistuksen myötä
on kehitelty paljon erilaisia opiskelijoita aktivoivia ja oppimislähtöisiä sekä työelämäyhteyttä
korostavia opetusmenetelmiä. [26, s. 176] [1, s. 3–4.] Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastel-
la kahden erilaisen, perinteisestä luento-opetuksesta poikkeavan opetusmenetelmän vaikutusta
osallistumisaktiivisuuteen insinöörimatematiikan opintojaksoilla sekä osallistumisaktiivisuuden
merkitystä oppimistuloksiin.

Tutkimuksen aineisto perustuu Tampereen yliopiston lukuvuonna 2019-2020 toteuttamaan
laajempaan opetuksen kehittämishankkeen tutkimukseen, jossa selvitettiin erilaisten opetusme-
netelmien ja -järjestelyjen vaikutuksia matematiikan opiskeluun ja oppimiseen insinöörimate-
matiikan opintojaksoilla 1, 2, 3 ja 5. Tästä valittiin tutkimukseen tarkasteltavaksi rinnakkaiset
Insinöörimatematiikka B3 ja Insinöörimatematiikka C3 -opintojaksot. Tutkimuksen kohteena
olevat henkilöt eli opintojaksoille osallistuvat olivat pääasiassa ensimmäisen vuoden teknii-
kan kandidaattitutkinto-ohjelman opiskelijoita. Tutkimuksen aineistona toimivat opintojaksojen
aikana kerätyt osallistumisaktiivisuutta kuvaavat eri tyyppisten oppimistehtävien pisteet sekä
opintomenestystä vastaavat lopputentin pisteet. Aineistoa käsiteltiin määrällisen analyysin me-
netelmin. Tutkimuksessa vertailtiin opintojaksojen välistä opintomenestystä, selvitettiin opinto-
menestykseen eniten vaikuttavat oppimistehtävätyypit ja tarkasteltiin osallistumisaktiivisuutta
kummallakin opintojaksolla erikseen sekä toisaalta vertailemalla opintojaksoja keskenään. Li-
säksi tarkasteltiin Insinöörimatematiikka C3-opintojakson alkutestin perusteella määriteltyjen
heikompien opiskelijoiden erilaisien oppimistehtävätyyppien vaikutusta opintomenestykseen.

Luvussa 2 esitellään lyhyesti tutkimuksen tarkastelun kohteena olevat insinöörimatematiikan
opintojaksot, tutkimuksen lähtökohdat ja tarkoitus korkeakouluopiskelijoiden osallistumisaktii-
visuuden kannalta sekä tutkimuskysymykset. Seuraavaksi luvussa 3 keskitytään tutkimuksen
pedagogiseen taustaan eli luodaan opetuksen näkökulmasta teoreettinen pohja tutkimukselle.
Tämä sisältää kuvauksen perinteisestä luento-opetukseen pohjautuvasta opetusmenetelmästä,
aktiivisesta oppimisesta ja käänteisestä oppimisesta. Lisäksi käsitellään lyhyesti formatiivista
ja käänteistä arviointia. Luvussa 4 syvennytään tarkastelemaan näiden opintojaksojen aika-
na käsiteltävää matematiikan aihealuetta eli Riemannin integraalia. Osuuden tarkasteleminen
tutkimuksessa, kuten myös opintojaksoilla, aloitetaan hyvin keskeisellä ongelmalla matemaat-
tisessa analyysissä eli kuvaajan alapuolella olevan pinta-alan määrittelemisellä, mistä siirrytään
Riemannin summan kautta Riemannin integraalin määrittämiseen.

Luvussa 5 tarkastellaan tutkimuksen toteutuksen kannalta oleellisia seikkoja, kuten käytän-
nön järjestelyjä testi- ja vertailuryhmän opintojaksoilla. Tämän jälkeen esitellään tutkimusai-
neisto sekä aineiston määrällisen analyysin tutkimusmenetelmät. Tulokset esitellään luvussa 6,
tuloksia analysoidaan luvussa 7 sekä samalla pohditaan tuloksien ja koko tutkimuksen luotetta-
vuutta. Lopuksi luvussa 8 pohditaan tuloksiin vaikuttavia tekijöitä ja tehdään tuloksista tehtyjen
johtopäätöksien perusteella kehitysehdotuksia jatkotutkimusta varten.
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2 Tutkimuksen lähtökohdat

Tässä luvussa perehdytään tutkimuksen lähtökohtiin, perustellaan tutkimuksen tarkoitusta ai-
kaisempien korkeakouluopiskelijoiden osallistumisaktiivisuutta tutkivien tutkimuksien avulla ja
esitellään lopuksi tutkimuskysymykset. Luvussa esitellään aluksi lyhyesti tutkimuksen aineiston
taustalla oleva Tampereen yliopiston opetuksen kehittämishankkeen tutkimus sekä tarkasteltavat
opintojaksot aihesisältöineen ja osaamistavoitteineen. Lisäksi esitellään tutkimukseen osallistu-
neiden opiskelijoiden koulutusohjelmat, tutkimuksen perusjoukon koko sekä tutkimusotokseen
valittujen opiskelijoiden lukumäärät.

2.1 Insinöörimatematiikka 3 -opintojaksot

Tutkimus toteutettiin osana laajempaa lukuvuonna 2019-2020 Tampereen yliopistossa Her-
vannan kampuksella toteutettua tutkimusta, jossa selvitettiin erilaisten opetusmenetelmien ja
-järjestelyjen vaikutusta matematiikan opiskeluun ja oppimiseen Insinöörimatematiikan opinto-
jaksoilla 1, 2, 3 ja 5. Erityisesti tutkimuksessa tarkasteltiin käänteisen oppimisen vaikutuksia.
Tutkimuksessa aineistoa kerättiin näiden opintojaksojen kolmelta rinnakkaiselta A-, B- ja C-
toteutukselta. Insinöörimatematiikan C-sarjan opintojaksot toteutettiin käänteisellä opetusme-
netelmällä ja A- ja B-sarjan opintojaksot toimivat vertailuryhminä. Tutkimusta varten opiske-
lijoilta pyydettiin tutkimusluvat sähköisesti Moodle-kyselyllä, millä he osoittivat osallistuvansa
vapaaehtoisesti tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuvalla oli oikeus keskeyttää osallistumisen-
sa ilman perusteluja missä vaiheessa tahansa. Tutkimuksessa noudatettiin tutkimuseettisen neu-
vottelukunnan (TENK) laatimia ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiä periaatteita.
Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisillä Moodlessa toteutettavilla kyselyillä kyseisiltä opin-
tojaksoilta. Lisäksi tutkimuksen analyysissä käytettiin opiskelijoiden tentti- ja testisuorituksia
sekä tietoja opintojaksoilta kerätyistä eri tyyppisistä harjoituspisteistä. [20]

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto perustuu kyseisen tutkimuksen aineistoon, joka ke-
rättiin rinnakkaisilta opintojaksoilta Insinöörimatematiikka B3 ja Insinöörimatematiikka C3.
Insinöörimatematiikka 3 -opintojakso on pakollinen tekniikan kandidaattitutkinto-ohjelmassa
ja suoritetaan yleensä ensimmäisenä opiskeluvuotena. Tutkimuksen testiryhmänä olivat Insi-
nöörimatematiikka C3 -opintojakson opiskelijat, jotka olivat pääasiassa automaatio-, kone-,
materiaali-, ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmista. Vertailuryhmän eli Insinööri-
matematiikka B3 -opintojakson opiskelijat olivat pääasiassa bio-, sähkö- ja tietotekniikan kou-
lutusohjelmista. Tutkimuksen perusjoukko muodostui Insinöörimatematiikka C3 -opintojakson
286 ja Insinöörimatematiikka B3 -opintojakson 338 aktiivisesta opiskelijasta. Perusjoukon tut-
kimusluvan antaneista opiskelijoista valittiin tutkimusotokseen opiskelijat, jotka olivat osallis-
tuneet opintojakson ensimmäiseen tenttiin. Näin ollen tutkimusotos muodostui testiryhmän 210
opiskelijasta ja vertailuryhmän 250 opiskelijasta.

Testiryhmän Insinöörimatematiikka C3 -opintojakso toteutettiin käänteisen mallin mukai-
sesti ja vertailuryhmän eli rinnakkainen Insinöörimatematiikka B3 -opintojakso toteutettiin pe-
rinteisemmin. Tässä tapauksessa perinteisemmällä tarkoitetaan mallia, jossa luentoja ja harjoi-
tuksia oli suhteessa yhtä paljon. Vertailuryhmällä oli myös käytettävissä sähköisiä oppimateriaa-
leja. Molemmat opintojaksot siis poikkesivat jonkin verran Hervannan kampuksen perinteisestä
luentomallista, jossa arviointi perustuisi vain lopputenttiin.

Molemmilla Insinöörimatematiikka 3 -opintojaksojen rinnakkaisilla toteutuksilla käsiteltiin
samoja matemaattisia aihesisältöjä: integraaleja, differentiaaliyhtälöitä ja sarjoja. Opintojak-
soilla oli myös yhtenevät osaamistavoitteet, jotka liittyivät näiden matemaattisen aihesisältöjen
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hallintaan. Yhtenä osaamistavoitteena oli, että opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laskea
erilaisia integraalifunktioita perusintegroimistekniikoita hyödyntäen. Täydentävänä tietämykse-
nä opiskelija osaa soveltaa integraalilaskentaa esimerkiksi pyörähdyskappaleen vaipan alan ja
tilavuuden sekä käyrän pituuden laskemiseen. Lisäksi opiskelija tutustuu numeeriseen integroin-
tiin: puolisuunnikassääntöön, Simpsonin kaavaan ja Riemannin summalla laskemiseen. [31][32]
Tutkimuksessa perehdyttiin tarkemmin erityisesti Riemannin summalla määriteltyyn Riemannin
integraaliin luvussa 4. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen Insinöörimatematiikka 3 -opintojaksoa
vastaa Differentiaali- ja integraalilaskenta -opintojakso, jonka sisällöt ja osaamistavoitteet ovat
yhtäläiset. [30]

2.2 Korkeakouluopiskelijoiden osallistumisaktiivisuus

Korkea-asteen opetuksessa opettaminen ja oppiminen ovat muuttuneet dramaattisesti viimei-
sen vuosikymmenen aikana sekä fyysisesti että digitaalisesti [26, s. 176]. Sekä opettajien että
opiskelijoiden odotukset ovat kasvaneet, eikä tiedon siirtäminen perinteisellä luennolla enää
riitä. Opettajat on haastettu osallistamaan opiskelijoita oppimiseen yhä enemmän. Opiskeli-
jat pyrkivät kehittämään ajattelun soveltamista ja ongelmanratkaisutaitoja nopeasti muuttuviin
yhteiskunnan olosuhteisiin. Lisäksi opiskelijoiden ei enää odoteta suoriutuvan kursseista hallit-
semalla vain tietyn määrän tietoa, vaan heidän on osoitettava oppimisensa entistä taitavammin
erilaisten suorituksien avulla kurssien aikana sekä samalla heidän on opittava oppimaan entistä
tehokkaammilla tavoilla. [1, s. 15.]

Opiskelijoiden osallistumista luennoille ja tämän vaikutuksia akateemiseen menestykseen
korkeakouluissa on tutkittu jonkin verran erilaisilla läsnäoloa seuraavilla järjestelmillä. Luen-
tojen lisäksi tutkimuksissa on kirjattu ylös opiskelijoiden osallistumista erilaisiin seminaareihin
ja tutoriaaleihin. Tutkimuksien tulokset ovat osoittaneet läsnäolon ja saavutuksien välillä olevan
vahvan yhteyden. Tutkimuksissa kuitenkin todettiin, että osallistuminen oppimistapahtumiin ei
välttämättä takaa hyviä saavutuksia ja toisaalta taas myös vähäisemmällä läsnäololla voi pärjätä
odotettua paremmin. [27][9]

Opiskelijoiden osallistamista voidaan tehdä yksittäisien luennolla aktivoivien tehtävien si-
jaan suuremmassa mittakaavassa. Tällöin koko opintojakso voidaan toteuttaa esimerkiksi aktii-
vista oppimista tukevien ongelmalähtöisen oppimisen tai tutkivan oppimisen menetelmiä käyt-
täen [26, s. 159]. Aktiivista oppimista tukevien menetelmien avulla opiskelleet opiskelijat ovat
saavuttaneet parempia tenttipisteitä verrattuna perinteisen luentomenetelmän opiskelijoihin [7].
Käänteisen oppimisen mallia on myös hyödynnetty yhä enemmän niin peruskoulussa kuin kor-
keakouluissakin. Aikaisemmissa tutkimuksissa käänteinen oppiminen on tuottanut parempia
tenttituloksia sekä laadullisien kommenttien mukaan kasvattanut osallistumisaktiivisuutta oppi-
mistapahtumiin. Lisäksi muutamissa käänteisen oppimisen tutkimuksissa erilaisten oppimisteh-
tävien ja materiaalien on todettu parantavan akateemista suorituskykyä. [28, s. 89–93.]. Toisaal-
ta taas opiskelijoiden koepisteet eivät aina eroa perinteisen opetuksen ja käänteisen opetuksen
välillä [6].

2.3 Tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten opiskelijoiden osallistumisaktiivisuuteen ja sitä
kautta oppimistuloksiin vaikuttaa Insinöörimatematiikka 3 -opintojaksolla käytetty käänteisen
oppimisen malli. Tarkoituksena on erityisesti selvittää opiskelijoiden osallistumisaktiivisuut-
ta erilaisten oppimistehtävätyyppien suhteen ja näiden vaikutusta oppimistuloksiin eli opinto-
menestykseen lopputentissä vertailemalla käänteisen oppimisen ja perinteisemmän oppimisen
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mallia, koska käänteisen oppimisen vaikutuksia opintomenestykseen perinteisempiin malleihin
verrattuna on tutkittu vain vähän [28]. Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat:

1. Minkä tyyppiset oppimistehtävät vaikuttavat eniten opintomenestykseen Insinöörimate-
matiikka 3 -opintojaksoilla testiryhmällä käänteisen oppimisen mallissa ja toisaalta ver-
tailuryhmällä perinteisemmällä mallilla?

2. Miten eniten vaikuttavan oppimistehtävätyypin suorituksien määrä vaikuttaa opintome-
nestykseen testiryhmällä käänteisen oppimisen mallissa verrattuna vertailuryhmään pe-
rinteisemmällä mallilla Insinöörimatematiikka 3 -opintojaksoilla?

3. Miten heikoimpien opiskelijoiden eri tyyppisten oppimistehtävien määrä vaikuttaa opin-
tomenestykseen testiryhmällä käänteisen oppimisen mallissa Insinöörimatematiikka C3
-opintojaksolla?

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla selvitetään eniten opintomenestykseen vaikutta-
vat oppimistehtävätyypit. Tämän jälkeen vastataan toiseen tutkimuskysymykseen tarkastelemal-
la kyseisen oppimistehtävätyypin suorituksia ja verrattaan kahden rinnakkaisen opintojakson
ryhmien tuloksia keskenään. Lopuksi selvitetään Insinöörimatematiikka C3 -opintojakson alku-
testin perusteella heikompien opiskelijoiden ryhmä ja vastataan kolmanteen tutkimuskysymyk-
seen.
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3 Tutkimuksen pedagoginen tausta

Lähitulevaisuudessa Suomessa yliopistoihin lukioista siirtyvät opiskelijat ovat opiskelleet yksi-
löllisempien ja joustavampien opintopolkujen, niiden vaatiman ohjauksen ja tuen sekä oppiai-
nerajat ylittävien opintojen parissa lukiossa [29, s. 9]. Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019
ja uuden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön
1.8.2021 alkaen. Uudet lukion opetussuunnitelman perusteet asettavat lukiouudistuksen tavoit-
teeksi Suomen koulutustason nostamisen, jottamaamenestyisi tulevaisuudessakin hyvin. Lisäksi
tavoitteena on nostaa korkeakoulutettujen osuus 25 − 34-vuotiaiden ikäluokassa lain laatimis-
hetken 41 prosentista 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Lukiokoulutuksen uudistuessa on
myös korkeakoulujen kehityttävä, jotta ne voivat ottaa vastaan omasta oppimisestaan yhä tie-
toisemmat opiskelijat. Lukiosta korkeakouluun etenevien opiskelijoiden vaatimukset opetuksen
suhteen siis kasvavat ja heillä on yhä paremmat taidot opiskella monipuolisesti sekä kyvyt oppia
erilaisten opetusmenetelmien avulla.

Yliopistolain toisessa pykälässä todetaan, että yliopistojen tehtävänä on antaa tutkimukseen
perustuvaa ylintä opetusta [40]. Toisin sanoen yliopistojen on annettava opetusta, joka perustuu
tutkimukseen. Yksi opetussuunnitelmatyön suurimmista haasteista on päättää opetettava sisältö,
kun tutkimukset tuottavat tätä opetettavaa sisältöä koko ajan lisää [23, s. 91]. Kuten lukiois-
sa, myös yliopistoissa on onneksi opetussuunnitelmat, jotka ohjaavat ja määrittelevät opetusta,
opiskelua ja oppimista [14, s. 26]. Opetussuunnitelma sisältää opetuksessa läpi käytävät kes-
keisimmät sisällöt, mutta mitä tämä keskeinen sisältö sitten on ja miten päätetään tärkeimmät
opiskelijoille jaettavat tiedot, kun nyky-yhteiskunnassa tiedon määrä on valtava? Korkeakoulu-
pedagogiikan professori Mari Murtosen mukaan opetuksessa ei tästä syystä enää voida opettaa
kaikkea, vaan on keskityttävä tärkeimpiin sisältöihin [26, s. 171]. Tätä varten opetuksessa on
tehtävä entistä parempaa suunnittelu- ja kehittämistyötä. Aiemmin opettajan työ keskittyi lä-
hinnä läsnäoloon luokkahuoneessa opiskelijoiden kanssa ja opettaja toimi auktoriteettina, jolla
oli oikeat vastaukset tehtäviin. Nykyopettajan tehtävänä on pikemminkin toimia ohjaajana, joka
ohjaa opiskelijat etsimään tietoa, ja yhdessä yritetään etsiä ratkaisuja ongelmiin. Nykyään ko-
rostuvat innovatiivisen opetuksen ja monipuolisten oppimisympäristöjen suunnittelu sekä ope-
tuksen toteuttaminen perustuen asetettuihin tavoitteisiin ja arviointiin. [26, s. 176–177.] Lisää
suunnittelua, aikaa ja resursseja vaatii myös korkeakouluissa perusopetuksen tapaan yleistynyt
yhteisopettajuus [23, s. 92].

Opetuksen suunnittelulta, toteutukselta ja arvioinnilta vaaditaan siis yhä enemmän samalla,
kun opetukseen varatut resurssit ovat vähentyneet ja opiskelijamäärät kasvaneet. Samaan aikaan
opiskelija-aines on monipuolistunut: opiskelijoilla on erilaiset kulttuuritaustat, elämäntilanteet
sekä erilaiset oppimiskäsitykset ja pohjatiedot. [26, s. 18.] Myös oppimistaidot ovat vaihtelevia,
sillä opiskelijat voivat olla valmiiksi todella itseohjautuvia tai toisaalta he saattavat vaatia paljon
tukea. Lisäksi suurin osa opiskelijoita on jossain tältä väliltä oppimistaitojensa suhteen. [16, s.
125.] Opetusmenetelmiäkin on nykyään paljon erilaisia ja niitä voidaan luokitella usealla eri
tavalla. Jakoa voidaan tarkastella esimerkiksi kontaktiopetuksen määrän, kommunikoinnin tai
opiskelijoiden lukumäärän perusteella. Oikean opetusmenetelmän valinta vaikuttaa oppimis-
ympäristöön ja opetusmenetelmän pitäisi ohjata kohti opetuksen tavoitteita. Siksi Murtosen
mukaan opettajan on oltava tietoinen siitä, mitkä ovat opetuksen tavoitteet ja millä työkaluilla
näihin tavoitteisiin päästään. [26, s. 169–170.]
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3.1 Opetusmenetelmänä luennot

Monen yliopisto-opettajan valinta akateemisen tiedon välittämiseen on perinteinen luento ja ky-
seessä on selkeästi suosituin opetusmuoto yliopistoissa [26, s. 171] [13, s. 9]. Luento-opetus
koetaan ainoaksi mahdolliseksi valinnaksi, kun kyseessä on suurien opiskelijamäärien saman-
aikainen opetus [17, s. 237]. Luento opetusmenetelmänä on kohdannut myös paljon kritiikkiä,
mistä johtuen luento-opetuksen rinnalla käytetään nykyään melko kattavasti erilaisia muita ope-
tusmenetelmiä [1, s. 3]. Luennot eivät kuitenkaan ole kadonneet mihinkään, ja oikein käytettynä
ne ovat toimiva opetusmenetelmä [26, s. 171]. Luennon englanninkielinen sana lecture tulee
latinankielisestä sanasta lectare, joka tarkoittaa ääneen lukemista [3, s. 7]. Suomenkielinen sana
luento viittaa luentaan, joka tarkoittaa myös ääneen lukemista. Luenta perustuu aikaan, jol-
loin kirjoja oli vain harvoilla ja ihmiset kokoontuivat kuulemaan teoksien ääneen lukemista.
[26, s. 171.] Luentojen historia ulottuu kauas muinaiseen antiikin aikaan, sillä jo muinaisille
kreikkalaisille luennot olivat ensisijainen tapa välittää tietoja ja taitoja [3, s. 7].

