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1. Johdanto

Albert Banduran (s. 1924) pystyvyyden tunteen teoria (Self-efficacy theory) selittää ihmisen

kognitiivista ja emotionaalista itseohjautuvuutta. Käsitettä sovelletaan kaikenlaiseen oppimiseen

ja opiskeluun ammatti- ja uravalintoja unohtamatta. Pystyvyyden tunne määrittelee yksilön

uskomusta suoriutua tarvittavista toimista halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi

motivaation taso, sinnikkyys ja jopa uuden tiedon omaksuminen ovat riippuvaisia pystyvyyden

tunteesta. Pystyvyyden tunne on siis yksi tärkeimmistä sosiaalisen oppimisen teorian (Social

learning theory) käsitteistä. Kyse on eräänlaisista oppimisen taustalla olevista metataidoista ja

uskomuksista, jotka eivät kuitenkaan suoraan kuvaa aktuaalista kykyä suoriutua tehtävistä tai

saavuttaa tavoitteita.

Pystyvyyden tunne vaikuttaa merkittävästi matematiikan oppimiseen ja opiskeluun.

Mielikuvat matematiikasta, oppimiseen liittyvät metataidot ja käsitys itsestä matematiikan

oppijana alkavat muodostua jo varhain, alakoulun ensimmäisistä oppitunneista alkaen.

Matemaattisilla mielikuvilla ja menestyksellä matemaattisissa aineissa on todettu olevan suuri

vaikutus esimerkiksi yksilön uravalintoihin. Mikäli pystyvyyden tunne on muodostunut heikoksi,

on todennäköisempää, että yksilö ei hakeudu opiskelemaan matematiikkaa eikä näin ollen halua

työskennellä matemaattisten alojen työtehtävissä. (Betz & Hackett, 1983; Bandura, 1997;

Pajares, 2005; Bong, Lee & Woo, 2015.)

Opiskelijan kiinnostuksen asteella ja laadukkaalla opetuksella on todettu olevan vaikutuksia

pystyvyyden tunteeseen ja opintomenestykseen (Bandura, 1997; Gallagher, 2012; Hidi,

Nieswandt & Renninger, 2015). Ne ovat merkittäviä erityisesti opintojen alkuvaiheessa

(Bandura, 1997; Pajares, 2005; Gallagher, 2012).

Pro gradu -tutkielmassa esitellään erilaisia näkemyksiä pystyvyyden tunteesta ja sen

muodostumisesta pääasiassa Albert Banduran (1997), Frank Pajaresin (2005) ja Matthew W.

Gallagherin (2012) mukaan. Matemaattisen kiinnostuksen ja pystyvyyden tunteen yhteyttä

esitellään useiden aihetta tarkastelleiden tutkijoiden huomioiden valossa. (Lent, Lopez &
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Bieschke, 1991; Lent, Lopez & Bieschke, 1993; Rottinghaus, Larson & Borgen, 2003; Hidi,

Nieswandt & Renninger, 2015.)

Tutkimus koostuu Johdatus yliopistomatematiikkaan -kurssipalautteiden analyysista, jossa

selvitetään opiskelijoiden matematiikan oppimiseen liittyvää pystyvyyden tunnetta ja sen

muutoksia kurssin aikana. Lisäksi analysoidaan opiskelijoiden kokemuksia ja uskomuksia omaan

osaamiseen, oppimiseen ja kiinnostukseen liittyen.

Johdatus yliopistomatematiikkaan on kurssi, jota suositellaan suoritettavaksi opintojen

alkuvaiheessa. Näin ollen aineisto soveltuu hyvin pystyvyyden tunteen analyysiin. Kiinnostusta

lisää se, etteivät aineiston vastaajat olleet vain matematiikan pääaineopiskelijoita, vaan mukana

oli muidenkin oppiaineiden opiskelijoita. Aineisto siis tarjoaa mahdollisuuden eritellä myös

muiden kuin matematiikasta erityisesti kiinnostuneiden pystyvyyden tunnetta.

Tutkimuksen teoriaosassa tarkastellaan, miten matemaattiseen pystyvyyden tunteeseen

voidaan vaikuttaa, ja mitä pystyvyyden tunteen teorialla on annettavanaan erityisesti

matematiikan opiskelemisen ja opettamisen näkökulmasta. Millainen matematiikan opetus on

hyödyllistä pystyvyyden tunteen näkökulmasta? Opettamisen näkökulma on tärkeä, sillä

matematiikan opiskelu ja oppiminen kytkeytyy pystyvyyden tunteeseen tiukasti.

Tutkimuksessa hahmotellaan pystyvyyden tunteen syntyä ja ilmaisuja opiskelijoiden

vastausten perusteella. Lisäksi tarkastellaan oliko pystyvyyden tunteessa sukupuolieroja.

Opiskelijoiden pääaineet ja opintojen vaiheet analysoidaan ja niiden suhdetta pystyvyyden

tunteeseen tutkitaan. Vaikuttiko aineiston opiskelijoiden pääaine ja opintojen vaihe pystyvyyden

tunteen ilmaisuihin? Tutkimuksessa selvitetään myös, miten kurssi vaikutti opiskelijoiden

kiinnostukseen matematiikkaa kohtaan. Miten kurssipalautteissa näkyi ohjauksen vaikutus

pystyvyyden tunteeseen?

Edellä esitettyjä tutkimuskysymyksiä vastauksineen kuvitetaan opiskelijoiden omin sanoin eli

antamalla esimerkkejä väittämistä. Aineistoon Likert-asteikolla vastattuja väittämiä arvioidaan

deskriptiivisen eli kuvailevan tilastollisen analyysin menetelmin. Sanallisten vastausten sisältöä

tarkastellaan laadullisella sisällönanalyysillä pystyvyyden tunteen teorian avulla.
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2. Pystyvyyden tunteen teoria

Pystyvyyden tunne (self-efficacy) on merkittävä, erityisesti itseohjautuvuutta luotaava

oppimisteoria, jolla katsotaan olevan vaikutusta lähes kaikkeen, mitä yksilö elämänsä aikana

oppii ja opiskelee. Lyhyesti määritellen sillä tarkoitetaan yksilön uskomusta suoriutua

tarvittavista toimista halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Kyse on kognitiivisista ja

emotionaalisista tekijöistä, jotka vaikuttavat oppimisen taustalla sekä tiedostettuina että

tiedostamatta. (Bandura, 1997.) Pystyvyyden tunnetta voidaan kutsua myös esimerkiksi

minäpystyvyydeksi, pystyvyysuskoksi tai pystyvyysuskomukseksi.

Pystyvyyden tunne ei kerro saavuttaako yksilö haluttua lopputulosta tai tavoitetta. Oppimisen

taustalla vaikuttava pystyvyyden tunne auttaa tavoitteiden hahmottamisessa, strategioiden

kehittämisessä ja suorituksen aikaisten tunteiden käsittelyssä. Se määrittää yksilön motivaatiota,

toimia ja halua jatkaa myös silloin, kun opiskelija kohtaa vaikeuksia ja vastoinkäymisiä.

