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Session rakenne

• 13:15-13:45 

Eija Räikkönen

Session avaus

Mitä opiskelijoille kuuluu määrällisten menetelmien 
opetuksen aikana?

• 13:45-14:15

Kimmo Vehkalahti

Kokemuksia kaikille avoimesta menetelmäopetuksesta 

• 14:15-14:45

Yhteistä keskustelua

25.9.2019
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Session rajauksia

• Näkökulma määrällisten menetelmien 

opetuksessa 

• Ihmistieteelliset, ei matemaattisesti 

orientoituneet alat

Erityisesti alat, joissa vahva ammatillinen 

orientaatio

• Session tavoitteena keskustelun 

herättäminen

25.9.2019



Mitä opiskelijoille kuuluu 

määrällisten menetelmien 

kurssin aikana?

Eija Räikkönen

yhteistyössä Jaana Viljarannan (UEF) ja Kati Vasalammen (JY) kanssa

JYU. Since 1863. 425.9.2019

Sessio: Määrällisten menetelmien opetuksen haasteita
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Määrällisten menetelmien opetus 

tutkimuskohteena

25.9.2019

• Määrällisten menetelmien opetus ja siihen liittyvät 
ilmiöt itsenäisenä tutkimuksen kohteena nuori

Julkaisut pääasiassa 2010-luvulta, jonkin verran 2000-
2010

Aiheeseen keskittyneitä tiedelehtiä mm. Statistics
Education Research Journal, Journal of Statistics
Education

Muita lehtiä, joissa alan tutkimusta
Personality and Individual Differences, Learning and Individual
Differences, British Journal of Educational Psychology, 
Frontiers in Psychology, Mathematical Thinking and Learning, 
Educational and Psychological Measurement, Anxiety
Disorders, Active Learning in Higher Education, Higher
Education Research and Development
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Mitä on tutkittu?

25.9.2019

• Pedagoginen näkökulma

Määrällisten menetelmien opiskeluun liittyvät ”ilmiöt”

Aktiivisen oppimisen merkitys, elävän elämän datan 

käytön hyötyjä, flippaus

• Asenne ja siihen kytkeytyvät tekijät

Käytetyin asennemittari SATS (Schau ym., 1995)

Ulottuvuudet kognitiivinen kompetenssi, arvostus, vaikeus, 

tunnetilat

Opiskelijoiden taustatekijät, aiempi tietämys, 

oppimisstrategiat 
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Mitä tiedetään?

25.9.2019

• Opetuksessa haasteita

menetelmien opiskelua ei koeta merkitykselliseksi 

(Emmioglu & Capa-Aydin, 2012)

menetelmien opiskelu ei kiinnosta  (Schau ym., 

2012),

tilastoahdistus: opiskelua vaikeuttavat määrällisiä 

menetelmiä kohtaan koetut voimakkaat kielteiset 

tunnereaktiot kuten hermostuneisuus, levottomuus, 

ahdistus, huoli, pelko sekä fyysiset reaktiot eli 

tilastoahdistus (ks. katsaus Chew & Dillon, 2014)
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Mistä haasteiden ajatellaan 

johtuvan?

25.9.2019

• Haasteiden taustalta löytyy 

puutteita ja vääristymiä pohjatiedoissa (Lehtinen, 2007)

kielteinen käsitys itsestä määrällisten menetelmien 

oppijana (Sproesser ym., 2016).

• Oppimisen haasteita lisää usein myös perinteinen 

tapa opettaa määrällisiä menetelmiä (Carver ym., 

2016; Sproesser ym., 2016)

irrallaan muista pääaineen opinnoista

joukkona teknisiä menetelmiä ja matemaattisia kaavoja
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Aiempien tutkimusten haasteita

25.9.2019

• Valtaosa poikkileikkaustutkimuksia

• Tilastoahdistuksen mittaamisen haasteet

Käytetyin mittari Statistics Anxiety Rating Scale
(STARS; Cruise ym., 1985)

6 alaskaalaa: tulkinta, testi- ja luokkatilanteet, ”pelko” avun 
pyytämiseen, arvostus, laskemiseen liittyvä minäkuva, 
opettajien ”pelko” 

Melko vanha mittari => päivittämisen tarve?