Muinaiset antiikin ajat ovat jo jääneet historiaan, mutta luennot nähdään edelleen hyvä-
nä keinona välittää tietoa. Luennoilla voidaan esimerkiksi helposti korostaa yhtäläisyyksiä ja
eroja käsiteltävästä aiheesta sekä voidaan selventää epäselväksi jääneitä käsitteitä, periaatteita
ja ideoita [1, s. 5]. Luennot voivat olla siis ainakin opettajan näkökulmasta hyödyllisiä. Jo-
kainen yliopistossa opiskellut pystyy kuitenkin varmasti kuvittelemaan itsensä luennolle, jossa
luennoitsija pitää yksinpuhelua luokan edessä tukeutuen suureen luentomateriaalin määrään.
Luennoitsija on valmistellut esityksen täydelliseksi koosteeksi, jossa ei ole epäselviä kohtia eikä
avoimeksi jääviä kysymyksiä. Murtosen mukaan erityisesti aloittelevat opettajat ovat usein epä-
varmoja oman asiantuntijuutensa riittävyydestä, jolloin he haluavat välttää mahdolliset vaikeat
kysymykset luennoilla valmistelemalla luentojen sisällöt aukottomiksi. Opiskelijan näkökulmas-
ta tällaisessa aukottomassa informaatiotulvassa heidän omat vaikuttamismahdollisuutensa ovat
hyvin pienet eikä luennoiminen tällöin kannusta aktiiviseen, osallistuvaan oppimiseen. Tällai-
nen opetusmuoto vahvistaa lisäksi ajatusta siitä, että oppiminen ei ole omien ajatuksien avulla
tehtävää tiedon muodostamista vaan pelkästään informaation vastaanottamista. [26, s. 155–156.]

Luento-opetuksessa on tiettyjä ongelmia, jotka aiheuttavat haasteita oppimiseen. Opiskeli-
jat saattavat olettaa luentojen toimivan täydellisinä oppimiskokemuksina, luottaen luennoitsijan
esiintymistaitoihin ja kykyyn arvioida mitä he tietävät tai eivät tiedä aiheesta. Tällöin opiskelijoi-
den oppiminen voi jäädä todella suppeaksi, jos oppiminen perustuu vain luentoon eikä opiskelija
itsenäisesti tutustu aiheeseen. Toisaalta ongelmana voi olla se, että opettajat luottavat opiskeli-
joiden olevan valmistautuneita luennolle sekä valmiita vastaanottamaan ja ymmärtämään uutta
tietoa. Ihmisellä on rajallinen keskittymiskyky eikä työmuistissa pysy kaikki vastaanotettu tie-
to. Lisäksi opiskelijoiden sisäinen motivaatio ja kiinnostus aiheeseen eivät välttämättä aina ole
kohdallaan. Luennoilla oletetaan, että opiskelijat oppivat samassa tahdissa eikä henkilökohtaista
opetusta ole saatavilla, jolloin myös tästä voi muodostua haasteita oppimiselle. [1, s. 9.]

Luentojen kohtaamasta kritiikistä huolimatta luennoissa on myös hyviä puolia. Opiskelijat
voivat olla passiivisen kuuntelun sijaan aktiivisia osallistujia, sillä hyvä luennoitsija osaa sitouttaa
opiskelijat aktiiviseen oppimisprosessiin [17, s. 151]. Luennot eivät ole vain tiedon siirtämistä
varten, vaan ne voivat olla myös inspiroivia ja opiskelijoita motivoivia esityksiä, joiden avulla
opiskelijat oppivat kriittistä ajattelua, hahmottavat kokonaisuuksia ja innostuvat laajempaan
itseopiskeluun [17, s. 238] [1, s. 10]. Nykyään tietoa on paljon saatavilla muualtakin kuin
luennoilta ja koska luennot ovat arvokasta kontaktiopetusaikaa, ei ole mielekästä käyttää sitä
pelkästään tiedon jakamiseen [17, s. 238]. Parhaimmillaan luento-opetus voi olla opiskelijoita
aktivoiva ja osallistava, jolloin luennot voivat olla tehokas tapa oppimiseen [26, s. 171].
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3.2 Aktiivinen oppiminen

Korkea-asteen opetuksessa kysymys opiskelijoiden aktiivisuudesta on noussut tärkeäksi luo-
kittelukriteeriksi opintojaksojen opetusmenetelmien valinnassa [19]. Perinteisen, melko passii-
visen luento-opetuksen rinnalle onkin otettu käyttöön erilaisia aktiivista oppimista tukevia ja
opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä [17, s. 154] [26, s. 159]. Tällaisissa opetusmenetelmissä
tärkeintä on aktivoida opiskelijoita osallistumaan ja oppimaan yhteisöllisen oppimisen keinoin
eli opettajan ja opiskelijoiden yhteinen aika käytetään asiasisältöjen ymmärtämiseen ja tiedon
syventämiseen yhdessä [26, s. 172]. Aktiivisen oppimisen mukaan todellinen oppiminen tapah-
tuu siis työstämällä uutta tietoa henkilökohtaisen tietämyksen ja kokemuksen kautta samalla
kuitenkin hyödyntäen koko ryhmän tietämystä [1, s. 5–7].

Aktiivista oppimista tukevia opetusmenetelmiä on paljon erilaisia ja näissä kaikissa voidaan
monipuolisesti hyödyntää erilaisia opiskelijoita aktivoivia ja osallistavia tehtäviä. Aktivoivat
opetusmenetelmät sopivat parhaiten korkeakoulujen opetuksessa käytettäväksi opiskelijoiden
opintojen alkupuolelle, koska tällöin ne auttavat opiskelijoita kehittymään oppijina heidän vielä
etsiessään omia oppimisen ja opiskelun tapoja [17, s. 154]. Erilaisista aktivoivista tehtävistä hyvä
esimerkki ovat ryhmissä tai pareittain toteutettavat pienet keskustelu- ja kirjoitustehtävät, joiden
avulla opiskelijat oppivat tunnistamaan aikaisempaa tietämystään ja näin rakentamaan uuden
oppimista sen varaan [19] [26, s. 170] [17, s. 238]. Lisäksi tällaiset keskustelut antavat opiske-
lijoille mahdollisuuden soveltaa jo opittua tietämystä, he saattavat innostua aiheesta enemmän
ja näin heidän motivaationsa opiskeluun voi kasvaa [1, s. 6]. Opiskelijoiden aktivointia ja osal-
listamista tukevat esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen ja
käänteinen oppiminen. Näille kaikille yhteinen ajatus on lähteä ratkomaan tehtävien haasteita ja
ongelmia nimenomaan yhdessä tekemisen kautta. [1, s. 13] [26, s. 159.]

Tutkimuksien mukaan oppimistapahtumiin osallistumisella ja akateemisten saavutusten vä-
lillä on vahva yhteys. Olisikin helppo olettaa, että opiskelijoiden ollessa enemmän läsnä op-
pimistapahtumissa he myös saisivat enemmän tietoa ja saavuttaisivat tällöin parempaa akatee-
mista menestystä. Tämä kuitenkin perustuu ajatukseen siitä, että opiskelijoiden ollessa läsnä
he todellakin osallistuisivat aktiivisesti oppimiseen. Pelkkä osallistuminen ei kuitenkaan takaa
opiskelijoiden oppimista eikä menestystä opinnoissa. Tutkimuksissa osa opiskelijoista oli jat-
kuvasti läsnä oppimistapahtumissa mutta menestyivät silti heikosti arvioinnissa ja toisaalta taas
heikommalla osallistumisella osa opiskelijoista olikin pärjännyt odotettua paremmin. [27] [9]
Aktiivisen oppimisen haasteita ovatkin epävarmuus opiskelijoiden sitoutumisesta oppimiseen ja
halukkuudesta osallistua erilaisiin aktiviteetteihin. Toisaalta myös opettajan heikko pedagoginen
tietämys voi aiheuttaa haasteita toimivien tehtävien suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. [1, s.
11.]

3.3 Käänteinen oppiminen

Opiskelijoita aktivoiva ja osallistava käänteinen oppiminen sisältää paljon erilaisia oppimisen
osa-alueita, joten tarkastellaan siksi tätä hieman tarkemmin. Suomen kielessä käänteisestä oppi-
misesta keskusteltaessa tarkoitetaan yleensä joko käsitettä Flipped Classroom (FC) tai Flipped
Learning (FL). Näistä käsitteistä puhutaan yleisesti tieteellisessä yhteisössä usein synonyymeina
toisilleen, vaikka ero näiden kahden käsitteen välillä on kuitenkin merkittävä. [35, s. 1] [5, s.
1.] Pääpiirteittäin FC on opettajajohtoinen opetusmenetelmä, jossa käänteistetään opetus koulun
ja kodin suhteen eli opettajan määrittelemään teoriaan tutustutaan etukäteen kotona ja koulussa
opettaja auttaa oppilaita tiedon soveltamisessa [33, s. 20–21]. FL sen sijaan on pikemminkin
opiskelijakeskeinen pedagoginen lähestymistapa, jossa tuetaan opiskelijan yksilöllistä ja oma-
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aloitteista oppimista sekä valinnanvapautta [5, s. 1] [33, s. 20]. Kuvassa 3.3 on kuvattu FC ja
FL -mallien eroavaisuuksia ja toisaalta näiden eroa perinteiseen opettamiseen. Kun tarkastel-
laan käänteistä oppimista teoreettisesta näkökulmasta, on huomioitava sen taustat. Käänteinen
oppiminen on muodostunut ja yleistynyt opettajien hyväksi havaittujen käytäntöjen kautta eikä
siis perustu teoreettisiin lähtökohtiin tai malleihin [35, s. 1].

Oppilaan itseohjautuvuus kasvaa

Opettajan kontrolli kasvaa

FLIPPED 
LEARNING

FLIPPED 
CLASSROOM

Opiskelija-
keskeinen 

oppimiskulttuuri

Opettaja-
johtoinen 
opetus

Yhteisöllinen 
oppiminen

Itsensä tukeminen

PERINTEINEN 
OPETTAMINEN

Vertaistuki

Yhteistoiminnallinen 
oppiminen

Opettajan tuki

Kuva 3.1: Toivolan ja Silfverbergin kuvaus perinteisen opetuksen, Flipped Classroom ja Flipped
Learning -mallien eroavaisuuksista opettajajohtoisen ja opiskelijakeskeisen oppimiskulttuurin
välillä [36, s. 2].

Tyypillisesti Flipped Classroom-mallissa tutustutaan ensin kotona uuteen teoriaan etukäteen
valmisteltujen verkkomateriaalien, kuten opetusvideoiden avulla [35, s. 1] [28, s. 87]. Tähän voi-
daan nähdä syynä se, että vuonna 2007 FC-mallin alkuperäiset kehittäjät, kemianopettajat Jonat-
han Bergmann ja Aaron Sams videoivat oppituntinsa ja julkaisivat ne internettiin opiskelijoiden
katsottaviksi. Näin oppitunneille jäi enemmän aikaa haastavien tehtävien läpikäymiseen. [2, s.
3–5.] FC-mallin avulla opettaja voi kehittää opetustaan kohti opiskelijakeskeisempää oppimis-
kulttuuria [33, s. 20]. Bergmannin ja Samsin metodissa keskityttiin kuitenkin vain tehokkaam-
paan tiedon siirtämiseen eikä varsinaiseen kokonaisvaltaiseen ajattelutavan muutokseen [11, s.
88]. FC-mallissa opettaja kontrolloi ja määrää mitä luokassa tapahtuu, jolloin opiskelijalla ei ole
valtaa päättää itselleen sopivasta oppimisen ajasta [35, s. 2].

Vaikka Flipped Classroom -metodin kehittäjät Bergmann ja Sams yhdistetään usein myös
käsitteeseen Flipped Learning, 1990-luvulta lähtien FL-mallia on kuitenkin ollut kehittämäs-
sä Harvardin fysiikan professori Erik Mazur. Suomessa puolestaan Helsingin yliopiston tutkija
Marika Toivola on tutkinut paljon Flipped Learning -mallia ja hän on tunnettu työstään ope-
tuskulttuurin muuttamisesta kohti oppilaslähtöisempää kulttuuria. Käsite Flipped Learning sen
sijaan on FLN:n eli Flipped Learning Network -yhteisön kehittämä. [33, s. 21.] Flipped Learning
-mallin avulla voidaan muuttaa perinteisiä pedagogisia käsityksiä opettamisesta ja oppimisesta.
Muutoksen lähtökohdiksi nousevat yhteisöllinen oppiminen, opiskelijoiden omaa aktiivisuus ja
autonomisuus, itseohjautuvuuden kasvattaminen sekä opiskelijoiden tukeminen. [36, s. 1–2.]
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FLN-yhteisö on muodostanut neljä tärkeintä noudatettavaa ohjetta opettajalle FL-mallin
toteuttamista varten omassa opetuksessaan:

1. Luo joustavat oppimisympäristöt.

2. Muodosta erilainen oppimiskulttuuri.

3. Harkitse opetettavaa sisältöä.

4. Opeta ammattimaisena kouluttajana.

Luomalla joustavia oppimisympäristöjä opettaja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden valita,
milloin ja missä oppiminen tapahtuu. Joustavalla oppimisympäristöllä voidaan myös tarkoit-
taa fyysisen luokkatilan järjestämistä siten, että se tukee sekä yksin että ryhmässä työskente-
lyä. Lisäksi joustava oppimisympäristö voi tarkoittaa opettajan omien odotuksien joustavuutta
arvioidessaan opiskelijoiden oppimista tai opiskelijan oppimisen aikataulua. Erilaisessa oppi-
miskulttuurissa pyritään kohti opiskelijakeskeisyyttä, oppitunnilla käytetään aikaa opittavien
sisältöjen syventämiseen sekä luodaan mahdollisuuksia oppimiseen. Tämän seurauksena opis-
kelijat osallistuvat aktiivisesti oman tiedon rakentamiseen arvioidessaan omaa oppimistaan.
Opettajan tehtävänä on harkita, mitä opetettavia sisältöjä opiskelijat voivat työstää itsenäisesti
ja mitä taas opettaja opettaa. Luokkahuoneessa opetukseen hyödynnetään aktiivisen oppimisen
menetelmiä ja opetus tapahtuu opiskelijakeskeisesti. Opettaja mahdollistaa käännetyn oppimi-
sen ja luokkahuoneessa tarkkailee jatkuvasti opiskelijoiden työskentelyä antaen heille palautetta
työskentelystään reaaliaikaisesti. [5, s. 2.]

Flipped Learning -mallissa yhteisöllinen oppiminen on tärkeässä roolissa eikä sitä pidä
sekoittaa Flipped Classroom -mallissa ja perinteisessä opettamisessa käytettyyn yhteistoimin-
nalliseen oppimiseen. Yhteistoiminnallinen oppiminen voidaan nähdä opettajan aloittamana
aktiviteettina, jossa yhteisen työskentelyn tavoitteena on saavuttaa jokin lopputuotos [36, s. 7]
[35, s. 2]. Yhteisöllisessä oppimisessa sen sijaan opettaja ohjaa ja kannustaa opiskelijoita jaka-
maan oppimaansa muiden kanssa ja näin he saavat mahdollisuuden oppia yhdessä. Kyse ei siis
ole kollektiivisten lopputuotoksien työstämisestä vaan opiskelijoiden kyvystä oppia ohjaamaan
omaa oppimistaan tilanteessa, jossa opettaja ei johda keskustelua. Yhteisöllisessä oppimisessa
korostuu siis opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus: keskusteluista voidaan saavuttaa syvem-
pää ymmärrystä, mikä taas johtaa oppimisen laadun ja määrän kehittymiseen. [35, s. 2.] Yh-
teistoiminnallinen oppiminen on siis pikemminkin työtapa ja yhteisöllinen oppiminen voidaan
sen sijaan ajatella toimintakulttuurina [33, s. 52]. Yhteisöllisyyden hyödyntäminen käänteises-
sä oppimisessa on Yhdysvalloissa nostanut opiskelijoiden tenttituloksia verrattuna perinteiseen
opetukseen [24, s. 598]. Toivolan, Peuran ja Humalojan kirjassa Flipped learning – käänteinen
oppiminen Flipped Learning -käsite yhdistetään sosiokonstruktiiviseen oppimisnäkemykseen,
jossa korostetaan yksilöllistä ja toisaalta myös yhteisöllistä oppimista [33, s. 22].

Yhteisöllisessä oppimisessa opitaan yhdessä, mikä kuitenkin vaatii aktiivista osallistumista,
opiskelijan omaa halua oppia ja jakaa tietoa muille. FL-mallissa vastuu oppimisesta on opis-
kelijalla ja tavoitteena onkin kasvattaa opiskelijan itseohjautuvuutta sekä oppimaan oppimisen
taitoja. [35, s. 1–4.] Itseohjautuvuus tarkoittaa opiskelijan kykyä arvioida ja ohjata omaa op-
pimistaan. Jotta opiskelijan itseohjautuvuus voi kehittyä, täytyy hänen olla tietoinen omasta
oppimisprosessistaan. [33, s. 43–46]. Autonomia voidaan taas määritellä yksilön valitsemaksi
toiminnaksi, josta hän on myös itse vastuussa. Mikäli opiskelija olisi autonominen oppija, hänen
pitäisi pystyä johtamaan, suunnittelemaan ja päästä vaikuttamaan omaan oppimisprosessiinsa,
mihin FL-mallissa juuri pyritään. [36, s. 4.] FL-mallissa opiskelijoilla on siis suuri vastuu omas-
ta oppimisestaan itseohjautuvina ja autonomisina oppijina. Tätä voidaan pitää syynä siihen, että
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kaikki opiskelijat eivät opi kaikkea opintosuunnitelmien mukaista sisältöä. Toisaalta eivät kaikki
opiskelijat perinteisessä opettajajohtoisessa opetuksessakaan opi kaikkea. [35, s. 1–4.]

Perinteisessä opettamisessa opettaja asettaa opettamisen tason perustuen omaan kokemuk-
seensa opiskelijoiden keskimääräisestä taitotasosta. FL-mallissa opiskelijat määrittelevät itsel-
leen sopivan osaamisen tason eikä opettajan jakamia taitotasoja tarvita. [33, s. 40–41.] FL-
mallissa opiskelijalla taidot arvioida omia taitojaan ja osaamistaan kehittyvät [35, s. 3]. Ope-
tuksen tarkoituksena on toimia opiskelijan lähikehityksen vyöhykkeellä eli tilassa, jossa oppi-
minen tapahtuu ja opettajasta tulee merkityksellinen osa opiskelijan oppimista. [33, s. 40–41.]
Lähikehityksen vyöhykkeellä opiskelija voi edetä oppimisessaan omassa tahdissa [33, s. 35].
Vygotsky määrittelee lähikehityksen vyöhykkeen yksilön todellisen saavutettavissa olevan tason
ja toisaalta potentiaalisen kehitystason välille [39, s. 86]. Todellisen saavutuksen tasolla mita-
taan opiskelijan kykyä työstää ongelmanratkaisua itsenäisesti. Sen sijaan taas potentiaalisella
kehitystasolla mitataan ongelmanratkaisua, kun apuna on opiskelijaa taitavampi henkilö, kuten
opettaja tai toinen opiskelija. [33, s. 57]. Omatahtinen eteneminen ja toimiminen lähikehityksen
vyöhykkeellä oppimisessa mahdollistavat opiskelijoiden eriyttämisen yksilöllisesti, mikä taas
mahdollistaa opiskelijoiden etenemisen opinnoissa eri tahdissa [2, s. 28].