(Gallagher, 2012.) Opiskelijan ja opettajan on hyödyllistä havainnoida omaa pystyvyyden

tunnettaan ja sen muutoksia, koska pystyvyydellä on suora vaikutus opiskelumotivaatioon ja

tuloksiin.

Pystyvyyden tunteella on suuri vaikutus myös siihen, miten yksilö arvioi kokemuksiaan.

Korkean pystyvyyden tunteen omaava yksilö pyrkii kehittämään omia taitojaan, eikä pelkää

haasteita. Hän uskoo omiin kykyihinsä vaikeissakin tilanteissa, jaksaa yrittää sinnikkäästi eikä

luovuta helposti. Opiskelijan muodostama kuva akateemisista taidoista ja kyvyistä vaikuttaa

intuitiivisesti oppimiseen ja toimintaan. Pystyvyyden tunne vaikuttaa jopa siihen, kuinka hyvin

opittu tieto tai taito alunperin omaksutaan. (Pajares, 2005; Gallagher, 2012.) Näin ollen

pystyvyyden tunne on hyvin laaja-alaisesti oppimiseen vaikuttava tekijä.

Lisäksi pystyvyyden tunne on usein opiskelijan aiempia suorituksia parempi ennustaja

lopputulosta ajatellen (Bandura, 1997). Pystyvyyden tunteen arviointi nimittäin sisältää

enemmän informaatiota kuin pelkät teot. Kun opiskelija reflektoi omia kykyjään, valmiuksiaan

ja motivaatiotaan sekä ennakoi suoriutumistaan, hän pystyy tietoisesti eri alueita tarkastellen
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kehittämään itseään. Siksi pystyvyyden tunne on erittäin tärkeä itsearvioinnin osa-alue niin

opiskelijalle kuin hänen suoritustaan parantamaan pyrkivälle opettajallekin.

2.1. Yksilöllisesti oppimiskokemuksista muodostuva pystyvyyden tunne

Kuinka sitten pystyvyyden tunne muotoutuu alun perin? Lyhyesti sanottuna pystyvyyden tunne

muodostuu erilaisista oppimiskokemuksista, oppimisen tuloksista sekä edellisiin kokemuksiin

liittyvistä uskomuksista ja mielikuvista. Pystyvyyden tunne on olennainen osa itsearviointia, jota

suoritetaan jatkuvasti, mutta jota ei välttämättä lainkaan tiedosteta.

Pystyvyyden tunteen muodostuminen voidaan jakaa neljään kategoriaan. Kategoriat ovat

aihepiiriin liittyvä aikaisempi oma suoriutuminen (mastery experience), vertaiskokemukset

(vicarious experience of observing others perform tasks), sosiaaliset vaikutteet (social

persuasions) ja somaattiset ja emotionaaliset tilat (somatic and emotional states) (Bandura, 1997;

Pajares, 2005; Gallagher, 2012).

Gallagher esittää lisäksi viidennen pystyvyyden tunteen muodostumisen lähteen, mikä on

kuvitellut kokemukset (imagined experience). Oma tai toisen onnistuneen suorituksen

kuvitteleminen voi vähitellen auttaa yksilöä saavuttamaan tavoitteensa. Kuviteltujen kokemusten

merkityksellisyys on kuitenkin äärimmäisen harvoin yhtä tehokasta kuin oikeat kokemukset.

Kuviteltuja kokemuksia voi soveltaa kaikkiin oppimiseen liittyviin aihepiireihin. Laajemmin

niitä on ollut käytössä esimerkiksi urheilussa ja erilaisten fobioiden hoidossa. (Gallagher, 2012.)

Ohjattujen tai itsenäisesti suoritettujen mielikuvaharjoitusten avulla voidaan edistää oppimista tai

lievittää jännitystä.

Aikaisempi aihepiiriin liittyvä oma suoriutuminen on tärkein pystyvyyden tunteen

muodostumiseen vaikuttava tekijä. Yksilö tulkitsee omia suorituksiaan ja muodostaa niiden

pohjalta uskomuksia omista kyvyistään. (Bandura, 1997; Pajares, 2005; Gallagher, 2012.)

Opiskelija voi esimerkiksi ennen koetta ajatella: “Olen aina ennenkin suoriutunut huonosti

matematiikan kokeissa”. Lause kätkee sisäänsä ajatuksen heikosta pystyvyyden tunteesta, minkä

taustalla ovat aikaisemmat epäonnistumisen kokemukset. Opiskelija kokee epäonnistuvansa
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jälleen matematiikan kokeessa, vaikka koe ei ole edes alkanut eikä hänellä ole mitään varmuutta

lopputuloksesta. Ajatus perustuu aiempiin kokemuksiin matematiikan kokeista ja niiden

epäonnistumisesta. Jos opiskelija sen sijaan on aiemman menestyksensä perusteella etukäteen

luottavainen sen suhteen, että pärjää tulevassa kokeessa hyvin, hänellä on korkea pystyvyyden

tunne. Sekin perustuu aiempaan suoriutumiseen. Näin tulkinta onnistumisesta lisää pystyvyyden

tunnetta  ja tulkinta epäonnistumisesta vastaavasti laskee pystyvyyden tunnetta (Bandura, 1997;

Pajares, 2005; Gallagher, 2012).

Epäonnistuminen vaikuttaa negatiivisesti erityisesti, kun se tapahtuu ennen pystyvyyden

tunteen vakaata muodostumista, ja kun tietämys ja tuntemus aihepiiristä ja kokemus omasta

suoriutumisesta on vielä vähäistä. Opintojen aloittaminen on kriittistä aikaa pystyvyyden tunteen

kannalta. Toisaalta myös “liian helppoja” onnistumisen kokemuksia saanut yksilö odottaa

nopeita tuloksia ja epäonnistuessa lannistuu helposti. (Bandura, 1997; Pajares, 2005; Gallagher,

2012.)

On tärkeä huomata, että erityisesti sellaisella suorituksella tai toiminnalla, joka on päättynyt

onnistumisen kokemukseen vaikeuksista huolimatta, on positiivisia vaikutuksia pystyvyyden

tunteeseen. Vaikeudet ja pettymykset opettavat, että onnistuminen vaatii useimmiten vaivaa.

Vastaavasti tutkimuksissa on havaittu, että ne yksilöt, joilla on alhainen pystyvyyden tunne

vähättelevät usein onnistumistaan, vaikka sen saavuttaminen olisi vaatinut suurtakin

vaivannäköä. (Bandura, 1997; Pajares, 2005; Gallagher, 2012.)

Kuten edeltävistä esimerkeistä voi havaita, pystyvyyden tunteen ytimessä on ajatus siitä, että

onnistuminen ja epäonnistuminen ovat paitsi tosiasiallisia suorituksia, myös yksilöllisiä

tulkintoja. Hyvän arvosanan vaikeasta kokeesta saanut opiskelija voi kokea epäonnistuneensa,

koska ei saanut täysiä pisteitä työnteostaan huolimatta. Samalla tavalla menestynyt ja etukäteen

valmistautunut opiskelija voi kokea onnistuneensa, jos hänen pystyvyyden tunteensa on korkea.

Pystyvyyden tunteen teorian pohjalta voidaan sanoa, että onnistumisen vähättelyn loppuminen ja

onnistumisen analysointi ovat tärkeitä taitoja opiskelijoille, koska ne lisäävät pystyvyyden

tunnetta tulevissa suorituksissa.