Miten eroaa asenteesta? => korrelaatiot SATS-mittariin

STARS-ahdistusulottuvuudet: -0.01 - -0.49, korkeimmat 
korrelaatiot SATS:n tunnetilat-ulottuvuuden kanssa  

STARS-asenneulottuvuudet: -.26 - -.76
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Aineisto 1/3

25.9.2019

• Mobiilipäiväkirja-aineisto kasvatus- ja psykologian alan 
opiskelijoilta yhdestä suomalaisesta yliopistosta yhden 
kurssin aikana 

Monimuuttujamenetelmien perusteet

• Opetusviikkojen aiheet

1) Kertausta ja johdatus monimuuttujamenetelmiin

2) Eksploratiivinen faktorianalyysi

3) Lineaarinen regressioanalyysi

4) Monimuuttujainen varianssianalyysi

5) Toistomittausten varianssianalyysi

6) Demo, jossa sai tehdä ja kysyä oppimistehtävään liittyen
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Aineisto 2/3

25.9.2019

• Opetusmuodot

Viidellä ensimmäisellä viikolla luento 2*45 min. +  demo 
2*45min.; viimeisellä viikolla demo 4*45 min.

Luennot rakennettu ”tarinamuotoon”

Luennon alussa aktivoiva tehtävä, joka orientoi aiheeseen

Esitetään viikon aiheeseen sopiva keksitty tutkimusesimerkki, 
aiheen asiasisältö tuttua opiskelijoille

Esimerkissä hyödynnetään oikeaa tutkimusaineistoa 

Tavoitteena esittää menetelmät osana ongelmanratkaisuprosessia 
ja kontekstualisoida menetelmiä opiskelijoille tuttuihin teemoihin

Kunkin viikon aiheesta myös esimerkkitutkimusartikkeli

Artikkeliin ei liittynyt erillisiä tehtäviä tms.
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Aineisto 3/3

25.9.2019

• Opetusmuodot jatkuu

Demoissa opiskelijat harjoittelivat pareittain  
luentomateriaalien, esimerkkiartikkelien ja annetun aineiston 
avulla

Tutkimuskysymyksen muodostamista

Analyysien toteutusta SPSS:llä

Tulosten raportointia

• Saatu aineisto sis. 4 mittaustasoa

T1: oppimistilanne (2 piippausta/opetuskerta)

T2: opetuskerta (luento + demo, viimeisellä viikolla vain demo)

T3: opetusviikko (6 viikkoa)

T4: opiskelija (N = 154)
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Muuttujat

25.9.2019

• Tilastoahdistus

Kuinka ahdistuneeksi tuntisit itsesi, jos

tekisit näihin asiasisältöihin liittyviä tehtäviä?

lukisit tutkimusartikkelia, joka sisältää näitä asiasisältöjä?

kysyisit opettajalta apua näiden asiasisältöjen ymmärtämiseen?

asteikko 1 = En ollenkaan … 5 = Erittäin
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Muuttujat

25.9.2019

• Oppiainekohtainen motivaatio (expectancy-value-

teoria): 

Ponnistelujen määrä (1 kysymys)

=> asteikko: En ollenkaan, vähän, jonkin verran, paljon

Mieltymys/Kiinnostus (2 väittämää)

Kustannukset (3 väittämää): kuinka paljon yksilö kokee tehtävään 

sitoutumisen rajoittavan häntä

emotionaaliset kustannukset

vaivannäköön liittyvät kustannukset

mahdollisuuksiin liittyvät kustannukset

Henkilökohtainen tärkeys (1 väittämä): tehtävässä onnistumisen 

tärkeys yksilön minäkuvalle

Onnistumisodotukset (2 väittämää)  

=> asteikko 1 = ei pidä paikkansa, … 4 = Pitää täysin paikkansa
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Alustavat tutkimuskysymykset

• Miten tilastoahdistus ja motivaatio 

näyttäytyvät tilanne-, teema- ja 

opiskelijatasolla?

• Mihin motivaatiotekijöihin ahdistus liittyy 

tilanne-, teema- ja opiskelijatasolla?

• Onko alojen välillä eroa 

tilastoahdistuksessa ja/tai motivaatiossa?

25.9.2019
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Kuvailevia tietoja 1/2

25.9.2019

Varianssi tasoittain Sisäkorrelaatio

Ka tilanne teema opiskelija teema opiskelija

Ahdistusväittämäta

Tehtävien tekeminen 2.64 0.39 0.12 0.70 0.23 0.58

Artikkelin lukeminen 2.34 0.29 0.10 0.79 0.25 0.67

Avunpyyntö opettajalta 2.07 0.29 0.11 0.64 0.28 0.61

Motivaatioväittämät 

Vaivannäköb

Kuinka paljon olet nähnyt vaivaa 
näiden asiasisältöjen eteen?

2.64 0.29 0.05 0.17 0.15 0.33

Kiinnostus (2 väittämä)c

Pidän näistä asiasisällöistä. 2.56 0.21 0.05 0.34 0.20 0.57

Olen kiinnostunut näistä 
asiasisällöistä.