Kun opiskelijan ohjaaminen tapahtuu lähikehityksen vyöhykkeellä, tukeminen on oikea-
aikaista. Opiskelijan oikea-aikainen tuki jaetaan kolmeen osaan: opettajan antamaan ohjauk-
seen, opiskelijoiden toisilleen antamaan ohjaukseen sekä oppilaan omaan itsensä ohjaamiseen.
Tavoitteena on, että oppimaan oppinut opiskelija osaa ohjata myös itseään. [12, s. 134–137.]
Oikea-aikaista tukea pidetään usein synonyyminä kaikelle opettajan tarjoamalle tuelle. Opettaja
ei kuitenkaan anna opiskelijalle tukea vain yksittäisien tehtävien suorittamiseen, vaan tuki voi-
daan nähdä opiskelijan oppimisen laajempana kannustimena. Tässä arvioinnilla on tärkeä rooli,
sillä sen pitäisi ennen kaikkea auttaa jokaista opiskelijaa uskomaan omaan kykyynsä oppia. [35,
s. 3–5.]

3.4 Formatiivinen ja käänteinen arviointi

Opetuksen suunnitteleminen alkaa oppimistavoitteiden määrittelemisellä, opettavan sisällön ja
siihen käytettävien opetusmenetelmien valinnalla. Oppimiselle asetettavien tavoitteiden ja sisäl-
lön määritteleminen vaativat myös oppimisen arvioinnin menetelmien ja kriteerien määrittele-
mistä. [17, s. 139.] Arviointimenetelmien vaikutus opiskelijoiden oppimisprosessiin on suuri,
sillä opiskelijat peilaavat omaa osaamistaan ja oppimistaan arviointiin [26, s. 175]. Parhaimmil-
laan arvioinnin avulla opettaja saa tietoa opiskelijoiden ymmärryksen tasosta ja mahdollisista
vaikeuksista opettavan sisällön kanssa, jolloin opettaja pystyy opetuksessaan reagoimaan tarvit-
tavinmuutoksin. Toisaaltamyös opiskelija hyötyy arvioinnista saamalla palautetta oppimisestaan
ja pystyy korjaamaan tämän avulla muodostuneet väärinkäsitykset. [25, s. 92–93.]

Käänteisen oppimisen yhtenä tavoitteena on siirtyä kohti opiskelijakeskeisempää oppimis-
kulttuuria ja tällöin myös arviointiin liittyvät käsitykset on muutettava tämän uuden oppimis-
kulttuurin mukaiseksi. Tässä muutoksessa siirrytään ensinnäkin kohti oppijan ajattelun kehit-
tymisen ja ongelmanratkaisukykyjen arviointia. Toisaalta muutetaan myös arviointiin liittyviä
käsityksiä: arviointi ei ole arvostelua tai tuomio, jonka jälkeen ei tapahtuisi enää kehitystä oppi-
misessa. Arviointi helpottaa opiskelijan lähikehityksen vyöhykkeen tunnistamista ja näin ollen
oikea-aikaisen tuen jakamista. [35, s. 5.]

Jotta arviointi olisi monipuolista, pitäisi sen olla sekä summatiivista että formatiivista. Sum-
matiivisessa arvioinnissa arvioidaan oppimisen lopputulosta, yleensä opintojakson suoritusta
vastaavia tehtäviä ja loppukoetta [18, s. 257]. Summatiivisen arvioinnin tavoitteena on, että
varmistetaan opiskelijan riittävien tietojen ja taitojen osaaminen ennen siirtymistä seuraaville
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opintojaksoille tai työelämään [17, s. 157]. Summatiivinen loppukoe ei kuitenkaan ole paras
tapa mitata opiskelijoiden oppimista tai kehitystä, sillä tällaisella kokeella voidaan vain selvittää
opiskelijan kykyä muistaa opintojaksolla opettajan esittämät toimintamallit [35, s. 3]. Formatii-
visen arvioinnin tavoitteena sen sijaan on selvittää, oppivatko opiskelijat opintojaksolla opetetut
asiat ja miten hyvin he tämän tiedon hallitsevat. Formatiivisen arvioinnin tarkoituksena on aut-
taa opiskelijaa kehittymään oppimisessa, jolloin arviointi on luonteeltaan oppimiseen ohjaavaa
arviointia. Tällainen arviointi on jatkuvaa ja kestää koko opintojakson ajan esimerkiksi erilaisien
oppimispäiväkirjojen ja väliraporttien avulla. Toisaalta formatiivisessa arvioinnissa opettaja pys-
tyy muuttamaan omaa opetustaan opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi saatujen välitietojen
avulla. Formatiivisen arvioinnin keinoja voi myös hyödyntää aktivoivina menetelminä, jolloin
opettajan tekemä arviointi on palautteen antamista opiskelijan edistymisestä. [17, s. 156.]

Formatiivinen arviointi on myös tärkeässä roolissa käänteisessä arvioinnissa. Kuten kään-
teinen oppiminen myös käänteinen arviointi pohjautuu hyväksi havaittuihin käytäntöihin eikä
niinkään varsinaiseen teoriaan tai valmiiseen malliin. [34, s. 9–11.] Koska käänteisessä oppi-
misessa korostetaan opiskelijakeskeisyyttä, opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja oman oppimisen
kehittymistä eikä opiskelijoita siis vertailla toisiinsa, ei käänteisessä arvioinnissakaan tulok-
sien tarvitse olla vertailtavissa. Käänteisessä arvioinnissa osaamista ei siis verrata opettajan
asettamaan taitotasoon vaan opiskelijan itse asettamiin tavoitteisiin. [34, s. 23.]

Käänteisen oppimisen itseohjautuvuutta tuetaan opettajan antaman arvioinnin lisäksi itse-
ja vertaisarvioinnilla. Itsearvioinnin avulla opiskelijan oppimiseen oppimisen taidot kehittyvät,
mikä edistää itseymmärrystä [17, s. 170]. Itsearvioinnissa opiskelija pohtii omalle oppimisel-
leen asettamia tavoitteitaan suhteessa opintojaksolla opiskelijan tekemiin valintoihin. Vertai-
sarviointi taas edistää oppimisen yhteisöllisyyttä opiskelijoiden keskinäisen arvioinnin avulla.
Vertaisarvioinnissa oleellista on hyvässä yhteisymmärryksessä suoritettu arviointi sekä yhdes-
sä oppiminen. [34, s. 32–33.] Vertaisarvioinnin avulla opettaja antaa opiskelijoille vastuuta
oppimisprosessistaan [17, s. 168].
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4 Integraalikäsite insinöörimatematiikassa

Integraalikäsitteen hahmottaminen ja soveltaminen on opiskelijoille tärkeää, sillä integraali-
laskentaa käytetään myös muissa tekniikan korkeakouluopinnoissa. Tutkielman matemaattinen
osuus täydentääkin tutkimuksen kohteena olevien opintojaksojen Insinöörimatematiikka B3
ja Insinöörimatematiikka C3 integraalia käsittelevää aihepiiriä kattavampana esityksenä Rie-
mannin integraalista ja siihen perustuvasta numeerisesta integroinnista. Opintojaksoilla yhtenä
tarkasteltavana aihealueena ovat yksinkertaiset numeerisen integroinnin menetelmät, kuten Rie-
mannin summan avulla approksimointi, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö. Näistä kaksi
ensimmäistä esitellään tässä luvussa. Lisäksi tutkimuksessa Riemannin integraalin olemassao-
lo todistetaan ala- ja yläintegraalin avulla. Tutkimuksen opintojaksoja tarkasteltaessa on hyvä
ymmärtää myös matemaattisesta näkökulmasta, minkä tyyppistä matematiikkaa ja millaisista
lähtökohdista sitä opintojaksoilla käsiteltiin. Kuten opintojaksoilla, myös tässä tutkimukses-
sa määritellään aluksi kuvaajan alapuolella oleva pinta-ala, mikä on hyvin keskeinen ongelma
matemaattisessa analyysissä. [15]

4.1 Pinta-alan määrittäminen

Olkoon funktio 5 , joka saa vain positiivisia arvoja, jatkuva suljetulla välillä [0, 1]. Tarkastellaan
kuvan 4.1 mukaista alueen pinta-alaa �, jota rajoittavat ylhäältä funktion H = 5 (G) kuvaaja,
alhaalta G-akseli ja sivuilta suorat G = 0 ja G = 1. [4, s. 317.]

Kuva 4.1: Suorien G = 0 ja G = 1, funktion H = 5 (G) kuvaajan ja G-akselin rajaama pinta-ala �
(vrt. [4, s. 317]).

Kuva 4.2: Välin [0, 1] tasavälinen jako (vrt. [4, s. 317]).
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Jaetaan väli [0, 1] kuvan 4.2 mukaisesti tasavälisiin osaväleihin. Pinta-ala � on näiden kaik-
kien osavälien summa. Piirretään jokaiselle osavälille suorakulmio, joka approksimoi vastaavaa
osaväliä. Jokaisella osavälillä suorakulmion korkeudeksi voidaan valita esimerkiksi funktion 5
pienin tai suurin arvo tällä osavälillä. Tällöin suorakulmion yläreuna on siis funktion 5 kuvaajan
alapuolella tai yläpuolella, kuten kuvassa 4.2 näkyy. Suorakulmioiden sijaan osaväleille voidaan
myös piirtää puolisuunnikkaita (ks. Numeerinen integrointi -alaluku 4.4). Nyt kaikkien näiden
osaväleille piirrettyjen suorakulmioiden pinta-alojen summa approksimoi tarkasteltavan alueen
pinta-alaa �. Mikäli jokaiselle osavälille piirretyn suorakulmion korkeus on funktion 5 pienin
arvo, saadaan alaspäin arvioitu pinta-alan � arvo eli alasumma. Vastaavasti jokaisen osavälin
funktion 5 suurimmilla arvoilla saadaan ylöspäin arvioitu arvo pinta-alasta � eli yläsumma. [4,
s. 317–318.] Seuraava esimerkki havainnollistaa neljällä erilaisella tasavälisellä jaolla ala- ja
yläsummaa.
Esimerkki 4.1 (Ala- ja yläsumma). (vrt.[4, s. 318–319.])

Kuva 4.3: Ala- ja yläsumma (a) 5:llä (b) 10:llä (c) 20:llä (d) 40:llä suorakulmiolla.

Lasketaan ala- ja yläsumma funktion 5 (G) = G2, G-akselin ja suljetun välin [0, 3] rajaaman
alueen pinta-alalle � erilaisilla tasavälisillä jaoilla, kuten kuvassa 4.3 näkyy. Tasavälisellä jaolla
= = 5 jokaisen osavälin pituus on 3

5 . Kuvan 4.3 (a)-kohdasta nähdään, että ensimmäisen funktion
5 (G) alapuolelle piirretyn suorakulmion korkeus on 0, jolloin alasummaan otetaan mukaan vain
neljä suorakulmiota. Näin saadaan alasumman arvoksi

�5 =
3
5
·
[
(0)2 +

(
3
5

)2
+

(
6
5

)2
+

(
9
5

)2
+

(
12
5

)2
]
=

162
25
≈ 6, 48.

Yläsumman arvoksi tasavälisellä jaolla = = 5 ja osavälin pituudella 3
5 saadaan

�5 =
3
5
·
[(

3
5

)2
+

(
6
5

)2
+

(
9
5

)2
+

(
12
5

)2
+

(
15
5

)2
]
=

297
25
≈ 11, 88.
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Koska ala- ja yläsumma ovat karkeita arvioita varsinaisen pinta-alan � arvosta, lasketaan vielä
näiden kahden keskiarvo

�5 + �5

2
=

6, 48 + 11, 48
2

= 9, 18.

Koska käsin ala- ja yläsumman laskeminen on melko työlästä, taulukossa 4.1 on taulukoituna
tietokoneella laskettuja ala- ja yläsummia sekä niiden keskiarvoja suuremmilla jaoilla kuin = = 5.

Taulukko 4.1: Funktion 5 (G) = G2 kuvaajan alapuolella olevan alueen pinta-alan � arvioita
neljän desimaalin tarkkuudella välillä [0, 3] tasavälisellä jaolla =, alasumma �=, yläsumma �=
ja näiden keskiarvo.

= �= �= keskiarvo

10 7,6950 10,3950 9,0450

20 8,3363 9,6863 9,0113

40 8,6653 9,3403 9,0028

80 8,8320 9,1695 9,0007

160 8,9158 9,0846 9,0002

320 8,9579 9,0422 9,0000

Kuvan 4.3 ja taulukon 4.1 avulla voidaan päätellä, että suuremmilla tasavälisillä jaoilla =
saadaan tarkempia arvioita pinta-alan � arvosta.

Tarkastellaan seuraavaksi kuvan 4.4 mukaista aluetta, joka on suljetulla välillä [0, 1], kasva-
van funktion 5 alapuolella ja G-akselin yläpuolella. Pinta-alan � approksimaatiota varten olkoon
kokonaisluku = vakio. Jaetaan nyt väli [0, 1] = osaväliin

(4.1) [G0, G1], [G1, G2], . . . [G=−1, G=]

siten, että jokaisen osavälin pituus on

(4.2) ΔG =
1 − 0
=

.

Piirretään jokaiselle osavälille kaksi suorakulmiota, joista toisen yläreuna on funktion 5 kuvaajan
yläpuolella ja toisen alapuolelle, kuten kuvassa 4.4 näkyy. [4, s. 322.]

Kuvasta 4.5 havaitaan, että osavälillä [G8−1, G8] funktion 5 kuvaajan alapuolelle piirretyn
suorakulmion korkeus on 5 (G8−1) ja vastaavasti yläpuolelle piirretyn suorakulmion korkeus on
5 (G8). Koska jokaisen osavälin kannan pituus on ΔG, suorakulmioiden pinta-alat ovat

(4.3) 5 (G8−1)ΔG ja 5 (G8)ΔG.

Summaamalla alapuolelle piirrettyjen suorakulmioiden pinta-aloja 8 = 1, 2, . . . , =, saadaan alas-
päin arvioitu pinta-alan � arvo

(4.4) �= =

=∑
8=1

5 (G8−1)ΔG.
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Kuva 4.4: Kuvaajan H = 5 (G) alapuolella oleva alue välillä [0, 1] (vrt. [4, s. 322]).

Kuva 4.5: Kuvaajan H = 5 (G) ylä- ja alapuolelle piirretyt suorakulmiot osavälillä [G8−1, G8] (vrt.
[4, s. 323]).

Samalla tavalla summaamalla yläpuolelle piirrettyjen suorakulmioiden pinta-aloja saadaan ylös-
päin arvioitu pinta-alan � arvo

(4.5) �= =

=∑
8=1

5 (G8)ΔG.

Sijoitetaan äsken muodostetut summat epäyhtälöön

(4.6) �= ≤ � ≤ �=,

jolloin saadaan epäyhtälö
=∑
8=1

5 (G8−1)ΔG ≤ � ≤
=∑
8=1

5 (G8)ΔG.(4.7)

Mikäli funktio 5 (G) olisi vähenevä välillä [0, 1] epäyhtälön (4.7) merkit kääntyisivät toisin-
päin. Tällöin nimittäin alasummaan funktion 5 pienin arvo saataisiin päätepisteestä 5 (G8) ja
yläsummaan suurin arvo päätepisteestä 5 (G8−1). Yleisesti tarkastellen funktion 5 pienin arvo
ei välttämättä ole päätepisteessä vaan valitaan pienin tai suurin osavälillä saavutettava arvo
funktiosta 5 riippuen. Vastaavasti funktion 5 suurin arvo ei välttämättä ole päätepisteessä vaan
tehdään tarkastelu funktion 5 perusteella. [4, s. 323.]
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Esimerkistä 4.1 voidaan silmämääräisesti havaita osavälien lukumäärän = ollessa suuri ja
osavälien pituuden ΔG ollessa pieni, että pinta-alat �= ja �= ovat lähes yhtä suuret. Näin ollen
molemmat pinta-alan arviot ovat lähellä todellista alueen pinta-alaa �. Sama voidaan havaita
myös kuvasta 4.4, joka esittää pinta-alojen �= ja �= erotusta. Jos funktio 5 on kasvava tai
vähenevä välillä [0, 1], niin kuvan 4.4 pienet suorakulmiot voidaan pinota, kuten kuvan oikeassa
reunassa näkyy. Tästä seuraa, että

|�= − �= | = | 5 (1) − 5 (0) |ΔG.

Osavälien pituus ΔG = 1−0
=
→ 0, kun = → ∞. Näin ollen erotus vasemmanpuoleisesta ja

oikeanpuoleisesta summasta epäyhtälössä (4.7) lähestyy nollaa, kun = → ∞, mutta pinta-ala �
sen sijaan ei muutu. Tästä seuraa, että alueen pinta-ala � voidaan esittää raja-arvoina

� = lim
=→∞

=∑
8=1

5 (G8−1)ΔG = lim
=→∞

=∑
8=1

5 (G8)ΔG.(4.8)

Pinta-ala � voidaan siis laskea millä tahansa halutulla tarkkuudella laskemalla jompi kumpi
yhtälön (4.8) summista riittävän suurella osavälien lukumäärällä =. [4, s. 323.]

4.2 Riemannin summa ja Riemannin integraali

Tässä luvussa tarkastellaan jatkuvaa funktiota 5 (G) > 0 suljetulla välillä [0, 1]. Tavoitteena
on määrittää sellainen reaaliluku � (funktion 5 integraali), joka saa saman arvon kuin pinta-
ala � funktion 5 kuvaajan alapuolella. Alaluvussa 4.1 määriteltiin funktion 5 kuvaajan ala- ja
yläpuolelle piirrettyjen suorakulmioiden avulla summat

(4.9)
=∑
8=1

5 (G8−1)ΔG ja
=∑
8=1

5 (G8)ΔG,

jotka approksimoivat pinta-alaa � kuvaajan H = 5 (G) alapuolella, G-akselin yläpuolella ja
suorien G = 0 ja G = 1 välillä. Kyseinen määritelmä perustui siihen, että väli [0, 1] jaettiin =
tasaväliseen osaväliin, joiden jokaisen pituus oli ΔG = 1−0

=
ja [G8−1, G8] merkitsi osaväliä 8. [4, s.

328.] Näitä molempia summia (4.9) voidaan approksimoida summalla

=∑
8=1

5 (G∗8 )ΔG,(4.10)

jossa G∗
8
on jokin piste osaväliltä [G8−1, G8], kuten kuvassa 4.6 on esitetty.

Integraalilaskennan yhtenä tarkoituksena on määrittää funktion 5 integraali välillä [0, 1]
yhtälön (4.10) kaltaisien summien avulla jollakin raja-arvolla, kuten ΔG → 0. Lähdetään tar-
kastelemaan suljetulla välillä [0, 1] rajoitettua funktiota 5 , joka ei välttämättä ole jatkuva eikä
välttämättä saa vain positiivisia arvoja. Jaetaan väli [0, 1] siis osaväleihin

(4.11) [G0, G1], [G1, G2], . . . [G=−1, G=],

jotka eivät välttämättä ole tasapituisia, ja jossa jakopisteet ovat

(4.12) 0 = G0 < G1 · · · < G=−1 < G= = 1.
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Kuva 4.6: Yhtälön 4.10 mukainen summa (vrt. [4, s. 328]).

Mitä tahansa joukkoa % = {G0, G1, ..., G=}, jossa on = + 1 kappaletta pisteitä ja joka toteuttaa
ehdon (4.12) kutsutaan välin [0, 1] jaoksi. Olkoon osavälin 8 pituus ΔG8 = G8 − G8−1. Valitaan
jokaiselta osaväliltä [G8−1, G8] piste G∗8 siten, että 1 ≤ 8 ≤ =. Pisteiden G∗

8
joukkoa

%∗ = {G∗1, G
∗
2, . . . , G

∗
=}

kutsutaan jaon % valinnaksi. Merkinnällä

| |% | | = max
1≤8≤=
{G8 − G8−1}

= max
1≤8≤=
{ΔG8}

tarkoitetaan pisimmän osavälin pituutta eli jaon normia. [4, s. 328.]