Koulumaailmassa yleinen tilanne, kokeiden jakaminen, on otollinen hetki pystyvyyden

tunteen muodostumisen kannalta. Opettaja jakaa opiskelijoiden kokeet, kertoo ehkä yleisesti
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kuinka koe on mennyt ja käy läpi ongelmakohtia. Opiskelijat ovat usein kiinnostuneita toistensa

arvosanoista ja vertailevat omaa tulostaan muihin opiskelijoihin. Ilman vertailua on mahdotonta

tietää kuinka hyvin on suoriutunut suhteessa muihin opiskelijoihin. Vertaillessaan uteliaana

arvosanaansa tai kuullessaan muiden keskustelevan aiheesta opiskelija voi kuitenkin samalla

huomaamattaan muokata pystyvyyden tunnettaan.

Toisten suoritusten ja tehtävien seuraaminen tai mallintaminen on omia suorituksia ja

kokemuksia vähäisempi pystyvyyden tunteen muodostumisen lähde. Nämä ns.

vertaiskokemukset voivat vaikuttaa esimerkiksi inspiraation tai yritteliäisyyden lähteenä.

Esimerkiksi opiskelija voi verrata omaa arvosanaansa tai suoriutumistaan toisiin kurssin

opiskelijoihin tai muuhun samankaltaiseen vertailuryhmään. Vertailuryhmää tai -kohdetta

paremmin suoriutuneen opiskelijan pystyvyyden tunne kasvaa ja heikommin suoriutuneen

laskee. (Pajares, 2005; Gallagher, 2012; Bandura, 1997.)

Vertaiskokemusten merkitys vahvistuu erityisesti, kun yksilöllä on hyvin vähän tai ei lainkaan

aiheeseen liittyviä omia kokemuksia. Jos yksilö huomaa toista seuratessaan tehtävän tai

tavoitteen suorittajassa yhtäläisyyksiä itseensä verrattuna, on vertaiskokemuksella suurempi

merkitys pystyvyyden tunteen muodostumiselle. (Bandura, 1997; Pajares, 2005; Gallagher,

2012.) Esimerkkitapauksena voidaan pitää tilannetta, missä matematiikan opetuksessa siirrytään

funktioihin. Opettajan esitellessä uutta aihepiiriä opiskelija huomaa, että ei ymmärrä funktion

käsitettä eikä opettajan antamia esimerkkejä. Hän seuraa toista opiskelijaa, jonka tietää saaneen

samoja arvosanoja matematiikassa. Mikäli vertailun alla oleva opiskelija vaikuttaa ymmärtäneen

ja viittaa innokkaasti, saa vertailua suorittava opiskelija kolauksen pystyvyyden tunteeseensa.

“Hänkin tajusi tämän, mutta minä en!” Vastaavasti, jos vertailtava opiskelija vaikuttaa olevan

yhtä ymmällään kuin vertailijakin, voi opiskelija huoletta ajatella: “Ei tämä ole niin vakavaa,

eivät muutkaan vielä ymmärrä!”

Pystyvyyden tunne kasvaa, mikäli yksilö voi samastua onnistuneen suorituksen tehneeseen

henkilöön. Yhtäläisyyksiä omaavan henkilön epäonnistuminen kovasta yrittämisestä huolimatta

alentaa yksilön uskoa omiin kykyihin ja laskee yritteliäisyyttä. Myös roolimalleilla voi olla

merkittävä vaikutus yksilön valintoihin ja pystyvyyden tunteeseen. (Bandura, 1997; Pajares,

2005; Gallagher, 2012.)
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Erityisesti lapset ja nuoret ovat alttiita erilaisille vaikutteille niin kotona, opetustilanteissa

kuin sosiaalisessa mediassakin. Aikuinen, esimerkiksi opettaja tai vanhempi, voi toimia

roolimallina opiskelijalle ja tukea pystyvyyden tunteen kasvattamisessa tai ylläpidossa.

Ihannetilanteessa opettaja kiinnittää huomiota opiskelijoiden vertaiskokemuksiin, tunnistaa

vertaiskokemukseen perustuvat pystyvyyden tunteen ilmaisut ja toimii roolimallina

opiskelijoille.

Joissakin tapauksissa vertaiskokemuksella voi olla jopa aikaisempaa aihepiiriin liittyvää omaa

suoriutumista merkittävämpi vaikutus pystyvyyden tunteeseen. Vertaiskokemukset voivat

nimittäin muokata kokemusta epäonnistumisesta ja oppimisen mahdottomuudesta. Jos

esimerkiksi yksilö on muiden tekoja ja puheita seurattuaan vakuuttunut omasta heikkoudestaan

oppijana, hän toimii tavalla, joka edistää käsitystä kyvyttömyydestä. Jos taas vertaisryhmän

toiminta on pystyvyyttä vahvistavaa, toimivat vertaiskokemukset oppimista ja pystyvyyden

tunnetta vahvistavina tekijöinä. Silloin vertaiskokemukset sekä heikentävät epäonnistumisen

kokemusten vaikutuksia että tukevat yritteliäisyyttä jopa silloin, kun epäonnistumisen

kokemuksia on useita. (Bandura, 1997.)

Vertaiskokemusten vaikutukset oppimiseen on tärkeä tiedostaa, koska niiden sivuuttaminen

voi pahimmillaan ruokkia tilannetta, jossa vertaisryhmä saa opiskelijan vakuuttumaan omasta

kyvyttömyydestään eikä hän kykene oppimaan tai suorittamaan annettuja tehtäviä omien

kykyjensä tasolla.

2.2. Sosiaalisten vaikutteiden ja tunteiden vaikutukset pystyvyyden tunteeseen

Aikaisemman aihepiiriin liittyvän suoriutumisen ja vertaiskokemusten lisäksi Banduran (1997),

Pajaresin (2005) ja Gallagherin (2012) jaottelussa pystyvyyden tunteeseen vaikuttavia lähteitä

ovat sosiaaliset vaikutteet sekä somaattinen ja emotionaalinen tila. Sosiaalista vaikuttamista voi

olla esimerkiksi muilta saatu kannustaminen tai lannistaminen. Sosiaalisten vaikutteiden

merkitystä määrittävät useat sosiaaliset tekijät, kuten lähteen luotettavuus tai suhteen läheisyys.

(Pajares, 2005; Gallagher, 2012.)
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Sosiaalinen vaikuttaminen on erityisen merkittävä alue opettamisen näkökulmasta. Sosiaaliset

vaikutteet muodostuvat suorittajille annettavasta arvioivasta palautteesta (Bandura, 1997). Ei ole

lainkaan samantekevää millaista palautetta opiskelijalle tai kenelle tahansa uutta asiaa

opiskelevalle annetaan hänen opiskelustaan, oppimisestaan, motivaatiostaan ja taidoistaan.

Yksilö, jolle on vakuutettu, että hänellä on tarvittavat taidot hallita annetut tehtävät yrittää

todennäköisemmin enemmän kuin yksilö, joka epäilee itseään ja vatvoo puutteitaan vaikeuksien

tullessa vastaan. Negatiivisella vaikuttamisella on usein positiivista vaikuttamista suuremmat

vaikutukset yksilön pystyvyyden tunteeseen. (Bandura, 1997; Pajares, 2005; Gallagher, 2012.)