2.60 0.18 0.08 0.37 0.30 0.59

a1 = en ollenkaan…5 = erittäin; b1 = en ollenkaan…4 = Paljon; c1 = ei pidä…5 = pitää täysin 
paikkaansa
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Kuvailevia tietoja 2/2

25.9.2019

Varianssi tasoittain Sisäkorrelaatio

Kustannuksetc Ka tilanne teema opiskelija teema opiskelija

Voin huonosti, koska minun pitää 
syventyä näihin asiasisältöihin.

2.09 0.34 0.05 0.42 0.12 0.52

Näiden asiasisältöjen opiskelu 
uuvuttaa minua.

2.37 0.28 0.05 0.51 0.16 0.61

Jotta opin nämä asiasisällöt hyvin, 
minun täytyy luopua muista 
aktiviteeteista, joista saan iloa.

2.05 0.15 0.09 0.56 0.37 0.70

Henkilökohtainen tärkeysc

Minulle on tärkeää, että tiedän 
paljon asiasisällöistä.

2.70 0.14 0.10 0.37 0.41 0.60

Onnistumisodotuksetc

Nämä asiasisällöt tulen osaamaan 
hyvin harjoitustyössä.

2.67 0.18 0.09 0.26 0.35 0.49

Ymmärrän nämä asiasisällöt. 2.75 0.23 0.07 0.19 0.24 0.38

c1 = ei pidä…5 = pitää täysin paikkaansa
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Ahdistusväittämien keskinäiset 

yhteydet

25.9.2019

Ahdistusväittämä

Tehtävä Artikkeli

til. tma op. til. tma op.

Tehtävä - - -

Artikkeli .54*** .67*** .81*** - - -

Avunpyyntö .38*** .34*** .78*** .35*** .45*** .67***

Huom. Op = opiskelija, vko  = teema/viikko, til. = oppimistilanne
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Ahdistuksen yhteys motivaatioon 

korrelaatioin tarkasteltuna

25.9.2019

Ahdistusväittämä

Tehtävä Artikkeli Avunpyyntö

til. tma op. til. tma op. til. tma op.

Kustannukset

Voin huonosti… .39*** .54*** .83*** .26*** .47*** .68*** .22*** .44*** .77***

…opiskelu 
uuvuttaa …

.40*** .41*** .88*** .22*** .38*** .73*** .23*** ..40*** .72***

Jotta opin…, 
minun täytyy 
luopua …

.26*** .32*** .67*** .19*** .34*** .61*** .19*** .35*** .73***

Henkilökoht.
tärkeys

Minulle on 
tärkeää, että 
tiedän paljon …

-.25*** -.01 -.43*** -.23*** .10 -.31*** -.14** .07 -.31**

Huom. Op = opiskelija, tma = teema/viikko, til. = oppimistilanne
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Keskiarvoerot aloittain

25.9.2019

• Vakioitaessa opetusmuoto opetustilannekohtaisesti ja 

tarkasteltaessa alakohtaisia eroja mittaustasoittain 

havaittiin, että eri alojen opiskelijoiden välillä oli eroa vain

Ahdistusväittämissä ja vaivannäössä (kasvatusala > psyka)

 Ihmistieteelliset alat eivät ole samanlaisia ahdistuksen tason 

suhteen? 

Entä kun aiempien tilasto-opintojen määrä vakioidaan?
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Opetusmuodon ja opiskelualan 

yhteys

2125.9.2019

Keskiarvomuuttuja ”Kiinnostus” (αtil. = .87; αteema. = .92; αopisk. = .96)
”Pidän näistä asiasisällöistä.”; ”Olen kiinnostunut näistä asiasisällöistä”.
1 = Ei pidä paikkansa, 2 = Ei juurikaan pidä paikkansa, 3 = Pitää jonkin verran paikkansa, 4 = Pitää 
täysin paikkansa.

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

kasvatusala psyka

Kiinnostukseen opiskeltavaan 

sisältöön 

demo luento
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Pohdintoja…

25.9.2019

• Henkilökohtainen tärkeys kielteisesti yhteydessä 

tilastoahdistukseen tilanne- ja opiskelijatasolla, ei 

teematasolla

Henkilökohtainen tärkeys = tehtävässä onnistumisen tärkeys yksilön 

minäkuvalle

Ennustaako tärkeys ahdistusta? Vai ahdistus tärkeyttä?

• Kustannukset myönteisesti yhteydessä tilastoahdistukseen 

kaikilla tasoilla

Kustannukset: kuinka paljon yksilö kokee tehtävään sitoutumisen 

rajoittavan häntä

Erityisesti tilannetasolla melko matalatkin korrelaatiot?
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Kiitos! 
Kysymyksiä tai kommentteja?

Lisätietoja: 
eija.m.raikkonen@jyu.fi
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