Määritelmä 4.2 (Riemannin summa). Olkoon funktio 5 määritelty välillä [0, 1]. Jos % on välin
[0, 1] tasavälinen jako ja %∗ on jaon % valinta, niin Riemannin summa funktiolle 5 määriteltynä
jaolla % ja valinnalla %∗ on

'(%, %∗) =
=∑
8=1

5 (G∗8 )ΔG8 .(4.13)

Yksinkertaisesti usein sanotaan, että '(%, %∗) on funktion 5 Riemannin summa välillä [0, 1].
[4, s. 329.]

Tarkastellaan seuraavaksi kuvan 4.7 mukaista tapausta, jolloin funktio 5 saa sekä positiivisia
että negatiivisia arvoja välillä [0, 1]. Tällöin on huomioitava funktion merkit, kun tulkitaan geo-
metrisesti Riemannin summaa yhtälössä (4.13). Jokaisella osavälillä [G8−1, G8] on suorakulmio,
jonka kanta on ΔG ja korkeus 5 (G∗

8
). Jos 5 (G∗

8
) > 0, niin suorakulmio on G-akselin yläpuolella

ja jos 5 (G∗
8
) < 0, niin suorakulmio on G-akselin alapuolella. Riemannin summa on etumerkillä

varustettu suorakulmioiden pinta-alojen summa, joka on G-akselin yläpuolella olevien suorakul-
mioiden (punaiset suorakulmiot) pinta-alojen summa vähennettynä G-akselin alapuolella olevien
suorakulmioiden (siniset suorakulmiot) pinta-alojen summa. Jos suorakulmioiden kantojen le-
veys ΔG8 → 0, niin vastaava Riemannin summa '(%, %∗) vastaa suorien G = 0 ja G = 1 välillä
olevaa pinta-alaa. Tällöin funktion 5 integraali � välillä [0, 1] määritellään raja-arvona Rie-
mannin summasta (4.13), jossa jaon normi | |% | | → 0. Yleinen integraalin määritelmä saadaan
kuitenkin määrittelemällä tarkemmin, mitä kyseisen raja-arvon olemassaolo tarkoittaa. Toisin
sanoen, jos | |% | | on tarpeeksi pieni, niin kaikki Riemannin summat jaolla % ovat lähellä lukua
�. Jakoa % siis tihennetään, eli | |% | | → 0. Näin saadaan määriteltyä Riemannin integraali. [4, s.
331-332.]
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Kuva 4.7: Riemannin summan geometrinen esitys (vrt. [4, s. 331]).

Määritelmä 4.3 (Riemannin integraali). Funktion 5 integraali välillä [0, 1] on luku

� = lim
| |% | |→0

=∑
8=1

5 (G∗8 )ΔG8 = lim
| |% | |→0

'(%, %∗),(4.14)

mikäli kyseinen raja-arvo on olemassa. Tällöin sanotaan, että funktio 5 on Riemann-integroituva
välillä [0, 1]. Yhtälön (4.14) raja-arvo tarkoittaa sitä, että jokaisella luvulla Y > 0 on olemassa
sellainen luku X > 0, että ����� − '(%, %∗)���� < Y(4.15)

kaikilla välin [0, 1] jaoilla % ja valinnoilla %∗, kun | |% | | < X. Lukua � sanotaan siis funktion 5
Riemann-integraaliksi välillä [0, 1] ja merkitään

� =

1∫
0

5 (G)3G.(4.16)

Erikoistapauksessa, jossa funktio 5 on jatkuva ja saa vain positiivisia arvoja välillä [0, 1],
funktion 5 integraali � on funktion H = 5 (G) kuvaajan alapuolella oleva pinta-ala �. Yleensä
Riemann-integroituvuudesta ja Riemann-integraalista käytetään lyhyemmin muotoja integroitu-
vuus ja integraali. Lisäksi, kun sanotaan, että integraali � =

∫ 1

0
5 (G)3G on olemassa, tarkoitetaan,

että funktio 5 on Riemann-integroituva. [4, s. 332.]

4.3 Ala- ja yläintegraali

Jotta voitaisiin todistaa suoraan Määritelmän 4.3 mukaan funktion 5 integraalin
∫ 1

0
5 (G)3G

olemassaolo, pitäisi selvittää integraalin arvo � jollakin tavalla. Lisäksi pitäisi osoittaa, että
tämä arvo � täyttää Määritelmän 4.3 ehdot jokaisella jaolla %, jolle | |% | | < X sekä jaon kaikilla
mahdollisilla valinnoilla %∗. Tämä voi olla kuitenkin melko haastavaa. Tarkastellaan sen takia
tässä alaluvussa integraaleja ilman, että tarvitsee tietää integraalin arvoa etukäteen, varsinkaan
kun ei ole edes varmuutta integraalin olemassaolosta. Tarkastelussa määritellään kaksi lukua,
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jotka antavat funktion pienimmän ja suurimman arvon, jos funktio 5 on rajoitettu suljetulla
välillä [0, 1]. Lopuksi huomataan, että integraali

∫ 1

0
5 (G)3G on olemassa, jos ja vain jos nämä

kaksi lukua ovat yhtä suuret. Ala- ja yläintegraalin tarkastelemista varten esitellään seuraavaksi
kaksi lausetta, jotka käsittelevät reaalilukujoukon ( supremumia ja infimumia sekä määritellään
näiden jälkeen ala- ja yläintegraali.

Reaalilukujoukko ( on ylhäältä rajoitettu, jos on olemassa sellainen reaaliluku 1, joka on
kaikkia joukon ( alkioita suurempi tai yhtä suuri. Tällöin 1 on joukon ( yläraja. Lisäksi jokainen
ylärajaa 1 suurempi luku on myös joukon ( yläraja reaalilukujen järjestyksen transitiivisuuden
nojalla. Tällöin luku 1 on joukon ( supremum eli pienin yläraja ja merkitään 1 = sup (. [37, s.
3–4.]

Lause 4.4 (Supremum). Jos epätyhjä reaalilukujen joukko ( on rajattu ylhäältä, niin joukon (
supremum eli sup ( on yksikäsitteinen reaaliluku V siten, että

a) G ≤ V kaikilla G joukossa ( eli V on joukon ( yläraja;

b) jos Y > 0, niin on olemassa G0 joukossa ( siten, että G0 > V − Y.

Reaalilukujoukko ( on alhaalta rajoitettu, jos on olemassa sellainen reaaliluku 0, joka on
kaikkia joukon ( alkioita pienempi tai yhtä suuri. Tällöin 0 on joukon ( alaraja. Lisäksi jokainen
alarajaa 0 pienempi luku onmyös joukon ( alaraja reaalilukujen transitiivisuuden nojalla. Tällöin
luku 0 on joukon ( infimum eli suurin alaraja ja merkitään 0 = sup (. Joukko ( on rajoitettu, jos
se on rajoitettu sekä ylhäältä että alhaalta. [37, s. 7.]

Lause 4.5 (Infimum). Jos epätyhjä reaalilukujen joukko ( on rajattu alhaalta, niin joukon (
infimum eli inf ( on yksikäsitteinen reaaliluku U siten, että

a) G ≥ U kaikilla G joukossa ( eli U on joukon ( alaraja;

b) jos Y > 0, niin on olemassa G0 siten, että G0 < U + Y.

Määritelmä 4.6 (Ala- ja yläintegraali). [37, s. 120–121.] Olkoon funktio 5 rajoitettu välillä
[0, 1] ja olkoon % = {G0, G1, ..., G=} jokin välin [0, 1] jako. Merkitään

<8 = inf
G8−1≤G≤G8

5 (G)

ja
"8 = sup

G8−1≤G≤G8
5 (G).

Funktion 5 jakoa % vastaava alasumma on

B(%) =
=∑
8=1

<8ΔG8

ja alaintegraali välillä [0, 1]

sup B(%) =
1∫

0

5 (G)3G.

Funktion 5 jakoa % vastaava yläsumma on

((%) =
=∑
8=1

"8ΔG8
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ja yläintegraali välillä [0, 1]

inf ((%) =
1∫

0

5 (G)3G.

Jos < ≤ 5 (G) ≤ " välillä [0, 1] jokaisella G, niin
<(1 − 0) ≤ B(%) ≤ ((%) ≤ " (1 − 0)

jokaisella jaolla %. Tällöin funktion 5 yläsummien joukko välillä [0, 1] kaikkien jakojen %
suhteen on rajoitettu, kuten myös alasummien joukko on rajoitettu. Näin ollen Lauseiden 4.4

ja 4.5 nojalla alaintegraali
∫ 1

0
5 (G)3G ja yläintegraali

∫ 1

0
5 (G)3G ovat olemassa ja yksikäsitteisiä

sekä toteuttavat [37, s. 121] ehdot

<(1 − 0) ≤
1∫

0

5 (G)3G ≤ " (1 − 0)

ja

<(1 − 0) ≤
1∫

0

5 (G)3G ≤ " (1 − 0).

Lause 4.7. Olkoon funktio 5 rajoitettu välillä [0, 1] ja olkoon % jokin välin [0, 1] jako. Tällöin
a) Funktion 5 yläsumma ((%) = sup {'(%, %∗) | %∗ on jaon % valinta}.

b) Funktion 5 alasumma B(%) = inf {('(%, %∗) | %∗ on jaon % valinta}.
Todistus. (vrt. [37, s. 121]) Todistetaan kohta a). Kohdan b) todistus sivutetaan, sillä se on
samanlainen kuin kohdan a). Jos % = {G0, G1, . . . , G=}, niin silloin

((%) =
=∑
8=1

"8ΔG8,

missä
"8 = sup

G8−1≤G≤G8
5 (G).

Mielivaltainen Riemannin summa jaolla % ja valinnalla %∗ on muotoa

'(%, %∗) =
=∑
8=1

5 (G∗8 )ΔG8,

missä G 9−1 ≤ G∗8 ≤ G 9 . Koska 5 (G∗8 ) ≤ " 9 , niin tästä seuraa, että '(%, %∗) ≤ ((%).
Olkoon nyt Y > 0 ja valitaan piste G∗

8
osaväliltä [G8−1, G8] siten, että

5 (G∗8 ) > "8 −
Y

=ΔG8
, 1 ≤ 8 ≤ =.

Riemannin summa on näin ollen

'(%, %∗) =
=∑
8=1

5 (G∗8 )ΔG8 >
=∑
8=1

[
"8 −

Y

=ΔG8

]
ΔG8 = ((%) − Y.

Nyt Määritelmän 4.4 nojalla ((%) on kaikkien Riemannin summien jaolla % ja valinnalla %∗
muodostaman joukon supremum. �
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Ala- ja yläsummaa tarkasteltiin jo hieman alaluvussa 4.1, jossa tarkasteltiin funktion 5

kuvaajan alla olevaa pinta-alaa (kuvat 4.4 ja 4.5). Todettiin, että funktion 5 kuvaajan ala- ja
yläpuolelle piirrettyjen suorakulmioiden pinta-alojen summat muodostavat epäyhtälön

�= ≤ � ≤ �=.

Vastaavasti ala- ja yläsummille pätee epäyhtälö

B(%) ≤ � ≤ ((%)

jokaisella välin [0, 1] jaolla %. Näin ollen pinta-alan � täytyy olla kaikkien funktion 5 alasum-
mien muodostaman joukon yläraja ja vastaavasti kaikkien yläsummien muodostaman joukon
alaraja välillä [0, 1]. Jos

1∫
0

5 (G)3G =
1∫

0

5 (G)3G,

niin ylä- ja alaintegraalille on olemassa yksi yhteinen arvo, joka on sama kuin pinta-alan � arvo.
[37, s. 123–124.] Seuraavassa esimerkissä näytetään, että ylä- ja alaintegraalin arvoksi saadaan
yhtä suuret arvot.

Esimerkki 4.8. (vrt. [37, s. 124–125]) Tarkastellaan funktiota

5 (G) = G, kun 3 ≤ G ≤ 4.

Jos % on välin [3, 4] jako ja funktio 5 on kasvava, niin

"8 = 5 (G8) = G8 ja <8 = 5 (G8−1) = G8−1.

Näin ollen

(4.17) ((%) =
=∑
8=1

G8 (G8 − G8−1)

ja

(4.18) B(%) =
=∑
8=1

G8−1(G8 − G8−1).

Luku G8 voidaan kirjoittaa muodossa

G8 =
G8 + G8−1

2
+ G8 − G8−1

2
,

jolloin sijoittamalla tämä yhtälöön (4.17) saadaan

((%) =
=∑
8=1

(
G8 + G8−1

2
+ G8 − G8−1

2

)
(G8 − G8−1)

=
1
2

=∑
8=1
(G8 + G8−1) (G8 − G8−1) +

1
2

=∑
8=1
(G8 − G8−1) (G8 − G8−1)

=
1
2

=∑
8=1
(G2
8 − G2

8−1) +
1
2

=∑
8=1
(G8 − G8−1)2

=
1
2
(G2
= − G2

0) +
1
2

=∑
8=1
(G8 − G8−1)2.
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Sijoitetaan näin muodostetun yhtälön ensimmäiseen summaan G= = 4 ja G0 = 3, jolloin saadaan

((%) = 1
2
(42 − 32) + 1

2

=∑
8=1
(G8 − G8−1)2 =

7
2
+ 1

2

=∑
8=1
(G8 − G8−1)2(4.19)

Koska

0 <
=∑
8=1
(G8 − G8−1)2 ≤ ||% | |

=∑
8=1
(G8 − G8−1) = | |% | | (4 − 3),

niin yhtälön (4.19) nojalla

7
2
< ((%) ≤ 7

2
+ ||% | |

2
.

Täten, koska | |% | | voidaan olettaa todella pieneksi, Määritelmän 4.6 nojalla

1∫
0

5 (G)3G = 7
2
.

Samalla tavalla voidaan johtaa yhtälöstä (4.18), että

7
2
− ||% | |

2
≤ B(%) < 7

2
,

jolloin

1∫
0

5 (G)3G = 7
2
.

Näin ollen, koska ylä- ja alasumma saavat saman arvon

1∫
0

5 (G)3G =
1∫

0

5 (G)3G = 7
2
.

funktion 5 kuvaajan alapuolella olevan pinta-alan arvo on � = 7
2 .

Seuraava lause tarvitaan, jotta voidaan määritellä rajatun funktion 5 integroituvuus suljetulla
välillä [0, 1] [37, s. 128].

Lause 4.9. Oletetaan, että

(4.20) | 5 (G) | ≤ ", kun 0 ≤ G ≤ 1,

ja olkoon %′ suljetun välin [0, 1] jaon % hienonnus, joka on saatu lisäämällä A kappaletta
pisteitä jakoon %. Tällöin

(4.21) ((%) ≥ ((%′) ≥ ((%) − 2"A | |% | |

ja

(4.22) B(%) ≤ B(%′) ≤ B(%) + 2"A | |% | |.
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Todistus. (vrt. [37, s. 128–129]) Käydään läpi lauseen todistus yläsummille. Todistus alasum-
mille sivuutetaan, sillä se on samanlainen kuin todistus yläsummille. Oletetaan ensimmäiseksi,
että A = 1, jolloin %′ on jaon % hienonnus, joka on saatu lisäämällä piste 2 jakoon %. Näin
ollen erotuksen ((%) − ((%′) kaikki muut termit supistuvat pois paitsi pisteen 2 sisältävä väli
[G8−1, G8]. Tällöin, jos

"81 = sup
G8−1≤G≤2

5 (G) ja "82 = sup
2≤G≤G8

5 (G),

niin saadaan

((%) − ((%′) = "8 (G8 − G8−1) − "81(2 − G8−1) − "82(G8 − 2),

ja edelleen

(4.23) ((%) − ((%′) = ("8 − "81) (2 − G8−1) + ("8 − "82) (G8 − 2).

Oletuksen (4.20) nojalla saadaan

0 ≤ "8 − "8C ≤ 2".

Nyt yhtälölle (4.23) saadaan arvio

(4.24) 0 ≤ ((%) − ((%′) ≤ 2" (G8 − G8−1) ≤ 2" | |% | |.

Näin ollen on todistettu (4.21), kun A = 1.
Osoitetaan seuraavaksi, että (4.21) pätee myös, kun A > 1. Oletetaan siis, että A > 1 ja %′ on

hienonnus, joka on saatu jaosta % lisäämällä tähän A kappaletta pisteitä 21, 22, . . . , 2A . Olkoon
%(0) = %. Jokainen hienonnus %( 9) , johon on lisätty 9 kappaletta pisteitä, saadaan muodostettua
jaosta %( 9−1) lisäämällä piste 2 9 . Nyt yhtälöstä (4.24) seuraa, että

(4.25) 0 ≤ ((%( 9−1)) − ((%( 9)) ≤ 2" | |%( 9−1) | |, 1 ≤ 9 ≤ A.

Lasketaan yhtälön (4.25) eri muotoa olevat yhtälö yhteen jokaisella 1 ≤ 9 ≤ A ja huomioidaan
supistuvat termit, saadaan

(4.26) 0 ≤ ((%(0)) − ((%(A)) ≤ 2" ( | |%(0) | | + | |%(1) | | + · · · + | |%(A−1) | |).

Koska %(0) = %, %(A) = %′ ja | |%(:) | | ≤ | |%(:−1) | |, jokaisella 1 ≤ : ≤ A −1, niin epäyhtälö (4.26)
saadaan muotoon

0 ≤ ((%) − ((%′) ≤ 2"A | |% | |.
Tämä yhtälö on ekvivalentti yhtälön (4.21) kanssa. �

Lause 4.10. Jos funktio 5 on rajoitettu välillä [0, 1] ja Y > 0, niin on olemassa sellainen luku
X > 0, että

1∫
0

5 (G)3G ≤ ((%) <
1∫

0

5 (G)3G + Y

ja
1∫

0

5 (G)3G ≥ B(%) >
1∫

0

5 (G)3G − Y,

aina, kun | |% | | < X.
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Todistus. (vrt. [37, s. 131]) Todistetaan lause yläintegraalille ja yläsummalle. Todistus alain-
tegraalille ja alasummalle on samanlainen, joten se sivuutetaan. Oletetaan, että funktio 5 on

rajoitettu välillä [0, 1]. Epäyhtälöketjun ensimmäinen epäyhtälö eli
∫ 1

0
5 (G)3G ≤ ((%) pätee

kaikilla jaoilla % Lauseen 4.5 ja Määritelmän 4.6 nojalla. Koska funktio 5 on rajoitettu, voi-
daan olettaa, että | 5 (G) | ≤ " , kun 0 ≤ G ≤ 1. Määritelmän 4.6 mukaan on olemassa jako
%0 = {G0, G1, . . . , GA+1} välillä [0, 1] siten, että

(4.27) ((%0) <
1∫

0

5 (G)3G + Y
2
.

Oletetaan, että % on mikä tahansa välin [0, 1] jako. Olkoon jakojen % ja %0 yhdiste %′ = %∪%0.
Lauseen 4.9 nojalla saadaan

(4.28) ((%′) ≤ ((%0).

Koska %′ on jaon % hienonnus, joka on saatu lisäämällä enintään A kappaletta pisteitä jakoon %,
niin Lauseesta 4.9 seuraa, että

(4.29) ((%′) ≥ ((%) − 2"A | |% | |.

Nyt epäyhtälöistä (4.27), (4.28) ja (4.29) saadaan, että

((%) ≤ ((%′) + 2"A | |% | |
≤ ((%0) + 2"A | |% | |

<

1∫
0

5 (G)3G + Y
2
+ 2"A | |% | |.

Täten
1∫

0

5 (G)3G ≤ ((%) <
1∫

0

5 (G)3G + Y

on voimassa, jos
| |% | | < X = Y

4"A
.

�

Lause 4.11. Rajoitettu funktio 5 on integroituva välillä [0, 1], jos ja vain jos

1∫
0

5 (G)3G =
1∫

0

5 (G)3G = � .