Jokaisella on varmasti kokemusta siitä, että palaute voidaan antaa tavalla, joka joko edistää tai

heikentää tunnetta pystyvyydestä. Henkilökohtaisia kykyjä korostava arviointi nostaa

pystyvyyden tunnetta. Pystyvyyden tunnetta erityisesti lisäävä palaute on sellaista, jossa

korostetaan opiskelijan kyvykkyyttä yksilönä. Yritteliäisyyttä korostava arviointi ei ole aivan

yhtä tehokasta, sillä yritteliäisyyden korostaminen voi säilyttää motivaatiota vain lyhyellä

tähtäimellä. (Bandura, 1997.)

Palautteen antaminen pystyvyyden tunteen lisäämisen näkökulmasta ei välttämättä ole

helppoa ja ongelmatonta. Kun annetaan ymmärtää tai korostetaan tulosten olevan suuren

vaivannäön ansiota, annetaan samalla piiloviesti, joka voi nakertaa uskoa omiin

henkilökohtaisiin kykyihin ja taitoihin. Yksilö alkaa ajatella, että kyvykkyyden täytyy olla

rajallista, mikäli edistyminen vaatii niin paljon vaivaa ja työtä. Palaute, jossa korostetaan

kyvykkyyttä ilman viittausta yritteliäisyyteen on siis paljon tehokkaampi tapa nostaa yksilön

pystyvyyden tunnetta. (Bandura, 1997.) Esimerkiksi opettajan antamassa palautteessa, jonka

ydinviesti on “sinä osaat” tai “sinä osaat, jos vain jaksat yrittää tarpeeksi”, on merkittävä sävyero

ja vaikutukset pystyvyyden tunteeseen ovat pitkällä tähtäimellä erilaisia.

Sosiaalisia vaikutteita välitetään myös epäsuorasti ja hienovaraisesti henkilöille, joilla

uskotaan olevan rajallinen kyvykkyys. Negatiiviset sosiaaliset vaikutteet verhotaan usein

halveksiviin kommentteihin tai aliarvioivaan sosiaaliseen käyttäytymiseen. Henkilöä voidaan

esimerkiksi ylistää keskinkertaisesta suorituksesta, tarjota jatkuvasti apua ilman pyyntöä tai

antaa vähemmän tunnustusta samasta suorituksesta toisiin verrattuna. (Bandura, 1997.) Tällaisiin

toimintatapoihin sortuvat eivät välttämättä tarkoita pahaa. Opettaja tai luokkatoveri saattaa
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esimerkiksi haluta toiminnallaan kannustaa tai auttaa opiskelijaa, mutta vaikutus pystyvyyden

tunteeseen on silti negatiivinen.

Tällaista epäsuoraa vaikuttamista ja piiloviestintää vastaanottavat opiskelijat ovat yleisesti

harjaantuneita näkemään aliarvioivan sävyn näiden toimien tai kommenttien takana. Rakentava

palaute ylläpitää toiveita hyvästä menestyksestä ja säilyttää tai jopa vahvistaa tunnetta

pystyvyydestä. Sen sijaan halveksivaa kritiikkiä tosiasiallisesti sisältävä piiloviestintä alentaa

pystyvyyden tunnetta ja opiskelun tavoitteita. (Bandura, 1997.)

Opettamisen näkökulmasta on tärkeä huomata, että sosiaalisilla vaikutteilla on helpompi

laskea yksilön pystyvyyden tunnetta kuin nostaa sitä pysyvästi. Taitava pystyvyyden tunteen

rakentaja ei ainoastaan anna positiivista palautetta tai inspiroivia puheita. Hän antaa tehtäviä,

jotka tuovat onnistumisen kokemuksia. Taitavasti toimiva pystyvyyden tunteen rakentaja ei aseta

yksilöä ennenaikaisesti tilanteeseen, joka altistaa toistuvaan epäonnistumiseen. Lisäksi hänen

tulee olla hyvä arvioimaan yksilön vahvuuksia ja heikkouksia sekä hyvä rohkaisemaan

mittaamaan menestystä henkilökohtaisen kehittymisen, eikä muiden voittamisen kautta.

(Bandura, 1997.) Nämä ominaisuudet eivät kuvaa pelkästään hyvää pystyvyyden tunteen

rakentajaa vaan myös hyvää opettajaa.

Ehkä hieman yllättäen, vähiten merkitsevä tekijä pystyvyyden tunteen muodostumisessa on

yksilön somaattinen ja emotionaalinen tila. Omien kykyjen kyseenalaistaminen on kuitenkin

epätodennäköisempää, jos ihminen on rentoutunut ja hyvin levännyt eikä esimerkiksi väsynyt ja

kipeä. Somaattisen ja emotionaalisen tilan vaikutuksia voi pienentää entisestään ennakoimalla.

Se tapahtuu henkistä ja fyysistä hyvinvointia lisäämällä ja muodostamalla käsityksiä

mahdollisista uhkista ja vaikeuksista. Pystyvyyden tunteen koheneminen vähentää negatiivisia

tuntemuksia ja kohentunut psyykkinen tila edelleen vahvistaa pystyvyyden tunnetta. (Bandura,

1997; Pajares, 2005; Gallagher, 2012.)

Kun tarkastellaan oppimistilanteita yleisesti, maltillinen reagoiminen ja lievät somaattiset ja

emotionaaliset tuntemukset lisäävät tarkkaavaisuutta ja edesauttavat taitojen hyödyntämistä.

Liian voimakkaat reaktiot ja tuntemukset puolestaan haittaavat suoritusta. Olennaista on jälleen

tilanteen tulkitseminen. Optimaalinen reaktio tai tuntemus ei riipu pelkästään suoritetusta

tehtävästä tai aktiviteetista vaan myös siitä, kuinka siihen suhtaudutaan. On yksilöllistä, mitä
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ihmiset ajattelevat omista reaktioistaan ja tuntemuksistaan. Jotkut ovat alttiita uskomaan, että

erilaiset reaktiot ja tuntemukset ovat merkkejä omista puutteista, kun taas toiset suhtautuvat

niihin yleisinä ja ohimenevinä asioina, joita kaikki kokevat toisinaan. (Bandura, 1997.)

Esimerkiksi ennen esitelmää jännityksen oireita kokeva opiskelija voi tulkita jännityksen olevan

joko normaali reaktio, joka voi jopa toimintatapojaan ennakoimalla parantaa tulevaa suoritusta,

tai päinvastaisessa tapauksessa tulkita jännittämisensä yleispätevänä merkkinä siitä, että hän on

huono esiintyjä eikä voi onnistua lainkaan.

Mieliala vaikuttaa pystyvyyden tunteeseen, sillä toiminta ja toiminnan muutokset ovat usein

yhteydessä mielialaan. Ihminen oppii nopeammin, jos hänen mielialansa on sopusoinnussa

opittavan asian kanssa. Mielenkiintoinen on pystyvyyden tunteen tutkimuksen havainto siitä, että

ihminen muistaa opitun paremmin ollessaan samassa mielentilassa kuin oppimishetkellä.