Tällöin

� =

1∫
0

5 (G)3G.
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Todistus. (vrt. [37, s. 129–133]) Todistetaan aluksi, että jos funktio 5 on integroituva, niin

1∫
0

5 (G)3G =
1∫

0

5 (G)3G =
1∫

0

5 (G)3G.

Tarkastellaan välin [0, 1] jakoa % valinnalla %∗. Tällöin

1∫
0

5 (G)3G −
1∫

0

5 (G)3G =
( 1∫
0

5 (G)3G − ((%)
)
+ ((%) − '(%, %∗) +

(
'(%, %∗) −

1∫
0

5 (G)3G
)
,

joten kolmioepäyhtälöstä seuraa, että
(4.30)���� 1∫
0

5 (G)3G −
1∫

0

5 (G)3G
���� ≤ ���� 1∫

0

5 (G)3G − ((%)
����+ |(((%) − '(%, %∗)) | + ����'(%, %∗) − 1∫

0

5 (G)3G
����.

Oletetaan nyt, että Y > 0. Määritelmän 4.6 nojalla on olemassa sellainen välin [0, 1] jako %0,
että

(4.31)
1∫

0

5 (G)3G ≤ ((%0) <
1∫

0

5 (G)3G + Y
3
.

Määritelmän 4.3 mukaan on olemassa sellainen luku X > 0, että

(4.32)
����'(%, %∗) − 1∫

0

5 (G)3G
���� < Y

3
,

jos | |% | | < X ja %∗ on jaon % valinta. Oletetaan nyt, että | |% | | < X ja % on jaon %0 hienonnus.
Lauseen 4.9 nojalla ((%) ≤ ((%0), jolloin epäyhtälöstä (4.31) seuraa, että

1∫
0

5 (G)3G ≤ ((%) <
1∫

0

5 (G)3G + Y
3
,

jolloin

(4.33)
���� 1∫
0

5 (G)3G − ((%)
���� < Y

3
.

Nyt epäyhtälöistä (4.30), (4.32) ja (4.33) seuraa, että

(4.34)
���� 1∫
0

5 (G)3G −
1∫

0

5 (G)3G
���� < 2Y

3
+ |((%) − '(%, %∗) |

28



on voimassa jokaisella funktion 5 Riemannin summalla '(%, %∗). Koska Lauseen 4.7 koh-
dan a) nojalla ((%) on Riemannin summien '(%, %∗) muodostaman joukon supremum, niin
Määritelmän 4.4 mukaan on olemassa jaon % valinta %∗, jolle

|((%) − '(%, %∗) | < Y

3
.

Sijoittamalla tämä yhtälöön (4.34) saadaan

���� 1∫
0

5 (G)3G −
1∫

0

5 (G)3G
���� < Y.

Koska Y on mielivaltainen positiivinen luku, niin tästä seuraa, että

1∫
0

5 (G)3G =
1∫

0

5 (G)3G.

Vastaavasti voidaan todistaa, että

1∫
0

5 (G)3G =
1∫

0

5 (G)3G.

Täten, jos funktio 5 on integroituva, niin

1∫
0

5 (G)3G =
1∫

0

5 (G)3G = �,

missä � =
∫ 1

0
5 (G)3G.

Todistetaan seuraavaksi lause toiseen suuntaan eli jos funktio 5 on rajoitettu välillä [0, 1] ja

(4.35)
1∫

0

5 (G)3G =
1∫

0

5 (G)3G = �,

niin funktio 5 on integroituva välillä [0, 1] ja � =
∫ 1

0
5 (G)3G.

Jos Y > 0, niin on olemassa sellainen luku X > 0, että

(4.36)
1∫

0

5 (G)3G − Y < B(%) ≤ ((%) <
1∫

0

5 (G)3G + Y,

kun | |% | | < X. Jos '(%, %∗) on funktion 5 Riemannin summa jaolla % ja valinnalla %∗, niin
Määritelmästä 4.6 saadaan, että

B(%) ≤ '(%, %∗) ≤ ((%),
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jolloin yhtälöistä (4.35) ja (4.36) seuraa, että

� − Y < '(%, %∗) < � + Y,

kun | |% | | < X. Luku � toteuttaa siis Määritelmän 4.6 ehdon ja täten

� =

1∫
0

5 (G)3G.

�

4.4 Numeerinen integrointi

Tässä alaluvussa esitellään Riemannin summan käyttöä tilanteissa, joissa funktion 5 integraalia
arvioidaan numeerisella integroinnilla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sovellukset, joissa
integrointi ei onnistu alkeisfunktioiden avulla tai se on vaikeaa sekä tilanteet, joissa funktion
5 lauseketta ei tunneta ja käytettävissä on vain tiettyjä arvoja tietyissä pisteissä, kuten mittaus-
tuloksina [4, s. 378–379]. Tällöin voidaan arvioida integraalia � =

∫ 1

0
5 (G) Määritelmässä 4.2

esitetyllä Riemannin summalla (4.13)

'(%, %∗) =
=∑
8=1

5 (G∗8 )ΔG8 .

Yhtälössä (4.13) piste G∗
8
voidaan valita mielivaltaisesti osaväliltä [G8−1, G8]. Kun lasketaan Rie-

mannin summaa, valinnan %∗ pisteet valitaan yleensä jollakin systemaattisella tavalla. Tarkas-
tellaan seuraavaksi kolmea erilaista pisteen G∗

8
valintaa, joilla saadaan kolme erilaista arvioita

funktion 5 integraalille
∫ 1

0
5 (G)3G.

Oletetaan seuraavissa määritelmissä, että funktio 5 > 0 on rajoitettu välillä [0, 1] ja % on
välin [0, 1] = tasavälinen jako. Jaon osaväli on [G8−1, G8] ja osavälin pituus on ΔG = (1 − 0)/=.

Määritelmä 4.12 (Vasemmanpuoleisen päätepisteen Riemannin summa). Olkoon osavälin pää-
tepiste G∗

8
= G8−1 valittu osavälin vasemmasta reunasta. Tällöin vasemmanpuoleisen päätepisteen

Riemannin summa on

'+ =

=∑
8=1

5 (G8−1)ΔG,(4.37)

jota kutsutaan myös vasemmanpuoleisen päätepisteen approksimaatioksi. [4, s. 329.]

Määritelmä 4.13 (Oikeanpuoleisen päätepisteen Riemannin summa). Olkoon osavälin pääte-
piste G∗

8
= G8 valittu osavälin oikeasta reunasta. Tällöin oikeanpuoleisen päätepisteen Riemannin

summa on

'$ =

=∑
8=1

5 (G8)ΔG,(4.38)

jota kutsutaan myös oikeanpuoleisen päätepisteen approksimaatioksi. [4, s. 330.]
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Määritelmä 4.14 (Keskipisteen Riemannin summa). Olkoon osavälin päätepiste

G∗8 = <8 =
G8−1 + G8

2
valittu osavälin keskeltä. Tällöin keskipisteen Riemannin summa on

' =

=∑
8=1

5 (<8)ΔG,(4.39)

jota kutsutaan myös keskipisteapproksimaatioksi. [4, s. 330.]
Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan vasemman- ja oikeanpuoleisen päätepisteen sekä

keskipisteen Riemannin summaa arvioimalla jatkuvan funktion 5 (G) = −G2 + 4G, G-akselin ja
suljetun välin [0, 4] rajaaman alueen pinta-alaa.
Esimerkki 4.15 (Riemannin summat). (vrt. [4, s. 330–331]). Kuva 4.8 havainnollistaa näitä
edellä mainittua kolmea Riemannin summaa osavälien lukumäärällä = = 4. Jokaisen osavälin
pituus on ΔG = 4−0

4 = 1. Vasemmanpuoleisen päätepisteen Riemannin summa on

'+ =

4∑
8=1

5 (G8−1)ΔG = (3 + 4 + 3) · 1 = 10.

Kuvasta 4.8 nähdään, että symmetrian nojalla oikeanpuolisen päätepisteen Riemannin summa
saa saman arvon. Keskipisteen Riemannin summaksi saadaan

' =

4∑
8=1

5 (<8)ΔG = (1.75 + 3.75 + 3.75 + 1.75) · 1 = 11.

Kuva 4.8: Vasemman- ja oikeanpuoleisen päätepisteen sekä keskipisteen Riemannin summa
funktiolle 5 (G) = −G2 + 4G.

Integraalia � =
∫ 1

0
5 (G) voidaan arvioida suorakulmioiden sijaan myös puolisuunnikkailla.

Tällöin osavälin [G8−1, G8] päätepisteiden kautta piirretään jana, kuten kuvassa 4.9 on tehty.
Oletetaan edelleen, että funktio 5 > 0 on rajoitettu välillä [0, 1] ja % on jokin välin [0, 1] =
tasavälinen jako. Jaon osaväli on [G8−1, G8], jolloin osavälin pituus on ΔG = (1 − 0)/=. Tällöin
osavälien pinta-alojen summa on

=∑
8=1

1
2
[ 5 (G8−1) + 5 (G8)]ΔG

=
ΔG

2
[
[ 5 (G0) + 5 (G1)] + [ 5 (G1) + 5 (G2)] + · · · + [ 5 (G=−1) + 5 (G=)]

]
=
ΔG

2
[
5 (G0) + 2 5 (G1) + 2 5 (G2) + · · · + 2 5 (G=−1) + 5 (G=)

]
.
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Kuva 4.9: Funktion 5 osavälille [G8−1, G8] piirretty jana [4, s. 380].

Määritelmä 4.16 (Puolisuunnikassääntö). Funktion 5 integraalille saadaan arvio

� =

1∫
0

5 (G) ≈ ΔG
2

[
5 (G0) + 2 5 (G1) + 2 5 (G2) + · · · + 2 5 (G=−1) + 5 (G=)

]
,

jossa osavälin pituus on ΔG = (1 − 0)/=. Tätä kutsutaan puolisuunnikassäännöksi. [4, s. 380.]

Huomautus. Puolisuunnikassäännön mukainen approksimaatio on myös vasemman- ja oikean-
puoleisen päätepisteen Riemannin summan keskiarvo [4, s. 380]

� =

1∫
0

5 (G) ≈ 1
2
('+ + '$) =

ΔG

2

=∑
8=1
[ 5 (G8−1) + 5 (G8)] .

Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan puolisuunnikassääntöä arvioimalla esimerkin
4.15 tavoin jatkuvan funktion 5 (G) = −G2+4G, G-akselin ja suljetun välin [0, 4] rajaaman alueen
pinta-alaa.

Esimerkki 4.17 (Puolisuunnikassääntö). (vrt. [4, s. 330–331, 381]). Kuva 4.10 havainnollistaa
puolisuunnikassäännön mukaisesti piirrettyjä puolisuunnikkaita osavälien lukumäärällä = = 4.
Jokaisen osavälin pituus on ΔG = 4−0

4 = 1.

Kuva 4.10: Puolisuunnikassäännön mukaisesti funktion 5 (G) = −G2 + 4G osaväleille piirretyt
puolisuunnikkaat.
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Funktion 5 integraalille saadaan arvio

� =

1∫
0

5 (G) ≈ ΔG
2

[
5 (G0) + 2 5 (G1) + 2 5 (G2) + 2 5 (G4) + 2 5 (G4) + 5 (G5)

]
=

1
2
[
0 + 2 · 3 + 2 · 4 + 2 · 3 + 0

]
= 10.

Toisaalta esimerkissä 4.15 laskettujen vasemmanpuoleisen päätepisteen Riemannin summan
('+ = 10) ja oikeanpuoleisen päätepisteen Riemannin summan ('$ = 10) keskiarvona funktion
5 integraalille saadaan arvio

� =

1∫
0

5 (G) ≈ 1
2
('+ + '$) =

1
2
(10 + 10) = 10.

Alaluvun 4.1 esimerkissä 4.1 todettiin, että suuremmilla tasavälisillä jaoilla = saadaan tar-
kempia arvioita pinta-alan � arvosta. Tämä pätee myös esimerkeissä 4.15 ja 4.17 käytettyjen
osavälien lukumäärien = suhteen. Mikäli osavälien lukumäärä = olisi siis suurempi, saatai-
siin tarkempia arvioita funktion 5 Riemannin summalle ja integraalille. Jatkuvan funktion
5 (G) = −G2 + 4G, G-akselin ja suljetun välin [0, 4] rajaaman alueen pinta-alan ja integraalin
tarkka arvo on

� =

1∫
0

5 (G) =
4∫

0

(−G2 + 4G)3G =
4/

0

(
− G

3

3
+ 4G2

2

)
= −43

3
+ 2 · 42 − 0 =

32
3
≈ 10, 67

Esimerkkejä 4.15 ja 4.17 tarkastellessa nähdään, että vasemman- ja oikeanpuoleinen Riemannin
summa sekä puolisuunnikassääntö antavat tässä tapauksessa hieman tarkkaa arvoa pienemmän
arvon ja toisaalta keskipisteen Riemannin summa hieman tarkkaa arvoa suuremman arvon.
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5 Tutkimuksen toteutus

Tässä luvussa käydään läpi tarkemmin käänteisellä mallilla opiskelleen testiryhmän ja toisaalta
perinteisempäämallia hyödyntäneen vertailuryhmän opintojaksojen käytännön järjestelyitä. Tar-
kastellaan, millaisista oppimistilaisuuksista ja eri tyyppisistä oppimistehtävistä opintojaksojen
rakenne koostui, millainen opiskelijoiden viikkoaikataulu oli sekä tarkastellaan opintojaksojen
arviointia verraten näitä luvussa 3 esitettyyn teoriaan. Testi- ja vertailuryhmän käytännön jär-
jestelyiden tiedot on saatu opintojaksojen vastuuopettajilta sekä opintojaksojen Moodle-sivuilta
[10]. Lisäksi luvussa tarkastellaan tarkemmin tutkimuksessa käytettyä aineistoa sekä esitellään
aineiston analyysiin käytetyt tutkimusmenetelmät.

5.1 Käytännön järjestelyt testi- ja vertailuryhmällä

Lukuvuonna 2019-2020 testiryhmän opintojakso Insinöörimatematiikka C3 toteutettiin kään-
teisen oppimisen mallilla. Tällä tarkoitetaan luvussa 3 esiteltyjen käänteiseen opetukseen (FC-
malli) ja käänteiseen oppimiseen (FL-malli) pohjautuvaa sekoitusta. Opintojakson yleiset ja
matemaattiset osaamistavoitteet oli jaettu aiheviikoittain eri osaamisen tasojen mukaisesti opin-
tojakson Moodle-sivustolla. FL-malliin kuuluu oman opiskelun vapaa aikatauluttaminen, mikä
opintojaksolla toteutui opiskelijoiden mahdollisuutena valita vapaasti omat työskentelytapan-
sa ja -aikansa. Opiskelijoiden aikataulua kuitenkin säätelivät opetusviikon erilaiset oppimisti-
laisuudet, kuten vapaaehtoinen tukitilaisuus, harjoitustilaisuudet ja prime time -tilaisuus, op-
pimateriaalien julkaiseminen sekä erilaisten oppimistehtävien tarkat palautusten ajankohdat.
Erilaisia oppimistehtävätyyppejä olivat viikoittain laskettavat verkko- ja harjoitustehtävät, jois-
ta harjoitustehtävät jakaantuivat ennen laskuharjoitustilaisuutta laskettaviin ennakkotehtäviin
ja laskuharjoitustilaisuuden jälkeen palautettaviin palautustehtäviin. Itse- ja vertaisarvioinnin
suorittaminen olivat ehtona palautustehtävien pisteiden saamiseksi. Lisäksi muita oppimisteh-
tävätyyppejä olivat opetusvideoiden katseleminen, prime time -tilaisuuteen osallistuminen ja
siihen liittyvä ryhmätehtävä sekä viikoittainen osaamistavoitteiden saavuttamisen itsearvioin-
ti. FL-mallin mukaisesti opiskelijat arvioivat omaa oppimistaan itse asettamiinsa tavoitteisiin
verraten, kun taas tällä opintojaksolla itsearvioinnissa tarkasteltiin yleisesti kaikille asetettujen
osaamistavoitteiden toteutumista.

Opintojakson kuusi aiheviikkoa jakaantuivat seitsemälle opetusviikolle. Aiheviikko alkoi
perjantaina ja loppui seuraavan viikon torstai-iltana. Uuden aiheen opiskelu aloitettiin itse-
näisesti loppuviikosta viimeistään perjantaiaamuna. Opintojaksolla ei ollut perinteisiä luentoja
vaan oppimateriaali saatiin sähköisesti monipuolisten opetusvideoiden, opintomonisteen ja esi-
merkkien kautta. FC-mallissa juuri opetusvideoiden käyttäminen oppimisessa on tyypillistä.
Opetusvideoiden käyttöä on perusteltu opiskelijoiden mahdollisuutena opiskella asioita omas-
sa tahdissa, sillä videoita voi katsoa monta kertaa uudelleen ja toisaalta siirtyä itselle tuttujen
asioiden ohitse. Tällä opintojaksolla opettaja kuitenkin sääteli videoiden julkaisemisella oppi-
misen ajoittamista. Opintojaksolla opiskelijat eivät jääneet yksin sähköisten materiaalien kanssa
vaan heitä kannustettiin työskentelemään ryhmissä ja tukemaan toisiaan, jolloin huomioitiin
oppimisessa FL-mallin yhteisöllisyys. Lisäksi opiskelijoille tarjottiin viikoittaisissa oppimisti-
laisuuksissa mahdollisuus kysyä neuvoa opettajilta, jolloin mahdollistettiin FL-mallin mukainen
oikea-aikainen tuki.

Viikoittaisen aiheen teoriaan tutustumisen jälkeen siirryttiin tekemään verkkotehtäviä, joiden
tarkoitus oli selventää uuden aiheviikon käsitteitä ja edistää näin aihepiirin opiskelua. Verkko-
tehtäviä kutsuttiin käsitteenmuodostustehtäviksi tai toisaalta Moodlen ohjelmoinnissa käytetyn
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kielen mukaisesti STACK-tehtäviksi. Verkkotehtävien lukumäärä vaihteli viikoittain 11–29 teh-
tävän välillä. Tehtäviä sai laskea osissa ja palata niihin myöhemmin uudelleen. Verkkotehtävien
palautus sulkeutui seuraavalla viikolla tiistai-iltana.

Perjantaiaamuna opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua tukitilaisuuteen, jossa harjoiteltiin
aiheviikon sisältöihin liittyviä lukiossa tai aiemmilla yliopistokursseilla käytyjä asioita. Tukiti-
laisuuden kertaustehtäviä sai tehdämyös itsenäisestiMatikkakertaus-Moodle -sivustolla. Lisäksi
perjantaisin järjestettiin vapaaehtoinen kahden tunnin ja maanantaisin neljän tunnin mittainen
Reenaamo-tilaisuus, jossa sai ohjatusti apua opiskeluun sekä verkkotehtävien että harjoitustehtä-
vien tekemiseen yksin tai pienissä ryhmissä. Kerran viikossa maanantaisin tai tiistaisin, riippuen
tutkinto-ohjelmasta, opiskelija osallistui harjoitustilaisuuteen, jossa käsiteltiin kuusi Moodlessa
julkaistua harjoitustehtävää. Kolme ennakkotehtävää laskettiin ennen laskuharjoitustilaisuutta ja
niiden ratkaisut käytiin tilaisuudessa taululla läpi. Loput kolme olivat palautustehtäväviä, joita
sai jäädä laskemaan harjoitustilaisuuteen ja ne palautettiin Moodleen. Palautustehtäville tehtiin
itse- ja vertaisarviointi.

Aiheviikko päättyi keskiviikkona tai torstaina järjestettävään prime time -tilaisuuteen. Ti-
laisuuteen osallistui kuusi noin kahdeksan hengen pienryhmää ja kaksi opettajaa. Tilaisuudessa
opettaja keskusteli jokaisen pienryhmän kanssa erikseen viikon aiheista. Keskustelussa tarkas-
teltiin opiskelijoiden itsearviointeja suhteessa viikon osaamistavoitteisiin. Näin opettaja pystyi
varmistamaan, että osaamistavoitteet täyttyivät. Tässä kohtaa opiskelijalla oli myös mahdolli-
suus kysyä viikon aikana epäselviksi jääneitä asioita. Yhden pienryhmän keskustelun aikana
muut pienryhmät tekivät ryhmätehtävää. Ryhmätehtävä tuki, kertasi tai täydensi kuluneen aihe-
viikon sisältöjä. Prime time -tilaisuus mahdollisti FL-mallin mukaisen yhteisöllisen oppimisen
ja oikea-aikaisen tuen. Ryhmätehtävä palautettiin Moodleen viimeistään torstai-iltana. Kaikil-
la viikoilla ei ollut palautettavaa tehtävää, vaan tehtävä saatettiin tehdä kokonaan prime time
-tilaisuudessa.

Käänteisessä oppimisessa arviointi pohjautuu formatiiviseen arviointiin, joka tällä opin-
tojaksolla perustui jokaiselta aiheviikolta kerättyihin eri tyyppisten oppimistehtävien ja tentin
pisteisiin, joita oli mahdollista saada koko opintojakson aikana yhteensä 1000. Näistä pisteistä
700 oli mahdollista ansaita aloitusviikon ja aiheviikkojen aikana. Opintojaksolla summatiivis-
ta arviointia edusti opintojakson lopputentti, josta oli jaossa loput 300 pistettä. Lopputentin
suorittaminen ei kuitenkaan ollut pakollista. Tentissä oli kolme tehtävää, jotka pisteytettiin 0–
6 pisteellä. Tämä pistemäärä kerrottiin luvulla 50/3 ja tarvittaessa pyöristettiin tulos ylöspäin
tasapisteisiin. Tenttimahdollisuuksia järjestettiin kolme. Arvosana 5 edellytti noin 900 pisteen
saamista ja arvosana 1 edellytti noin 500 pistettä.

Vertailuryhmän opintojakso Insinöörimatematiikka B3 järjestettiin perinteisemmällä mal-
lilla, joka koostui luennoista, laskuharjoituksista ja lopputentistä. Opintojakson toteutus sisälsi
perinteisen luento-opetuksen lisäksi luvussa 3 esiteltyjä FC- ja FL-mallin mukaisia opiskelijoita
osallistavia ja aktivoivia ominaisuuksia. Opintojakson kuusi aiheviikkoa jakaantuivat testiryh-
män opintojakson tavoin seitsemälle opetusviikolle, joista ensimmäinen ja viimeinen olivat
vajaita viikkoja. Opetusviikko koostui luennoista ja laskuharjoitustilaisuuksista. Opintojaksolla
ei noudatettu kuitenkaan täysin Hervannan kampuksen insinöörimatematiikan opintojaksojen
perinteisen mallin mukaista kuusi tuntia luentoja ja kaksi tuntia harjoituksia -aikataulua. Sen
sijaan luentoja ja laskuharjoituksia oli molempia yhteensä neljä tuntia viikossa, jolloin viikkoai-
kataulu jakaantui siis tasan näiden välille. Opintojakson arviointi perustui sekä tentistä saatuun
pistemäärään että opintojakson aikana viikoittain suoritettavien verkko- ja harjoitustehtävien
pisteisiin.

Opiskelijoiden viikko alkoi maanantaina mahdollisuutena osallistua kahden tunnin tukiti-
laisuuteen, jossa harjoiteltiin matematiikan aiheita, joita tarvittiin taustatietona alkavan viikon
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luentojen ymmärtämiseksi tai syvennyttiin opintojakson perusasioihin. Tukitilaisuus oli suunnat-
tu samalla tavalla kuin testiryhmällä erityisesti opiskelijoille, joilla oli edellisistä matematiikan
opinnoista pitkä aika, joilla ei ole lukion pitkän matematiikan oppimäärää, joilla oli hankaluuk-
sia aikaisemmilla insinöörimatematiikan opintojaksoilla, tai jotka eivät ole aiemmin päässeet
Insinöörimatematiikka 3 -opintojaksoa läpi.

Opintojakson asiasisällöt käsiteltiin viikoittain kahdella kahden tunnin luennolla tiistaisin
ja keskiviikkoisin. Luennoilla opiskelijat kuuntelivat ja kirjoittivat muistiinpanoja luennoitsi-
jan esityksestä. Mahdolliset kysymykset opiskelijat esittivät pääosin luentotauoilla tai luennon
jälkeen. Luennot tallennettiin ECHO360-järjestelmään, jolloin luennot olivat katsottavissa jäl-
kikäteen opintojakson Moodle-sivustolta. Luentojen lisäksi aiheviikon sisältöihin pystyi tutus-
tumaan opintojakson Moodle-sivustolta saatavien opetusvideoiden, opintomonisteen ja muun
kirjallisuuden avulla.

Viikoittain käsiteltyjä aihesisältöjä harjoiteltiin laskuharjoituksissa loppu- ja alkuviikon har-
joituksissa. Loppuviikon harjoituksissa laskettiin paikan päällä neljä aiheviikon ensimmäistä
tehtävää. Alkuviikon harjoituksissa laskettiin paikan päällä kaksi aiheviikon syventävää teh-
tävää. Lisäksi alkuviikon harjoituksista jäi laskettavaksi neljä kotitehtävää, jotka tarkastettiin
seuraavassa alkuviikon harjoituksessa. Perinteisten laskuharjoituksien lisäksi loppuviikon har-
joituksista jäi kotitehtäväksi kolme verkkotehtävää. Yhteensä laskuharjoituksia oli siis kolme-
toista yhdellä aiheviikolla laskettavana. Apua kaikkiin harjoitus- ja verkkotehtäviin sai opinto-
jakson aikana testiryhmän Reenaamoa vastaavasta vapaaehtoisesta laskutuvasta, jossa tehtäviä
laskettiin yksin, kaksin tai ryhmissä.

Opintojakson pääsääntöinen arvostelutapa oli formatiivisen arvioinnin kaltainen jatkuva
arviointi. Tämä tarkoittaa sitä, että opintojakson summatiivisen tentin painoarvo oli 50% ja
kaikkien harjoitus- ja verkkotehtävien painoarvo oli myös 50%. Opiskelijat saivat opintojakson
aikana tehtävien pisteistä tietoa omasta osaamisestaan. Käytännössä harjoituspisteidenmaksimi-
määrä 122 pistettä skaalattiin vastaamaan 24 pistettä, joka oli myös tentin maksimipistemäärä.
Tentissä oli neljä 0–6 pisteen arvoista tehtävää. Arvosanarajat määritettiin tentti- ja harjoitus-
pisteiden yhteissummalle, joka oli siis maksimissaan 48 pistettä. Yhteissummasta puolet eli 24
pistettä riitti arvosanaan 1 ja 44 pistettä arvosanaan 5. Opintojakso oli mahdollista suorittaa
myös pelkän tentin perusteella. Tämä mahdollisuus edellytti kuitenkin vähintään 50 harjoitus-
pisteen keräämistä. Pelkällä tentillä arvosanaan 1 riitti pisteet 12 ja arvosanaan 5 riitti 22 pistettä
tentistä, jonka maksimipisteet olivat 24 pistettä. Opintojaksolla laskettiin kaikille arvosana kum-
mallakin tavalla ja jokainen sai automaattisesti loppuarvosanakseen näistä kahdesta arvosanasta
paremman. Tenttikertoja oli jokaisella käytettävissä kolme. Verrattuna testiryhmän vapaaehtoi-
seen tenttiin vertailuryhmän tentti oli siis pakollinen osa opintojakson suorittamista ja sillä oli
testiryhmää suurempi vaikutus loppuarvosanaan.

5.2 Tutkimusaineisto

Tutkimuksessa käytetty tutkimusaineisto pohjautuu luvussa 2 esiteltyyn laajempaan Tampe-
reen yliopiston opetuksen kehittämishankkeeseen ja siinä kerättyyn aineistoon. Tutkimuksessa
tarkasteltava aineisto muodostui lukuvuoden 2019-2020 kolmannessa periodissa järjestettyjen
rinnakkaisien opintojaksojen Insinöörimatematiikka C3 eli testiryhmän ja Insinöörimatematiik-
ka B3 eli vertailuryhmän eri tyyppisten oppimistehtävien sekä lopputentin pisteistä. Lisäksi
viimeisessä tutkimuskysymyksessä tarkastellaan Insinöörimatematiikka C3 -opintojakson alus-
sa suoritetun alkutestin pistemääriä. Perusjoukosta valittu tutkimusotos muodostui testiryhmän
210 opiskelijasta ja vertailuryhmän 250 opiskelijasta, jotka taas valittiinmolemmissa tapauksissa
tutkimusluvan antaneista opiskelijoista ja vain ensimmäiseen lopputenttiin osallistuneista. Tutki-
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muksessa on tarkasteltu vain tutkimusluvan antaneiden opiskelijoiden suorituksien pistemääriä
ja opiskelijoiden anonymiteetti on säilytetty.

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää vaikuttavatko opintomenestyk-
seen oppimistehtävätyypeistä eniten verkko- vai harjoitustehtävät Insinöörimatematiikka 3 -
opinto-jaksoilla. Opintomenestys määriteltiin lopputentistä saadun pistemäärän perusteella, jol-
loin eniten pisteitä lopputentistä saaneet menestyivät opintojaksolla parhaiten. Tutkimusaineis-
tossa tarkasteltiin vain ensimmäiselle tenttikerralle osallistuneiden opiskelijoiden suorituksia
eikä näin ollen uusintatentteihin osallistuneiden opiskelijoiden suorituksia huomioitu. Loppu-
tentistä huomioitiin vain sekä testi- että vertailuryhmälle yhteiset tenttitehtävät, jolloin tarkas-
teltavat lopputentin pisteet koostuivat kolmen ensimmäisen tenttitehtävän pisteiden summasta.
Tällöin tentistä huomioitava kokonaispistemäärä oli 18 pistettä.

Toisessa tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää, miten suoritettujen eri tyyppisten op-
pimistehtävien määrä vaikuttaa opintomenestykseen Insinöörimatematiikka 3 -opintojaksolla,
mikä selvitettiin erikseen sekä testi- että vertailuryhmällä laskemalla kyseisen ryhmän opiske-
lijoiden viikoittaiset suorituksien pistemäärät yhteen. Testiryhmällä verkkotehtävistä oli mah-
dollisuus saada kuuden viikon ajalta yhteensä 180 verkkoharjoituspistettä. Testiryhmän harjoi-
tustehtävät jakaantuivat ennakko- ja palautustehtäviin. Ennakkotehtävistä saattoi saada yhteensä
90 pistettä kuuden aiheviikon aikana. Palautustehtävät edellyttivät itse- ja vertaisarvioinnin suo-
rittamista. Yhteensä palautustehtävistä oli jaossa 180 pistettä. Ennakko- ja palautustehtävien eli
harjoitustehtävien yhteenlaskettu pistemäärä oli siis 270 pistettä. Näin ollen testiryhmän verkko-
ja harjoitustehtävien maksimipistemäärä oli 450 pistettä. Vertailuryhmällä verkkotehtävistä oli
mahdollisuus saada yhteensä 18 verkkoharjoituspistettä opintojakson aikana. Vertailuryhmän
opintojaksolla kerättävät harjoituspisteet koostuivat loppu- ja alkuviikon tehtävistä sekä kotiteh-
tävistä. Näistä oli mahdollista saada korkeintaan 84 harjoituspistettä koko opintojakson aikana.
Yhteensä vertailuryhmän harjoitus- ja verkkotehtävistä oli mahdollista saada siis kuuden aihe-
viikon aikana maksimissaan 102 pistettä.

Viimeisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää testiryhmän heikompien opiskelijoi-
den erilaisien oppimistehtävätyyppien vaikutus opintomenestykseen.Heikompien opiskelijoiden
joukko määriteltiin Insinöörimatematiikka C3 -opintojakson alussa tehdyn alkutestin pisteiden
perusteella. Alkutesti oli sähköinen testi, jossa tehtävien vaikeustaso ja tehtävätyyppi olivat sa-
manlaiset kaikille, mutta tehtävien lukuarvot oli satunnaistettu. Alkutestissä oli 16 tehtävää,
joista kahdeksan testasivat lukiotason taitoja ja kahdeksan aikaisempien Insinöörimatematiikka
1 ja 2 -opintojaksojen aihealueiden hallintaa. Tehtäviin vastattiin syöttämällä oikea vastaus tai
vastaukset, eikä välivaiheita tarvinnut selittää. Tehtävästä oli mahdollista saada vain joko nolla
tai yksi pistettä, jolloin alkutestin maksimipistemäärä oli 16 pistettä.

Viimeisen tutkimuskysymyksen tarkastelun kohteena olivat testiryhmän muut oppimisteh-
tävätyypit eli opetusvideoiden katseluun käytetty aika, yhteenlaskettuna prime time -tilaisuuden
keskustelun ja ryhmätehtävän pisteet sekä palautustehtävien itse- ja vertaisarviointi. Kuten ai-
emmin mainittiin, opintojaksolla palautustehtävistä sai pisteet vain tekemällä itse- ja vertais-
arvioinnin, jolloin käytännössä itse- ja vertaisarvioinnin suorittamista voidaan tarkastella pa-
lautustehtävien pisteiden perusteella. Näistä saatavat pisteet on kuvattu aiemmissa kappaleissa.
Opetusvideoita oli yhteensä 415 minuutin verran ja niitä pystyi katsomaan rajattomasti. Tästä
johtuen suurin opetusvideoihin käytetty aika oli 930 minuuttia. Prime time -tilaisuuden keskus-
telusta ja ryhmätehtävästä oli kummastakin mahdollista saada 10 pistettä viikossa, yhteensä siis
120 pistettä opintojakson aikana. Pisteiden saaminen kuitenkin edellytti läsnäoloa tilaisuudessa.
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5.3 Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen aineistoa analysoitiin määrällisillä menetelmillä, jolloin tietoa käsitellään numee-
risesti. Tyypillisesti määrällisen tutkimuksen aineisto muodostuu suuresta vastaajien määrästä
ja tilastollisia menetelmiä käytettäessä suositeltu osallistujien vähimmäismäärä on 100. Tällöin
voidaan paremmin yleistää tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää oppimistehtävien ja
opintomenestyksen kausaalisuhdetta, mikä on yksi määrällisen tutkimuksen tunnuspiirteitä. [38,
s. 14–18.]

Tilastollisessa testaamisessa testataan nollahypoteesin�0 hyväksymistä tai hylkäämistä. Tut-
kimuksen nollahypoteesina on, että ryhmien välillä ei ole eroa eri tyyppisten oppimistehtävien
määrän vaikutuksella opintomenestykseen. Nollahypoteesin hyväksyminen tai hylkääminen sel-
vitetään tilastollisessa testaamisessa ?-arvon avulla. Jos testien perusteella saatu ?-arvo on valit-
tua merkitsevyystasoa pienempi, nollahypoteesi hylätään ja vastahypoteesi astuu voimaan. [21,
s. 367, 369.] Tutkimuksen merkitsevyystasoksi valittiin ? < 0, 001, mikä tarkoittaa tilastollisesti
erittäin merkitsevää eroa. Saatu ?-arvo voisi olla myös tilastollisesti merkitsevä (? < 0, 01) tai
tilastollisesti melkein merkitsevä (? < 0, 05). Tuloksissa tuodaankin esille muutamia tilastolli-
sesti melkein merkitseviä tuloksia, mutta merkityksellisempiä ovat valittua merkitsevyystasoa
alhaisemmat ?-arvot. Merkitsevyystasoa pienemmillä ?-arvoilla astuu voimaan vastahypoteesi,
eli ryhmien välillä on olemassa eroa erilaisten oppimistehtävätyyppien määrän vaikutukses-
sa opintomenestykseen. Valittua merkitsevyystasoa vastaa prosentuaalinen riskitaso, joka tässä
tutkimuksessa valitulla merkitsevyystasolla on 0, 1 %. Riskitaso merkitsee riskiä sille, että nol-
lahypoteesi hylätään virheellisesti. Tilastollisessa testaamisessa on siis aina läsnä epävarmuus.
[21, s. 369.]

Määrällisen analyysin tarkoituksena on vastata tutkimuskysymyksiin, jotka on esitelty alalu-
vussa 2.3. Ensimmäiseksi tutkimuksessa tarkasteltiin testi- ja vertailuryhmän opintomenestyk-
seen vaikuttaneita lopputentin pistemääriä, joiden normaalijakautuneisuutta tutkittiin Kolmo-
gorov–Smirnovin testillä. Tämä testi kuitenkin hylkää normaalijakaumaoletuksen herkästi (? <
0, 05), kun tarkasteltavia havaintoja on paljon. Tämän takia normaalijakautuneisuutta tarkastel-
tiin lisäksi graafisesti frekvenssihistogrammilla sekä otoskeskiarvoa ja -keskihajontaa vastaaval-
la normaalijakaumakäyrällä. [21, s. 513–514.] Testiryhmän tenttipisteet eivät olleet normaalija-
kautuneet, kun taas vertailuryhmän tenttipisteet olivat normaalijakautuneet. Näin ollen ryhmien
tenttipisteiden keskiarvojen vertailua ei voitu suorittaa t-testillä, jonka oletuksena on, että otos on
peräisin normaalisti jakautuneesta populaatiosta [21, s. 324]. Ei-parametrinen Mann–Whitneyn
U-testi sen sijaan ei oleta aineiston olevan normaalijakautunut, joten se sopii tässä tapauksessa
tenttipisteiden keskiarvojen vertailuun. Tämä testi perustuu aineiston suuruusjärjestykseen aset-
tamiseen, ja jos järjestykseen asetetut havainnot ovat tasaisesti jakautuneet, ryhmien välillä ei
ole eroa. Tällöin siis ryhmät kuuluvat samaan populaatioon. Mikäli kuitenkin toisen ryhmän ha-
vaintoja on enemmän järjestyksen alkupäässä ja toisen ryhmän havaintoja loppupäässä, voidaan
sanoa ryhmien välillä olevan eroa. Tässä tapauksessa ensimmäisen ryhmänMean Rank -arvo eli
suuruusjärjestykseen perustuvien sijalukujen keskiarvo olisi pienempi kuin toisen ryhmän. [21,
s. 320–321.]

Jotta erityyppisten oppimistehtävien vaikutusta opintomenestykseen voidaan arvioida, on
tutkittava, mitkä tähän liittyvät muuttujat korreloivat parhaiten keskenään. Opintomenestykseen
liittyväksi muuttujaksi asetettiin tenttipistemäärä ja tutkittiin, miten siihen vaikuttavat muuttuji-
na harjoitustehtävien ja verkkotehtävien pisteet erikseen tai yhteenlaskettuna. Kahden suhdeas-
teikollisen muuttujan välistä riippuvuutta voidaan mitata Pearsonin tulomomenttikorrelaatioker-
toimella, jota nimitetään yleisesti korrelaatioksi. Korrelaatiokerrointa merkitään kirjaimella A ,
joka voi saada arvoja välillä [−1, 1]. Lähempänä nollaa muuttujien välinen yhteys vähenee, ja
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vastaavasti mitä suurempi korrelaatiokerroin on, sitä enemmän muuttujien välillä on yhteyttä
toisiinsa. [21, s. 305–306.]

Muuttujien välisten korrelaatiokertoimien nojalla testi- ja vertailuryhmien opiskelijat luo-
kiteltiin sekä tenttipistemäärien että yhteenlaskettujen verkko- ja harjoitustehtävien perusteella
ryhmiin. Koska testi- ja vertailuryhmän eri tyyppisistä oppimistehtävistä saatavat pistemäärät
olivat erikokoisia, tutkimuksessa tarkasteltiin pistemäärien prosenttiosuuksia vertailun mah-
dollistamiseksi. Heikompien opiskelijoiden joukon selvittämistä varten testiryhmän opiskelijat
luokiteltiinmyös alkutestin pisteiden perusteella. Lisäksi testiryhmän heikommat opiskelijat luo-
kiteltiin opetusvideoiden katseluun käytetyn ajan perusteella. Luokittelussa pyritään käyttämään
tasavälistä luokitusta, mikäli tämä on mielekästä. Usein kuitenkin joudutaan ottamaan pidempi
luokkaväli esimerkiksi ensimmäiseen tai viimeiseen luokkaan tyhjien luokkien välttämiseksi. [8,
s. 233.] Tässä tutkimuksessa tenttipisteiden luokittelussa käytettiin tasavälistä luokitusta, mutta
verkko- ja harjoitustehtävien kohdalla ensimmäiseen luokaan otettiin pidempi luokkaväli. Alku-
testin luokittelussa tavoitteena oli jakaa testiryhmän opiskelijat kolmeen yhtä suureen ryhmään,
jolloin ensimmäiseen luokkaan otettiin pidempi luokkaväli.