(Bandura, 1997.) Opiskelija, joka on hyvin levännyt ja iloinen, oppii tehokkaasti ja muistaa

oppimansa paremmin. Väsynyt tai välitunnilla kiusatuksi joutunut opiskelija ei kykene oppimaan

yhtä tehokkaasti eikä muista myöhemmin niitä asioita, joita kykeni tunnilla omaksumaan.

Tunteiden voimakkuudella on myös merkitystä. Mielialan vaikutukset oppimiseen nimittäin

riippuvat tunteiden voimakkuudesta. Epätoivon tunne voi alentaa pystyvyyden tunnetta, sillä se

laskee motivaatiota ja saa aikaan heikkoa suoriutumista. Muodostuu eräänlainen

epäonnistumisen kehä, kun heikko suoriutuminen edistää entisestään heikkoa motivaatiota ja

pystyvyyden tunnetta. (Bandura, 1997.) Syystä tai toisesta epätoivon tunteisiin ajautunut

opiskelija voi siis ilman tukea jäädessään suoriutua ja oppia heikosti ja lisäksi vahingoittaa omaa

pystyvyyden tunnettaan.

Opettaja ei voi hallita opiskelijoiden somaattista tai emotionaalista tilaa, mutta tunteiden

vaikutuksen tiedostava opettaja voi parhaimmillaan lieventää somaattisten tai emotionaalisten

tilojen negatiivisia vaikutuksia tai tehostaa oppimista. Esimerkiksi, mikäli opiskelijat vaikuttavat

väsyneiltä ja heidän on vaikea keskittyä, opettaja voi muuttaa päivän aihetta tai opetustapaa

paremmin ryhmälle sopivaksi.
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2.3. Matemaattinen kiinnostus ja pystyvyyden tunne

Pystyvyyden tunteen lisäksi myös kiinnostuksen tasolla on merkittäviä vaikutuksia suhteessa

matematiikkaan. Gallagherin mukaan (2012) pystyvyyden tunne vaikuttaa yksilön motivaatioon

sekä haluun jatkaa oppimista. Kiinnostuksen taso kertoo motivaatiosta ja opiskelijan halusta

jatkaa matematiikan opiskelua.

Kiinnostus on motivaatioon liittyvä psykologinen tila, jolla tarkoitetaan sitoutumista tai

taipumusta sitoutua johonkin asiaan, tapahtumaan tai ideaan (Hidi & Renninger, 2006).

Matemaattisen kiinnostuksen ja pystyvyyden tunteen välillä on todettu olevan yhteys. Mikäli

opiskelijalla on alhainen pystyvyyden tunne, on kiinnostuksen tasokin todennäköisesti

alhaisempi kuin korkean pystyvyyden tunteen omaavalla opiskelijalla (Hidi, Nieswandt &

Renninger, 2015). Kiinnostus ja pystyvyyden tunne ovat linkittyneitä toisiinsa myös vaikuttaen

yksilön suoriutumiseen ja päätöksentekoon (Hidi, Berndorff & Ainley, 2002). On todettu, että

matematiikassa kiinnostuksen ja pystyvyyden tunteen suhde on jopa muita aiheita voimakkaampi

(Rottinghaus, Larson & Borgen, 2003). Matemaattisen kiinnostuksen ja pystyvyyden tunteen

välillä on nähtävissä yhteys myös suhteessa yksilön kurssi- ja uravalintoihin (Lent, Lopez &

Bieschke, 1991; Lent, Lopez & Bieschke, 1993). Useat tutkimukset ovat voineet todeta

positiivisen riippuvuuden kiinnostuksen ja pystyvyyden tunteen välillä, mutta keskinäisen

riippuvuussuhteen tarkempi luonne on vielä selvittämättä (Bong, Lee & Woo, 2015).

Opiskelijan kiinnostuksen korkealla tasolla ja kiinnostusta herättävällä opetuksella on todettu

olevan positiivisia vaikutuksia opintomenestykseen ja pystyvyyden tunteeseen (Gallagher, 2012;

Hidi, Nieswandt & Renninger, 2015). Kiinnostuksen taso ennustaa opiskelijan halua jatkaa

matematiikan opiskelua, ja erityisesti opintojen alkuvaiheessa saadut pystyvyyden tunnetta

nostattavat kokemukset ovat tärkeitä (Bandura, 1997; Pajares, 2005; Gallagher, 2012).

Matemaattista kiinnostusta tukevalla opetuksella voidaan vaikuttaa yksilön tulevaisuuden

valintoihin, vaikka myös esimerkiksi perheellä on vaikutusta matemaattisen kiinnostuksen

heräämiseen ja ylläpitoon. Opiskelijoita osallistava opetus ja relevantit, merkitykselliset tehtävät

lisäävät opiskelijoiden kiinnostusta. Lisäksi opettajan oman kiinnostuksen välittyminen tai
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itseluottamuksen puute voi vaikuttaa opiskelijoiden kiinnostuksen heräämiseen. (Hidi,

Nieswandt & Renninger, 2015).

2.4. Opettajan pystyvyyden tunne ja koulun käytäntöjen vaikutukset oppimiseen

Koululla on tärkeä rooli yksilön pystyvyyden tunteen muodostumisessa. Koulussa yksilö

kehittää kognitiivisia taitoja ja hankkii tiedot ja ongelmanratkaisutaidot yhteiskunnassa

selvitäkseen. Koulunkäynnin päätavoitteena on varustaa opiskelijat itsesäätelytaidoilla, joita ovat

esimerkiksi suunnittelu, organisointi, motivaation sääteleminen ja omien taitojen ja strategioiden

riittävyyden arvioiminen. Opinnoissa suoriutumisella ja arvosanoilla on suuri merkitys

opiskelijan tulevaisuuden ja urapolkujen kannalta. Heikko suoriutuminen voi vaikeuttaa tai jopa

estää pääsyn jatko-opintoihin vaikuttaen samalla radikaalisti opiskelijan tulevaisuuteen. Lisäksi

koulu- ja työmaailma ovat muuttuneet entistä kilpaillummiksi ja niissä vaaditaan yhä  parempia

kognitiivisia kykyjä. (Bandura, 1997.)

Opiskelijat, jotka ovat motivoituneita ja kognitiivisesti hyvin valmistautuneita oppivat

nopeasti ja saavat koulusta riittävät eväät tulevaisuutta varten. Kriitikot ovat kuitenkin sitä

mieltä, että opiskelijoita ei onnistuta valmistamaan riittävästi tulevaisuutta varten. Heidän

mukaansa opiskelijoiden itsensä kehittämiseen tarvittava pystyvyyden tunne heikentyy, ja

jatkuvasti alisuoriutuvat opiskelijat horjuttavat opettajien pystyvyyden tunnetta. (Bandura,

1997.) Opettaja, joka kokee epäonnistuvansa opettajana tai on epävarma tiedoistaan ja

taidoistaan, ei voi suoriutua tehtävästään hyvin. Opettajan kokemukset ja ajatukset

epäonnistumisesta vaikuttavat väistämättä samalla myös opiskelijoihin ruokkien entisestään

opettajan tuntemuksia. Pystyvyyden tunne ei siis vaikuta vain opiskelijoihin ja oppimiseen, vaan

koko luokkahuoneen vuorovaikutukseen.