Prosenttiosuuksien mukaan luokiteltujen tenttipisteiden sekä harjoitus- ja verkkotehtävien
välistä yhteyttä tarkasteltiin ristiintaulukoinnin avulla. Ristiintaulukoinnin etuna on, että sen
avulla voidaan havainnollistaa helposti kahden muuttujan välistä yhteyttä. Ristiintaulukoinnin
avulla pyrittiin etsimään näiden kahden muuttujan merkittävimmät yhteydet eri ryhmien kohdal-
la. [21, s. 292.] Lisäksi näiden kahden muuttujan välistä riippumattomuutta testattiin j2-testillä,
jolla saadaan tietoa siitä, oliko ryhmien välillä todellista eroa vai johtuiko ero sattumasta [21,
s. 293]. j2-testin käyttöedellytyksinä on kaksi ehtoa: kussakin ryhmässä on oltava riittävästi
havaintoja ts. korkeintaan 20% odotetuista frekvensseistä saa olla alle viisi ja lisäksi kaikista
ryhmistä pienimmän odotetun frekvenssin pitää olla vähintään yksi. Kun nämä ehdot täyttyvät,
analyysi on luotettava. [22, s. 45.]

Testiryhmän heikompien opiskelijoiden joukko selvitettiin alkutestin pisteiden mukaan luo-
kittelemalla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tämän joukon oppimistehtävien vaikutus opin-
tomenestykseen. Koska tarkasteltava joukko oli melko pieni, käytettiin heikompien opiskelijoi-
den opetusvideoiden katseluun käytetyn ajan, prime time -tilaisuuden pisteiden ja palautus-
tehtävien itse- ja vertaisarvioinnin pisteiden keskiarvojen vertailuun ei-parametristä Kruskal–
Wallis-testiä. Lisäksi tämä testi ei oleta muuttujien normaalijakautuneisuutta, jolloin se soveltuu
järjestysasteikollisille testimuuttujille. [21, 646–647.]

Tuloksista laskettiin tilastollisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat tarkemmin ryhmien välisiä
eroja. Tässä tutkimuksessa käytettäviä tunnuslukuja olivat muuttujan keskiluvut mediaani ja
aritmeettinen keskiarvo sekä hajontaluvut keskihajonta ja varianssi. Mediaani kuvaa järjeste-
tyn aineiston kaikkein keskimmäistä arvoa ja aritmeettinen keskiarvo kuvaa muuttujan keski-
määräisen arvon. Varianssi ja varianssin neliöjuuri eli keskihajonta kuvaavat muuttujan arvojen
vaihtelua keskiarvon välillä. Suuri varianssi ja keskihajonta kertovat muuttujien arvojen suuresta
hajonnasta. [21, s. 285–289.]
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6 Tutkimuksen tulokset

Tässä luvussa esitellään määrällisen tilastollisen testaamisen tulokset ja syvennytään tarkas-
telemaan niitä. Koska opintomenestys Insinöörimatematiikka 3 -opintojaksoilla määriteltiin
lopputentistä saatujen pisteiden perusteella, tarkasteltiin tutkimuksessa ensimmäiseksi testi- ja
vertailuryhmän lopputentin pisteitä. Tämän jälkeen selvitettiin opintomenestykseen eniten vai-
kuttavat oppimistehtävätyypit eli vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Tämän jäl-
keen voidaan vastata toiseen tutkimuskysymykseen eli selvittää eri tyyppisten oppimistehtävien
määrän vaikutusta opintomenestykseen. Lopuksi vielä alaluvussa 6.2 tarkastellaan testiryhmän
opintojakson alkutestin perusteella määriteltyjen heikompien opiskelijoiden erilaisien oppimis-
tehtävätyyppien määrän vaikutusta opintomenestykseen, jolloin saadaan vastaus kolmanteen
tutkimuskysymykseen.

Aikaisemmissa tutkimuksissa käänteinen oppiminen on tuottanut parempia tenttituloksia
ja laadullisien kommenttien mukaan kasvattanut osallistumisaktiivisuutta oppimistapahtumiin.
Muutamissa käänteisen oppimisen tutkimuksissa myös erilaisten oppimistehtävien ja materiaa-
lien on todettu parantavan akateemista suorituskykyä. [28, s. 89–93.] Osassa tutkimuksista on
todettu oppimistapahtumien läsnäolon ja opintomenestyksen välillä olevan vahva yhteys perin-
teisemmillä luennoilla, mutta tämä ei sulje pois menestymistä ilman osallistumisaktiivisuutta ja
toisaalta osallistumisaktiivisuus ei takaa hyviä oppimistuloksia [27] [9]. Tämän tutkimuksen ai-
hepiiristä eli käänteisen oppimisen osallistumisaktiivisuuden vaikutuksista opintomenestykseen
perinteisempään malliin verrattuna ei siis ole paljoa tutkimustietoa ja vertailukohtia [28]. Tämän
takia nollahypoteesiksi asetettiin, että ryhmien välillä ei ole eroa eri tyyppisten oppimistehtävien
määrän vaikutuksella opintomenestykseen.

6.1 Oppimistehtävien vaikutus opintomenestykseen

Tutkimuksen alussa tarkasteltiin testiryhmän ja vertailuryhmän tenttipisteiden normaalijakautu-
neisuutta. Kolmogorov–Smirnovin testin mukaan kummankaan ryhmän tenttipisteet eivät olleet
normaalisti jakautuneet ?-arvon ollessa liian pieni (? < 0, 05): testiryhmällä ? < 0, 001 ja
vertailuryhmällä ? = 0, 028. Lisäksi kuitenkin suoritettiin graafinen tarkastelu otoskoon ollessa
melko suuri. Kuvassa 6.1 on kuvattu testiryhmän (# = 210) tenttipisteiden jakaumaa frekvens-
sihistogrammin avulla sekä otoskeskiarvoa ja -keskihajontaa vastaava normaalijakaumakäyrä,
mistä nähdään, että testiryhmän tenttipisteet eivät noudattaneet normaalijakaumaa. Tämä vas-
taa Kolmogorov–Smirnovin testin tuloksia. Kuvassa 6.2 on kuvattu vertailuryhmän (# = 250)
tenttipisteiden jakaumaa frekvenssihistogrammin avulla sekä otoskeskiarvoa ja -keskihajontaa
vastaava normaalijakaumakäyrä, mistä nähdään vertailuryhmän tenttipisteillä olevan samankal-
taisuutta normaalijakauman kanssa, mikä ei kuitenkaan vastaa Kolmogorov–Smirnovin testin
tuloksia.

Koska testiryhmän tenttipistejakauma ei ollut normaalijakautunut, opiskelijoiden tenttipis-
teiden keskiarvojen erojen merkitsevyyden testaamiseksi suoritettiin ei-parametrinen Mann–
Whitneyn U-testi. Tämän testin mukaan erot opintojaksojen opiskelijoiden tenttipisteiden kes-
kiarvojen välillä (? = 0, 041) olivat tilastollisesti melkein merkitseviä. Testiryhmän suuruus-
järjestykseen perustuvien sijalukujen keskiarvo (Mean Rank = 216, 67) oli pienempi kuin ver-
tailuryhmän (Mean Rank = 242, 12). Testiryhmän tenttipisteiden keskiarvo oli siis painottunut
suuruusjärjestykseen perustuvalla jakaumalla alemmas kuin vertailuryhmällä. Testin tuloksen
perusteella siis testiryhmä sai enemmän ryhmien keskiarvoa matalampia tenttipisteitä kuin ver-
tailuryhmä.
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Kuva 6.1: Testiryhmän opiskelijoiden (# = 210) tenttipisteiden jakauma frekvenssihistogram-
min avulla esitettynä sekä sovitettuna kuvaan otoskeskiarvoa (G = 7, 66) ja -keskihajontaa
(B = 5, 254) vastaava normaalijakaumakäyrä.
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Kuva 6.2: Vertailuryhmän opiskelijoiden (# = 250) tenttipisteiden jakauma frekvenssihisto-
grammin avulla esitettynä sekä sovitettuna kuvaan otoskeskiarvoa (G = 8, 69) ja -keskihajontaa
(B = 4, 837) vastaava normaalijakaumakäyrä.

Tenttipisteiden keskiarvojen vertailun jälkeen tarkasteltiin, mitkä eri tyyppisistä oppimis-
tehtävävistä korreloivat parhaiten testi- ja vertailuryhmän tenttipisteiden kanssa. Tätä varten
laskettiin sekä tentti- että verkko- ja harjoitustehtävien prosenttiosuudet molemmille ryhmille
erikseen. Taulukosta 6.1 nähdään, että testiryhmällä verkkotehtävät korreloivat tenttipisteiden
kanssa vahvemmin kuin harjoitustehtävät, kun taas vertailuryhmällä harjoitustehtävät korreloi-
vat vahvemmin kuin verkkotehtävät. Testiryhmällä verkko- ja harjoitustehtävien yhteenlaskettu
pistemäärä korreloi lähes yhtä vahvasti kuin pelkästään verkkotehtävien pistemäärä. Vertailu-
ryhmällä taas parhaiten tenttipisteiden kanssa korreloivat verkko- ja harjoitustehtävien yhteen-
laskettu pistemäärä.

Korrelaatiokertoimien perusteella molempien opintojaksojen opiskelijat luokiteltiin ryh-
miin sekä tenttipisteiden että yhteenlaskettujen verkko- ja harjoitustehtävien pisteiden prosentti-
osuuksien mukaan. Luokittelussa pyrittiin siihen, että ryhmät olisivat lähes samankokoisia.
Tenttipisteiden prosenttiosuuksien mukaan opiskelijat luokiteltiin viiteen eri ryhmään, jotka
olivat )1 = 20, 00 % tai vähemmän, )2 = (20, 01 − 40, 00) %, )3 = (40, 01 − 60, 00) %,

41



Taulukko 6.1: Testi- ja vertailuryhmän eri oppimistehtävien korrelaatiokertoimet A .

Oppimistehtävä Ryhmä A (? < 0, 001)

Verkkotehtävät
Testiryhmä 0,404
Vertailuryhmä 0,346

Harjoitustehtävät
Testiryhmä 0,371
Vertailuryhmä 0,480

Verkko- ja harjoitustehtävät
Testiryhmä 0,403
Vertailuryhmä 0,497

)4 = (60, 01 − 80, 00) % tai )5 = yli 80, 00 % tenttipisteistä. Verkko- ja harjoitustehtävien
pisteiden prosenttiosuuksien mukaan opiskelijat luokiteltiin neljään eri ryhmään: �1 = 70, 00
% tai vähemmän, �2 = (70, 01 − 85, 00) %, �3 = (85, 01 − 95, 00) % tai �4 = yli 95, 00
% tenttitehtävien yhteispisteistä. Näin muodostettujen ryhmien välillä tehtiin ristiintaulukointi.
Taulukossa 6.2 on kuvattu testiryhmän ristiintaulukoinnin tulokset eli luokittelun mukaisessa
järjestyksessä verkko- ja harjoituspisteiden prosenttiosuudet tenttipisteiden prosenttiosuuksien
mukaan. Taulukossa 6.3 on kuvattu vertailuryhmän vastaavat ristiintaulukoinnin tulokset. Testi-
ja vertailuryhmän ristiintaulukoinneista nähdään, että kummassakin ryhmässä verkko- ja harjoi-
tustehtäväpisteitä vähiten saaneiden opiskelijoiden osuus (�1) vähiten tenttipisteitä saaneiden
opiskelijoiden osuudesta ()1) on korostunut. Toisaalta myös eniten verkko- ja harjoitustehtävä-
pisteitä saaneiden opiskelijoiden osuus (�4) eniten tenttipisteitä saaneista ()5) on korostunut.

Taulukko 6.2: Testiryhmän verkko- ja harjoituspisteiden prosenttiosuudet tenttipisteiden pro-
senttiosuuksien mukaan.

)1 )2 )3 )4 )5 Yhteensä
= % = % = % = % = % # %

�1 19 30,2) 12 33,3) 2 5,9� 3 5,5� 1 4,5 37 17,6
�2 20 31,7) 7 19,4 6 17,6� 5 9,1� 1 4,5 39 18,6
�3 18 28,6 10 27,8� 11 32,4� 24 43,6 8 36,4) 71 33,8
�4 6 9,5� 7 19,4 15 44,1) 23 41,8) 12 54,5) 63 30,0
Yhteensä 63 100 36 100 34 100 55 100 22 100 210 100
� = odotettua pienempi osuus, mukautettu standardoitu jäännös < −2,
) = odotettua suurempi osuus, mukautettu standardoitu jäännös > 2.

Testiryhmän j2-testauksesta saatiin tulos j2(12, # = 210) = 52, 90, ? < 0, 001. Testauksen
ehdot täyttyivät, sillä kymmenessä prosentissa ryhmistä eli ryhmien (�1, )5) ja (�2, )5) odo-
tettu frekvenssi oli alle viisi ja kaikissa soluissa odotettujen frekvenssien minimiluku oli 3, 88.
Vertailuryhmän j2-testauksesta saatiin tulos j2(12, # = 250) = 65, 56, ? < 0, 001. Jälleen tes-
tauksen ehdot täyttyivät, sillä pienimmillään frekvenssi oli 8, 50. Näin ollen molempien ryhmien
kohdalla testaus oli luotettava. Sekä testi- että vertailuryhmän tenttipisteiden prosenttiosuuksien
ja verkko- ja harjoituspisteiden yhteenlaskettujen prosenttiosuuksien välille saatiin siis tilas-
tollisesti merkitsevä yhteys. Ristiintaulukoinnissa nähdyt erot olivat tilastollisesti merkitseviä
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Taulukko 6.3: Vertailuryhmän verkko- ja harjoituspisteiden prosenttiosuudet tenttipisteiden pro-
senttiosuuksien mukaan.

)1 )2 )3 )4 )5 Yhteensä
= % = % = % = % = % # %

�1 22 51,2) 18 31,6 14 22,2� 7 13,7� 1 2,8� 62 24,8
�2 13 30,2 17 29,8 12 19,0 12 23,5 5 13,9 59 23,6
�3 6 14,0 17 29,8) 18 28,6) 16 31,4 7 19,4� 64 25,6
�4 2 4,7� 5 8,8� 19 30,2) 16 31,4 23 63,9) 65 26,0
Yhteensä 43 100 57 100 63 100 51 100 36 100 250 100
� = odotettua pienempi osuus, mukautettu standardoitu jäännös < −2,
) = odotettua suurempi osuus, mukautettu standardoitu jäännös > 2.

eivätkä johtuneet sattumasta.
Lopuksi tarkasteltiin vielä testi- ja vertailuryhmien sekä ristiintaulukoinneissa 6.2 ja 6.3

esille nousseiden testi- ja vertailuryhmästä vähiten tenttipisteitä ja vähiten verkko- ja harjoitus-
tehtäväpisteitä saaneiden opiskelijoiden osaryhmän ()1, �1) sekä vastaavasti eniten tenttipisteitä
ja eniten verkko- ja harjoitustehtäväpisteitä saaneiden opiskelijoiden osaryhmän ()5, �4) tent-
tipisteiden tunnuslukuja. Taulukosta 6.4 nähdään, että testiryhmän aritmeettinen keskiarvo oli
pienempi kuin vertailuryhmän. Testi- ja vertailuryhmän keskimääräinen tenttipistemäärä oli yh-
tä suuri. Testiryhmän varianssi ja keskihajonta olivat suurempia kuin vertailuryhmän varianssi
ja keskihajonta.

Taulukko 6.4: Testi- ja vertailuryhmän sekä ristiintaulukoinnissa esille nousseiden osaryhmien
koot =, tenttipisteiden aritmeettinen keskiarvo G, mediaani "3, varianssi B2 ja keskihajonta B.

= G "3 B2 B

Testiryhmä 210 7,657 8,000 27,600 5,254

Vertailuryhmä 250 8,686 8,000 23,396 4,837

Testiryhmä - vähiten pisteitä ()1, �1) 19 1,342 1,000 1,251 1,119

Vertailuryhmä - vähiten pisteitä ()1, �1) 22 1,432 1,500 1,674 1,294

Testiryhmä - eniten pisteitä ()5, �4) 12 16,042 15,500 1,657 1,287

Vertailuryhmä - eniten pisteitä ()5, �4) 23 16,435 16,000 1,052 1,026

Taulukosta 6.4 nähdään myös, että testiryhmän vähiten pisteitä saaneen osaryhmän ()1, �1)
aritmeettiset keskiarvot ja mediaanit ovat pienemmät kuin vertailuryhmän vastaavat arvot. Sa-
moin testiryhmän eniten pisteitä saaneen osaryhmän ()5, �4) aritmeettiset keskiarvot ja medi-
aanit ovat pienemmät kuin vastaavat vertailuryhmän arvot. Myös testiryhmän vähiten pisteitä
saaneen osaryhmän ()1, �1) varianssi ja keskihajonta ovat pienemmät kuin vastaavat vertailu-
ryhmän arvot. Sen sijaan testiryhmän eniten pisteitä saaneen osaryhmän ()5, �4) varianssi ja
keskihajonta ovat suurempia kuin vertailuryhmän.
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6.2 Oppimistehtävien vaikutus testiryhmän heikommilla opiskelijoilla

Testiryhmän heikommat opiskelijat määriteltiin Insinöörimatematiikka C3 -opintojakson alus-
sa pidetyn alkutestin perusteella, minkä takia opiskelijat luokiteltiin kolmeen eri osaryhmään:
�1 = 10 tai vähemmän, �2 = 10, 01 − 12, 00 tai �3 = yli 12.00 pistettä alkutestistä, kun maksi-
mipistemäärä oli 16, 00. Taulukossa 6.5 on näkyvillä testiryhmän ja alkutestin perusteella muo-
dostettujen osaryhmien koot, suurin opetusvideoiden katseluun käytetty aika ja opetusvideoiden
katseluun käytetyn ajan tunnuslukuja. Taulukosta 6.5 nähdään, että alkutestistä alle 10 pistettä
saaneiden opiskelijoiden osaryhmän �1 suurin opetusvideoiden katseluun käytetty aika on sel-
västi pienempi muihin osaryhmiin verrattuna. Taulukosta 6.5 nähdään myös, että heikompien
opiskelijoiden osaryhmän �1 opetusvideoiden katseluun käytetyn ajan aritmeettinen keskiarvo,
mediaani, varianssi ja keskihajonta ovat pienempiä kuin muiden osaryhmien.

Taulukko 6.5: Testiryhmän ja alkutestin perusteella muodostettujen osaryhmien koot =, suurin
opetusvideoiden katseluun käytetty aika C<0G , katseluun käytetyn ajan aritmeettinen keskiarvo
G, mediaani "3, varianssi B2 ja keskihajonta B minuutteina.

= C<0G (min) G (min) "3 (min) B2 (min) B (min)
Testiryhmä 210 930 182,01 145,82 27916,108 167,081
�1 74 592 136,43 96,18 21828,215 147,744
�2 65 930 176,48 137,27 28561,765 169,002
�3 71 837 234,57 219,57 29445,743 171,598

Tarkastellaan seuraavaksi näiden osaryhmien Kruskal–Wallis-testin (K–W-testin) tuloksia.
Tarkoituksena oli selvittää, onko näiden osaryhmien välillä tilastollisesti merkittäviä eroja op-
pimistehtävien keskiarvojen tarkastelussa. Taulukossa 6.6 on näkyvillä osaryhmien koot, ope-
tusvideoiden katseluun käytetyn ajan, prime time -tilaisuuden yhteenlaskettujen keskustelun ja
ryhmätehtävän pisteiden ja palautustehtävien itse- ja vertaisarvioinnin pisteiden keskiarvojen
K–W-testin suuruusjärjestykseen perustuvien sijalukujen keskiarvot eli Mean Rank -arvot. K–
W-testin mukaan erot alkutestin pisteiden perusteella luokiteltujen ryhmien välillä ovat tilastol-
lisesti erittäin merkitseviä (? < 0, 001). Heikompien opiskelijoiden osaryhmän �1 Mean Rank
-arvot olivat kaikkien kolmen tarkasteltavien oppimistehtävien kohdalla pienemmät verrattuna
enemmän alkutestistä pisteitä saaneiden opiskelijoiden osaryhmiin �2 ja �3.