Opettajan pystyvyyden tunne vaikuttaa opetuksen laatuun ja tapaan, yleiseen tunnelmaan

luokassa ja opiskelijoiden oppimiseen ja pystyvyyden tunteeseen. Se vaikuttaa jopa siihen,

kuinka valmis hän on hyödyntämään elektroniikkaa opetuksessaan. Esimerkiksi alhaisen
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matemaattisen pystyvyyden tunteen omaavat opettajat eivät usko voivansa hyödyntää

tietotekniikkaa opetuksessaan tehokkaasti. (Bandura, 1997.)

Opettajat, joilla on korkea pystyvyyden tunne uskovat, että oikeilla työkaluilla ja -tavoilla

haastavatkin opiskelijat voivat oppia. He tarjoavat apua tarvitseville riittävästi, antavat

positiivista palautetta saavutuksista, ohjaavat opiskelijoita paremmin ja tukeutuvat kurinpidossa

autoritäärisen kurin sijasta suostuttelun keinoihin. (Bandura, 1997.)

Alhaisen pystyvyyden tunteen opettajat eivät usko voivansa vaikuttaa opiskelijoiden

motivaatioon, oppimiseen ja kehitykseen. He keskittyvät tunnillaan usein epäolennaiseen,

kritisoivat epäonnistumista ja luovuttavat helposti, mikäli eivät näe nopeita tuloksia

pyrkimyksissään. He voivat olla pessimistisiä, stressaantuneita, vihaisia, tukeutua rangaistuksiin

ja rajoituksiin perustuvaan kurinpitoon ja jopa katua opettajaksi ryhtymistä. (Bandura, 1997.)

Koulumaailmassa pystyvyyden tunteen heikentymistä edistäviä käytäntöjä ovat esimerkiksi

ennalta määritelty eteneminen, opiskelijoiden ryhmittely kykyjen mukaan ja sosiaalista kilpailua

aiheuttavat arvosanakäytännöt. Esimerkiksi opetustilanteet, joissa koko luokka opiskelee samaa

aihetta tukee omien kykyjen vertailua muihin sen sijaan, että opiskelija vertaisi omaa kehitystään

aiempaan osaamiseensa. Opiskelijan tietojen ja taitojen mukaan yksilöity opettaminen tukee

paremmin heikosti suoriutuvia opiskelijoita kehittymään ja keskittymään omaan oppimiseen.

Lisäksi hyvin onnistuneet ryhmätyöt, joissa opiskelijat kannustavat ja opettavat toisiaan, tukevat

oppimista ja pystyvyyden tunnetta yksilötehtäviä paremmin. (Bandura, 1997.)

Vaikka yksilöity opetus tukee paremmin pystyvyyden tunnetta, opettaja ei kuitenkaan voi

opettaa täysin yksilöllisesti jokaista opiskelijaa. Tilanne, jossa opetusta yksilöidään perustuu

usein siihen, että opiskelija opiskelee enemmän itsenäisesti. Itseopiskelu vaatii opiskelijalta

motivaatiota ja metakognitiivisia ja kognitiivisia taitoja. Näiden taso ei kaikilla opiskelijoilla ole

riittävä itsenäiseen opiskeluun. (Bandura, 1997.)

Pystyvyyden tunnetta tukevassa koulussa opiskelijoihin uskotaan, heille asetetaan

vaatimuksia ja tavoitteita ja tarjotaan opetusta, joka mahdollistaa niiden täyttymisen. Sen sijaan,

että opiskelijoiden epäonnistumista perusteltaisiin esimerkiksi perhetaustalla tai perityllä

kyvyttömyydellä, pystyvyyden kannalta hyvässä koulussa oppimisesta kannetaan vastuuta. Siellä

oppimistilanteet suunnitellaan tavalla, joka edistää kaikkien opiskelijoiden pystyvyyttä ja tuo
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onnistumisen kokemuksia. Tällainen oppimistilanne saavutetaan tarjoamalla jokaiselle

opiskelijalle riittävästi palautetta, tukea ja ohjeistusta. Opiskelijat voivat normaalin opetuksen

lisäksi tehdä tehtäviä ohjatusti pienissä ryhmissä eikä heitä jaeta tasoryhmiin. Luokan turvallinen

ja hyvä työskentelyrauha saavutetaan rangaistusten sijasta edistämällä, huomioimalla ja

kannustamalla tuottavaa ja suotuisaa käyttäytymistä. (Bandura, 1997.)

2.5. Matematiikan kouluopetus ja pystyvyyden tunteen tutkimus

Pystyvyyden tunteen teoriaa ja kouluopetusta on tutkittu eniten matematiikan näkökulmasta

(Bandura, 1997). Matematiikan oppimisen ongelmista, matematiikka-ahdistuksesta ja

opiskelijoiden matemaattisten taitojen laskusta on kirjoitettu paljon myös mediassa.

Keskusteltaessa matematiikan opettamista ja opiskelusta puhutaan usein esimerkiksi

OECD-maiden tutkimusohjelman PISA-tuloksista (Programme for International Students

Assessment), opetussuunnitelmasta, uravalinnoista, tyttöjen ja poikien eroista tai perinnöllisistä

tekijöistä. Ainakin mediassa harvemmin esille nousevan pystyvyyden tunteen merkitystä

suhteessa matematiikkaan ei kuitenkaan tule väheksyä.

Matemaattinen pystyvyyden tunne vaikuttaa merkittävästi yksilön koulutus- ja uravalintoihin.

Matemaattista pystyvyyden tunnetta ja tieteellisen pääaineen valinnan suhdetta tarkastelleen

tutkimuksen tulokset osoittivat, että pystyvyyden tunteeseen liittyvillä odotuksilla on merkittävä

vaikutus korkeakoulun pääainevalintaan. Yksilöt, joiden matemaattinen pystyvyyden tunne on

korkeampi valitsevat heikon matemaattisen pystyvyyden tunteen omaavia huomattavasti

todennäköisemmin luonnontieteellisen pääaineen korkeakouluopintojen aikana (Betz & Hackett,

1983). Useat tutkimustulokset ovat lisäksi osoittaneet, että miehillä on naisia korkeampi

matemaattinen pystyvyyden tunne, minkä vuoksi miehet hakeutuvat naisia useammin

luonnontieteelliselle koulutus- ja urapolulle. Erityisesti lahjakkaat nuoret naiset usein aliarvioivat

matemaattisia kykyjään. Lahjakkaat nuoret miehet taas ovat taipuvaisempia liioittelemaan

matemaattisia kykyjään. (Betz & Hackett, 1983; Bandura, 1997; Pajares, 2005; Bong, Lee &

Woo, 2015.)
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Opintojen alkuvaiheessa tietämys ja tuntemus aiheesta ja kokemukset omasta suoriutumisesta

ovat vähäisiä. Tällöin on erityisen tärkeää tarjota opiskelijalle hyviä, pystyvyyden tunnetta

nostavia kokemuksia (Bandura, 1997; Pajares, 2005; Gallagher, 2012).

Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan sosiaalisia verkostoja, niistä muodostuvia

vastavuoroisuuden ja luottamuksen normeja sekä niiden soveltamista yhteisten tavoitteiden

saavuttamiseksi (Tripp, Payne & Diodorus, 2009). Tutkittaessa sosiaalisen pääoman,

pystyvyyden tunteen ja opintomenestyksen suhdetta toisiinsa havaittiin, että pienryhmäopetus,

joka edistää sosiaalista pääomaa, esimerkiksi ikätoverien ja akateemisen henkilökunnan avulla,

on pystyvyyden tunnetta ja opintomenestystä edistävä tekijä. Ensimmäisen vuoden

yliopisto-opiskelijoiden sosiaalisen pääoman vaikutuksia tarkastelleen tutkimuksen mukaan

yliopisto-opintojen alkuaikana sosiaalisen pääoman lisääminen voi kuitenkin olla haastavaa.

Yliopiston opintovaatimuksiin ja opiskelumenetelmiin sopeutumisen lisäksi opiskelijoiden tulee

rakentaa uusia sosiaalisia ryhmiä, sillä usein esimerkiksi vanhat luokkatoverit, opettajat ja

vanhemmat jäävät toiselle paikkakunnalle tai eivät ole enää osa jokapäiväistä arkea. (Brouwer,

Jansen, Flache & Hofman, 2016).

Banduran (1997) mukaan pystyvyyden tunnetta tukee yksilöivä tai ei-tasoryhmiin jaettu,

pienryhmissä tapahtuva opetus. Opetuksen tulisi sisältää riittävä määrä palautetta, tukea ja

ohjeistusta. Collins (1982) tutki oppilasryhmiä, jotka kokivat alhaista tai korkeaa pystyvyyden

tunnetta kolmella matematiikan osa-alueella. Kun opiskelijoille annettiin vaikeita matemaattisia

tehtäviä huomattiin, että osaamisen tasosta riippumatta korkean matemaattisen pystyvyyden

tunteen omaavat lapset ratkaisivat enemmän ongelmia, hylkäsivät väärät strategiat nopeammin ja

yrittivät useammin uudelleen epäonnistumisen jälkeen. Osaamisen sijasta pystyvyyden tunne

ennusti kiinnostusta ja positiivista asennetta matematiikkaa kohtaan. (Bandura, 1997.)

Banduran mukaan pystyvyyden tunne on esimerkiksi sukupuolta ja aiempaa suoriutumista

merkittävämpi tekijä suoriutumiselle. Pajares ja Miller (1994) tutkivat tätä väitettä erityisesti

matematiikan näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella opiskelijan arviot kyvyistä ratkaista

matemaattisia tehtäviä olivat muita tekijöitä merkitsevämpi ennuste todellisesta kyvyistä

ratkaista tehtäviä.  Lisäksi Pajares ja Miller (1995) tukivat Banduran väitettä pystyvyyden

tunteen merkittävistä vaikutuksista kykyihin suoriutua tehtävästä. Tutkimuksessa todettiin, että
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matemaattinen pystyvyyden tunne ennusti aikaisempaa aihepiiriin liittyvää kokemusta

todennäköisemmin kykyä suoriutua matemaattisista tehtävistä.

Opiskelijat, joilla on alhainen pystyvyyden tunne ovat alttiita ahdistukselle. He aiheuttavat

itselleen ahdistusta ja epäonnistunutta suoriutumista esimerkiksi liioittelemalla tehtävän

pelottavuutta ja omia puutteitaan, märehtimällä epäonnistumiskokemuksia ja sen seurauksia sekä

kehittelemällä häiritseviä tulevaisuudenkuvia. Matematiikka on opiskelijoille yleinen

ahdistuksen lähde. (Bandura, 1997).

Aiemmat suoritukset eivät kuitenkaan suoraan vaikuta matematiikka-ahdistukseen.

Epäonnistumiset ja onnistumiset vaikuttavat matematiikka-ahdistuksen muodostumiseen

pystyvyyden tunteen kautta. Se, vaikuttaako epäonnistuminen negatiivisesti pystyvyyden

tunteeseen vaikuttaa myös siihen lisääntyykö opiskelijan ahdistus. Naiset ovat alttiimpia

matematiikka-ahdistukselle, mutta ahdistuksen muodostuminen on yhtä voimakkaasti

riippuvainen pystyvyyden tunteesta kuin miehilläkin. (Bandura, 1997.)

2.6. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Johdatus yliopistomatematiikkaan -kurssin opiskelijoiden

pystyvyyden tunteen tasoa ja tutkia kurssipalautteissa esiintyneitä pystyvyyden tunteen ilmaisuja.

Tavoitetta tarkastellaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla:

1. Oliko opiskelijan pääaineella vaikutusta siihen, miten pystyviksi opiskelijat tunsivat itsensä

ja millä tavalla tämä ilmeni kulloisenkin vastauksen kohdalla?

2. Oliko pystyvyyden tunteessa sukupuolieroja?

3. Millaisia pystyvyyden tunteen ilmaisuja palautteista löytyi?

4. Miten aineiston opiskelijoiden pääaine ja opintojen vaihe vaikutti pystyvyyden tunteen

ilmaisuihin?

5. Miten kurssi vaikutti opiskelijoiden kiinnostukseen matematiikkaa kohtaan?

6. Miten kurssipalautteissa näkyi ohjauksen vaikutus pystyvyyden tunteeseen?
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3. Aineisto

3.1. Tutkimusaineiston sisältö

Kyselytutkimuksessa käytetty aineisto koostui Johdatus yliopistomatematiikkaan -kurssin

kurssipalautteesta. Vastaukset annettiin sähköisessä muodossa. Kurssipalautteissa kysyttyjen

kysymysten tarkoituksena oli kurssiin liittyvän palautteen lisäksi kartoittaa opiskelijoiden

matematiikan oppimiseen liittyvää pystyvyyden tunnetta ja sen muutoksia kurssin aikana.

Palautteeseen vastaaminen oli täysin vapaaehtoista. Tutkimuksessa hyödynnetty materiaali

sisältää vain sellaisia vastauksia, joiden käyttämiseen on saatu tutkimuslupa vastaajalta. 68%

kurssin suorittaneista opiskelijoista osallistui tähän tutkimukseen.

Opiskelijat vastasivat sanallisesti ja asenneväittämiin perustuvalla Likert-numeroasteikolla

kysymyksiin (ks. Liite 1), jotka liittyivät kurssin suorittamiseen, oppimissisältöihin ja

toteutukseen. Lisäksi kysymykset kartoittivat opiskelijoiden kokemuksia ja uskomuksia omaan

osaamiseen, oppimiseen ja kiinnostukseen liittyen. Kurssipalautteet sisälsivät myös sanallisen

vastauksen vaativia kysymyksiä.

Tutkimuksen kurssipalauteaineistossa oli yhteensä 286 vastausta. Vastaajissa oli 167 miestä,

110 naista ja neljä muuta. Viisi vastaajaa ei halunnut kertoa sukupuoltaan. Opiskelijat suorittivat

kurssin Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoina, Avoimen yliopiston opiskelijoina tai DEFA:n

(Digital Education For All) opiskelijoina.