Taulukko 6.6: Alkutestin perusteella luokiteltujen osaryhmien koot (=), opetusvideoiden kat-
seluun käytetyn ajan, prime time -tilaisuuden yhteenlaskettujen keskustelun ja ryhmätehtä-
vän pisteiden ja itse- ja vertaisarvioinnin pisteiden keskiarvojen K-W-testin Mean Rank -arvot
(? < 0, 001).

Osaryhmä =

Opetusvideot Prime time Itse- ja vertaisarviointi
Mean Rank Mean Rank Mean Rank

�1 74 85,89 79,03 76,01
�2 65 104,38 105,90 113,66
�3 71 127,46 132,73 128,77
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Lopuksi tarkastellaan vain testiryhmän heikompien opiskelijoiden eli osaryhmän �1 tuloksia
opetusvideoiden katselemiseen käytetyn ajan ja lopputentin pisteiden suhteen. Nämä opiskelijat
luokiteltiin opetusvideoiden katseluun käytetyn ajan prosenttiosuuksien mukaan neljään eri
ryhmään: $1 = 25, 00 % tai vähemmän, $2 = (25, 01− 50, 00) %, $3 = (50, 01− 75, 00) % tai
$4 = yli 75, 00 % katsottuja opetusvideoita. Lisäksi käytettiin samaa luokittelua kuin alaluvussa
6.1 lopputentin prosenttiosuuksissa eli opiskelijat luokiteltiin viiteen eri ryhmään: )1 = 20, 00
% tai vähemmän, )2 = (20, 01 − 40, 00) %, )3 = (40, 01 − 60, 00) %, )4 = (60, 01 − 80, 00)
% tai )5 = yli 80, 00 % riippuen lopputentistä saaduista pisteistä. Taulukossa 6.7 on näkyvillä
näin luokiteltujen heikompien opiskelijoiden joukkojen koot ja näiden joukkojen tenttipisteiden
aritmeettiset keskiarvot.

Taulukko 6.7: Testiryhmän heikompien opiskelijoiden osaryhmän �1 tenttipisteiden prosent-
tiosuuksien mukaan tarkasteltuna tenttipisteiden aritmeettisia keskiarvoja (G) opetusvideoihin
käytetyn ajan prosenttiosuuksien mukaan jaettuna.

)1 )2 )3 )4 )5 Yhteensä
= G = G = G = G = G # G

$1 13 1,115 8 5,500 3 8,333 5 11,900 0 0 29 4,931
$2 9 1,333 7 5,000 1 9,500 3 13,167 0 0 20 4,800
$3 7 1,643 2 4,500 2 9,250 1 12,000 0 0 12 4,250
$4 1 0 4 5,875 4 9,125 3 11,333 1 14,500 13 8,346
Yhteensä 30 1,267 21 5,310 10 8,950 12 12,083 1 14,500 74 5,385

Taulukosta 6.7 nähdään, että koko heikompien opiskelijoiden osaryhmästä �1 30:nnen opis-
kelijan joukko on saanut vähiten tenttipisteitä ()1). Tästä joukosta 13 opiskelijaa oli katselleet
opetusvideoita vähiten ($1). Nämä opiskelijat eivät siis olleet katselleet opetusvideoita lähes
ollenkaan ja ovat menestyneet heikoiten lopputentissä. Toisaalta vähiten opetusvideoita katsel-
leiden joukossa on myös enemmän tenttipisteitä saaneita opiskelijoita. Tarkastellessa taulukosta
6.7 eniten opetusvideoita katselleiden joukkoa ($4) nähdään, että nämä opiskelijat eivät ole
saaneet huonoimpia pisteitä vaan jakautuneet melko tasaisesti tätä parempien pisteiden välille
()2 − )4). Eniten opetusvideoita katselleiden joukosta ($4) yksi opiskelija kuuluu myös eniten
tenttipisteitä saaneiden joukkoon ()5). Tämä opiskelija on samalla koko heikompien opiskeli-
joiden osaryhmästä �1 ainoa, joka on saavuttanut lopputentin pisteistä yli 80, 00 %.
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7 Tulosten analysointi ja luotettavuus

Analysoidaan seuraavaksi tuloksia ja tehdään niistä johtopäätöksiä. Tarkastellaan lopuksi myös
tutkimuksen kokonaisluotettavuutta reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Koska käänteisen op-
pimisen osallistumisaktiivisuuden vaikutuksista opintomenestykseen perinteisempään malliin
verrattuna ei ole juuri tutkittu, nollahypoteesin mukaan ryhmien välillä ei ole eroa oppimisteh-
tävien määrän vaikutuksella opintomenestykseen [28].

Tutkimuksessa vertailtiin testiryhmän eli käänteisen oppimisen mallilla opiskelleiden ja ver-
tailuryhmän eli perinteisemmällä mallilla opiskelleiden opiskelijoiden Insinöörimatematiikka 3
-opintojaksojen eri tyyppisten oppimistehtävien ja lopputentin pistemääriä. Ensimmäisen tut-
kimuskysymyksen avulla selvitettiin, mitkä oppimistehtävätyypit vaikuttavat eniten opintome-
nestykseen eli lopputentin pistemääriin testi- ja vertailuryhmällä. Toisen tutkimuskysymyksen
avulla vertailtiin eniten vaikuttavan oppimistehtävätyypin suorituksien määrän vaikutusta opin-
tomenestykseen testi- ja vertailuryhmällä. Lisäksi kolmannella tutkimuskysymyksellä etsittiin
vastausta siihen, miten käänteisen oppimisen mallilla opiskelleiden heikompien opiskelijoiden
erilaisien oppimistehtävätyyppien suorituksien määrä vaikuttaa heidän opintomenestykseensä.

Tulostenmukaan testiryhmällä vaikuttivat eniten opintomenestykseen verkkotehtävät ja lähes
yhtä paljon verkko- ja harjoitustehtävät yhdessä. Vertailuryhmällä eniten opintomenestykseen
vaikuttivat verkko- ja harjoitustehtävät yhdessä, mutta erikseen tarkasteltuna harjoitustehtävät
vaikuttivat enemmän kuin verkkotehtävät. Joten testi- ja vertailuryhmällä opintomenestykseen
eniten vaikuttavat oppimistehtävät olivat yhdessä tarkasteltuna verkko- ja harjoitustehtävät. Tu-
lokset osoittivat testi- ja vertailuryhmällä tilastollisesti erittäin merkitsevän yhteyden yhteenlas-
kettujen verkko- ja harjoitustehtävien ja lopputentin pistemäärien välille. Testiryhmän tenttipis-
teiden keskiarvo oli painottunut ryhmien välisessä jakaumassa alemmas kuin vertailuryhmällä
eli testiryhmän opiskelijat saivat keskimäärin matalampia pisteitä kuin vertailuryhmä. Testiryh-
män tenttipisteiden keskiarvo oli pienempi verrattuna vertailuryhmän keskiarvoon. Erot testi- ja
vertailuryhmän tenttipisteiden keskiarvojen välillä olivat tilastollisesti melkein merkitseviä.

Verkko- ja harjoitustehtävien ja lopputentin pistemäärien prosenttiosuuksien tarkastelujen
tuloksissa korostuivat sekä testi- että vertailuryhmällä vähiten ja toisaalta eniten pisteitä saa-
neiden opiskelijoiden osuudet. Kokonaisuudessa ristiintaulukoinnin perusteella enemmän oppi-
mistehtäviä suorittaneet opiskelijat saivat parempia pisteitä lopputentistä ja vastaavasti alhaisilla
oppimistehtävien suorittamismäärillä menestyminen oli heikompaa. Testiryhmän vähiten pis-
teitä tehtävistä ja lopputentistä saaneiden opiskelijoiden keskiarvo oli hieman pienempi kuin
vertailuryhmällä. Samoin testiryhmän eniten pisteitä tehtävistä ja lopputentistä saaneiden opis-
kelijoiden keskiarvo oli hieman pienempi kuin vertailuryhmällä. Tutkimuksessa siis käänteisen
oppimisenmallilla opiskelleet opiskelijatmenestyivät keskimäärin hieman heikommin lopputen-
tissä kuin perinteisemmällä mallilla opiskelleet opiskelijat. Tuloksien perusteella nollahypoteesi
pysyy voimassa, sillä tutkimuksessa ei saatu merkittäviä eroja käänteisen oppimisen mallilla
opiskelleen testiryhmän ja perinteisemmällä mallilla opiskelleen vertailuryhmän välille.

Vastataan vielä kolmanteen tutkimuskysymykseen tuloksiin pohjautuen. Testiryhmän hei-
koimmat opiskelijat määriteltiin opintojakson alussa pidetyn alkutestin pistemäärien perusteella.
Tuloksien mukaan heikoimmat opiskelijat olivat keskimäärin katselleet opetusvideoita vähem-
män kuin muut testiryhmän opiskelijat. Erot katseluun käytettyjen keskimääräisien aikojen
välillä olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Samoin heikompien opiskelijoiden prime time
-tilaisuuksista sekä itse- ja vertaisarvioinnista saatujen pisteiden keskiarvot olivat muuhun testi-
ryhmään verrattuna pienimmät. Tuloksien mukaan heikoimpien opiskelijoiden joukosta vähiten
opetusvideoita katselleiden menestyminen lopputentissä oli painottunut heikompiin tenttipistei-
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siin. Eniten opetusvideoita katselleiden opiskelijoiden tenttipisteet olivat tuloksien mukaan sen
sijaan painottuneet hieman parempiin tenttipisteisiin.

Koska kyseessä oli määrällinen tutkimus, sopivat sen arviointiin hyvin reliabiliteetti, joka
tarkoittaa tutkimuksen ja sen tulosten toistettavuutta, ja validiteetti eli onko tutkimuksessa on-
nistuttu mittaamaan sitä, mitä pitikin mitata [38, s. 149–151]. Tutkimuksen tutkimustulokset
ovat sidonnaisia aikaan ja paikkaan, joten eri osallistujilla ei välttämättä saada samoja tulok-
sia samoilla järjestelyillä. Toistettavuuteen vaikuttavat myös oppimistehtävien ja lopputentin
pistemäärät, jotka voivat vaihdella osallistujien mukaan. Näin ollen suhteellisen suurellakaan
otoskoolla ei välttämättä saavuteta samankaltaisia tuloksia. Tutkimuksessa onnistuttiin kuitenkin
sopivasti valittujen menetelmien avulla mittaamaan sitä, mitä oli tarkoitus mitata. Tutkimuksen
määrällisen analyysin tuloksien avulla saatiin vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiin, pys-
tyttiin vertailemaan ryhmien välisiä eroja sekä tarkastelemaan testiryhmän sisällä heikompien
opiskelijoiden välisiä eroja. Tutkimuksessa osallistumisaktiivisuuden vaikutus opintomenestyk-
seen rajattiin vain osaan suoritettuja eri tyyppisten oppimistehtävien pisteitä. Tästä johtuen ei
tutkimuksella saatu tietoa kaikista opintomenestykseen vaikuttavista osallistumisaktiivisuutta
osoittavista tekijöistä.

Tutkimuksessa tulee huomioidamyös otoskoko perusjoukkoon verrattuna. Perusjoukko koos-
tui 286 Insinöörimatematiikka C3 -opintojakson opiskelijasta ja 338 Insinöörimatematiikka B3
-opintojakson opiskelijasta. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja osallistujilla oli
oikeus keskeyttää osallistumisensa ilman perusteluja missä vaiheessa tahansa, mikä saattoi vä-
hentää osallistujia. Lisäksi aineistossa tarkasteltiin vain niitä opiskelijoita, jotka osallistuivat
opintojaksojen ensimmäiseen tenttiin. Otoskoko oli kuitenkin melko suuri muodostuen testiryh-
män 210:stä ja vertailuryhmän 250:stä opiskelijasta, mikä parantaa tulosten luotettavuutta. Kol-
mannen tutkimuskysymyksen kohdalla kuitenkin otoskoko jäi alle sataan opiskelijaan, jolloin
tuloksien kokonaisluotettavuus heikkenee. Lisäksi tutkimuksen tuloksia käsiteltiin anonyymis-
ti ja tutkimuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä [38, s. 90-92], sillä tutkimuksessa
noudatettiin tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ihmistieteisiin luettavien tut-
kimusalojen eettisiä periaatteita. Tulokset eivät kuitenkaan ole yleistettäviä vaan enemmänkin
suuntaa antavia.
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8 Pohdinta ja jatkotutkimus

Tässä luvussa pohditaan, vastasivatko saadut tulokset luvussa 2 esitettyjen aikaisempien tutki-
muksien tuloksia. Lopuksi esitetään tuloksista tehtyjen johtopäätöksien perusteella mahdollisia
jatkotutkimuksen aiheita. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää osallistumisaktiivisuuden vaikutuk-
sia opintomenestykseen testiryhmällä käänteisen oppimisen mallissa verrattuna vertailuryhmän
perinteisemmän oppimisen malliin.

Tutkimuksessa osallistumisaktiivisuudella tarkoitettiin kahdessa ensimmäisessä tutkimusky-
symyksessä opiskelijoiden suorittamia eri tyyppisiä oppimistehtäviä, jotka rajattiin koskemaan
vain verkko- ja harjoitustehtävien pisteitä. Opiskelijan katsottiin osallistuneen aktiivisesti suo-
rittamalla näitä tehtäviä opintojakson aikana. Kolmannessa tutkimuskysymyksessä osallistumi-
saktiivisuutta tarkasteltiin hieman erilaisten oppimistehtävätyyppien avulla, sillä tässä kohtaa
analyysissä huomioitiin vain opetusvideoiden katseluun käytetty aika, prime time -tilaisuuden
keskustelusta ja ryhmätehtävästä yhteenlaskettuina saadut pisteet sekä itse- ja vertaisarvioinnin
suorittamisesta saadut pisteet. Itse- ja vertaisarvioinnin pisteet olivat käytännössä laskuharjoi-
tuksien palautustehtävistä saadut pisteet, koska niitä ei saanut ilman itse- ja vertaisarviointia.
Kolmannessa tutkimuskysymyksessä heikommat opiskelijat määriteltiin testiryhmän opintojak-
son alussa pidetyn kaikille pakollisen alkutestin pisteiden perusteella. Lisäksi oppimistulokset
määriteltiinmolemmilla opintojaksoilla opintomenestyksenä ensimmäisen lopputentin pisteiden
perusteella.

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitettiin molemmilla opintojaksoilla eniten opin-
tomenestykseen vaikuttava oppimistehtävätyyppi. Testiryhmällä tuloksissa korostui verkkoteh-
tävien vaikutus ja vertailuryhmällä harjoitustehtävien vaikutus opintomenestykseen. Testiryh-
mällä oli aiheviikoittain suoritettavana verkkotehtäviä selvästi enemmän kuin vertailuryhmällä
ja taas harjoitustehtäviä testiryhmällä oli viikoittain suoritettavana vähemmän kuin vertailuryh-
mällä, mikä voi selittää tuloksista tehdyt havainnot.

Tuloksien perusteella testiryhmän menestyminen lopputentissä oli keskimäärin heikompaan
verrattuna vertailuryhmään. Tämä voi johtua siitä, että lopputentti ei ollut pakollinen testiryh-
mälle ja opintojaksosta oli mahdollisuus päästä läpi aiheviikkojen aikana kerättyjen pisteiden
avulla. Testiryhmän lopputenttiin osallistujissa saattoi olla siis mukana opiskelijoita, jotka tarvit-
sivat vain vähän pisteitä opintojakson läpipääsyä varten. Näin ollen heidän valmistautumisensa
lopputenttiin saattoi olla heikompaa kuin vertailuryhmällä ja he saavuttivat vähemmän pisteitä
kuin mitä olisivat enemmän valmistautuneina ehkä saavuttaneet. Aikaisemmissa tutkimuksissa
käänteinen oppiminen on tuottanut parempia tenttituloksia [28, s. 89-93]. Tämä on ristiriidassa
tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. Toisaalta aikaisemmissa tutkimuksissa opiskelijoiden
koepisteissä ei aina ole ollut eroa käänteisen ja perinteisen opetuksen välillä [6], mikä on enem-
män yhteneväinen tämän tutkimuksen tuloksien kanssa.

Kun tuloksista tarkastellaan eniten opintomenestykseen vaikuttavien verkko- ja harjoitus-
tehtäviä suorituksien lukumääriä, molemmilla ryhmillä enemmän näitä tehtäviä suorittaneet
opiskelijat menestyivät pääosin paremmin kuin vähemmän tehtäviä suorittaneet. Huomioitavaa
on se, että testiryhmän keskiarvot olivat hieman pienemmät kuin vertailuryhmän. Tutkimuksessa
vertailuryhmä ei kuitenkaan opiskellut aivan perinteisellä tyylillä, ja aikaisemmat tutkimukset
ovat sen sijaan tarkastelleet tuloksia verraten käänteisen oppimisen mallia täysin perinteiseen
luento-opetukseen [6] [24]. Näin ollen tuloksia ei voi verrata täysin edellisiin tutkimuksiin, koska
opintojaksoilla käytettyjen mallien erot eivät olleet niin suuret. Kokonaisuudessaan tutkimuksen
tuloksia oli vaikea verrata aikaisempaan tutkimukseen, sillä tutkimuksia oli tehty melko vähän
[28].
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Tuloksien perusteella käänteisen oppimisen mallilla opiskelleiden heikompien opiskelijoi-
den suoritettujen eri tyyppisten oppimistehtävien määrä oli vähäisempää ja menestyminen lop-
putentissä pääasiassa heikompaa kuin muun testiryhmän opiskelijoiden. Kuitenkin heikoista
opiskelijoista eniten opetusvideoita katselleiden opiskelijoiden menestyminen lopputentissä oli
pääosin parempaa kuin lähes ollenkaan opetusvideoita katselleiden heikompien opiskelijoiden
menestyminen. Lähtötasoltaan siis heikommat opiskelijat voivat aktiivisella osallistumisellaan
oppimistehtävien suorittamiseen vaikuttaa omaan osaamiseensa ja näin menestyä paremmin
opintojakson loppukokeessa. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa aktiivisella osallistumisella
opiskelijat ovat suoriutuneet paremmin sekä samalla myös hieman heikommin osallistuneet ovat
pärjänneet odotettua paremmin [9].

Jotta jatkossa osallistumisaktiivisuuden vaikutuksia oppimistuloksiin voitaisiin tutkia luo-
tettavammin, olisi tutkimuksen hyvä olla pidempi kuin vain yhden opintojakson mittainen.
Pidemmällä aikavälillä voitaisiin tutkia saman opiskelijan osallistumisaktiivisuutta erilaisilla
matematiikan opintojaksoilla. Tällöin voitaisiin myös esimerkiksi saada tuloksia matemaattisen
aiheen vaikutuksesta osallistumisaktiivisuuteen. Lisäksi osallistumisaktiivisuuden tarkastelus-
sa olisi hyvä ottaa mukaan laajemmin kaikki opintojaksolla suoritettavat oppimistehtävätyypit.
Nythän koko otoskoon tarkastelussa käytettiin vain opintojaksojen verkko- ja harjoitustehtäviä
osallistumisaktiivisuutta mittaavina tekijöinä. Luotettavampia opintojaksojen vertailuun sovel-
tuvia tuloksia saataisiin myös yhtenäistämällä opintojaksojen lopputenttiä asettamalla se joko
pakolliseksi tai vapaaehtoiseksi vertailtavilla opintojaksoilla.

Näiden kehitysehdotuksien avulla voisi olla hyödyllistä toteuttaa tutkimus uudelleen tutkien
laajemmin opiskelijoiden osallistumisaktiivisuutta ja sen vaikutuksia oppimistuloksiin tai tutkia
matemaattisen aiheen vaikutusta opiskelijoiden osallistumisaktiivisuuteen. Tutkimuksessa voisi
olla mukana vertailun kannalta myös täysin perinteinen luento-opetus, jolloin tulokset voisivat
olla mielenkiintoisempia ja selkeästi toisistaan eroavia.
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