3.2. Johdatus yliopistomatematiikkaan -kurssi

Johdatus yliopistomatematiikkaan (jatkossa JYM) on viiden opintopisteen kurssi, jota

suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa. Tutkimuksen aineiston vastaajat eivät olleet
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vain matematiikan pääaineopiskelijoita, vaan mukana oli muidenkin oppiaineiden opiskelijoita.

Tämä tarjoaa mahdollisuuden eritellä myös muiden kuin matematiikasta erityisesti

kiinnostuneiden pystyvyyden tunnetta.

Matematiikan perusopintoihin sisältyvän JYM-kurssin vaadittu edeltävä osaaminen koostuu

lukiomatematiikasta, joten kurssi sijoittuu matematiikan opintojen alkuvaiheeseen.

Oppimistavoiteena on matemaattisen ajattelun kehittäminen ja joukko-opin perusteet. Lisäksi

kurssilla harjoitellaan matematiikan suullista ja kirjallista viestintää. Kurssi koostui

harjoitustehtävistä ja luennoista. Perinteistä tenttiä ei järjestetty lainkaan. Opiskelijan arvosana

muodostui kurssipisteiden perusteella. Kurssipisteitä sai erilaisten harjoitustehtävien lisäksi

itsearvioinneista ja vertaisarvioinnista. Harjoitustehtäviä tekeville oli tarjolla ohjausta, jossa

aikaisemmin kurssin suorittaneet opiskelijat tarjoavat apua tehtävien teossa. (JYM 2018, n.d.)

JYM-kurssilla opiskelijoille tarjottiin syksyllä 2018 vapaaehtoista ohjausta, missä

aikaisemmin kurssin suorittaneet, opinnoissaan pidemmällä olevat opiskelijat auttavat

opiskelijoita henkilökohtaisesti. Ohjausta oli tarjolla Helsingin yliopiston Exactum-rakennuksen,

3. kerroksen käytävällä, jossa opiskelijat voivat pöytien ääressä laskea tehtäviä ja halutessaan

kysyä apua kisälleiksi kutsutuilta ohjaajilta. Käytäväohjausta kutsutaan myös nimellä pajaohjaus.

Lisäksi ohjausta tarjottiin viestipalvelu Telegramin välityksellä. Palvelussa opiskelijat voivat

vapaasti kysyä kysymyksiä kurssiin ja tehtäviin liittyen, kuitenkin niin, että kysymykset ja

ohjaajien niihin antamat vastaukset ovat kaikkien saatavilla.

3.3. Pystyvyyden tunteen mittaaminen

Pystyvyyden tunteen mittari muodostui viidestä väittämästä, joihin vastattiin Likert-asteikon

mukaisesti numero yhdestä (=täysin samaa mieltä) numero viiteen (=täysin eri mieltä). Väittämät

kuvasivat omiin kykyihin liittyviä uskomuksia. Väittämät olivat: 1. Uskon, että pärjäsin hyvin

kurssilla. 2. Luotan siihen, että pystyin ymmärtämään vaikeammatkin kurssiin liittyvät asiat. 3.

Olen varma, että pystyin ymmärtämään kurssin peruskäsitteet. 4. Olen varma, että pystyin

oppimaan kurssilla vaadittavat taidot hyvin ja menestyin hyvin kurssilla.
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Pystyvyyden tunteen arvosana saatiin viiden väittämän keskiarvosta. Cronbachin alpha tälle

mittarille oli 0.92. Mittari muodostettiin soveltamalla Helsingin yliopiston käyttämää

HowULearn-kyselyä, joka on Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriopiskelijoille suunnattu

itsearviointityökalu. HowULearn-tutkimuksessa opiskelijat vastaavat väittämiin, joissa

kartoitetaan esimerkiksi opiskelijan pystyvyysuskomuksia, hyvinvointia sekä oppimisprosesseja

ja -tavoitteita. (Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie, 1991.)

3.4. Pystyvyyden tunteen ilmaisujen tutkiminen

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia Banduran (1997), Pajaresin (2005) ja Gallagherin (2012)

pystyvyyden tunteen kategorioiden mukaisia ilmauksia kurssipalautteista löytyi. Lisäksi

tutkittiin, miten pääaine ja opintojen vaihe vaikuttavat pystyvyyden tunteen ilmaisuihin. Tällöin

tarkasteltiin sisällönanalyysin avulla seuraavia sanallisen vastauksen kysymyksiä vastauksineen:

1. Miten kurssi vaikutti kiinnostukseesi matematiikkaa kohtaan? 2. Jos jokin kurssin osa aiheutti

sinulle ahdistusta tai pahaa oloa, kerro siitä tässä. 3. Jos sinulla on muuta, mitä haluaisit kertoa

kurssin järjestäjille, kerro siitä tässä.

Vastauksista poimittiin kunkin kategorian teoreettiseen viitekehykseen sopivia ilmaisuja.

Lisäksi tarkasteltiin ilmaisujen välisiä yhteyksiä suhteessa opiskeluvuosien määrään ja

koulutusohjelmaan.

3.5. Pystyvyyden tunnetta edistävän opetuksen tutkiminen

Pystyvyyden tunnetta edistävän opetuksen kannalta tutkittiin kiinnostuksen ja pystyvyyden

tunteen yhteyttä sekä kurssilla tapahtuneen ohjauksen vaikutuksia. Opiskelijoille tarjottua

ohjausta ja opiskelijoiden matemaattista kiinnostuneisuutta kurssin jälkeen analysoitiin

seuraavien kysymysten avulla: Miten kurssi vaikutti kiinnostukseesi matematiikkaa kohtaan?

Mitä mieltä olet käytävällä tapahtuvasta ohjauksesta ja Telegram-ohjauksesta?
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Kiinnostuksen kehitys arvioitiin sisällönanalyysin avulla ryhmittelemällä vastaukset

seuraavasti: kiinnostus lisääntyi, kiinnostus laski ja ei osaa sanoa. Kiinnostuksen muutoksia

analysoitiin suhteessa kaikkiin opiskelijoihin sekä eri koulutusohjelmien opiskelijoihin.

Ohjauksen vaikutuksia analysoitiin sanallisten ilmaisujen lisäksi jakamalla vastaukset

sisällönanalyysin avulla sen mukaan, kokiko vastaaja ohjauksen hyödylliseksi asteikolla:

hyödyllinen, ei hyödyllinen ja ei hyödyntänyt ohjausta.

3.6. Tutkimusaineiston analysointi

Tutkimuksessa käytettiin laadullisia ja määrällisiä menetelmiä (mixed methods). Pystyvyyden

tunnetta tutkittiin deskriptiivisen eli kuvailevan tilastollisen analyysin ja laadullisen

sisällönanalyysin avulla. Likert-mitta-asteikolla vastattuja väittämiä analysoitiin deskriptiiviselle

tilastolliselle analyysille tyypillisesti keskiarvojen ja keskihajonnan avulla. Sanallisia vastauksia

tulkittiin sisällönanalyysillä, jossa aineistoa pelkistettiin eli redusoitiin ja ryhmiteltiin eli

klusteroitiin. Lopuksi aineistosta luotiin teoreettisia käsitteitä eli abstrahoitiin. (Sarajärvi &

Tuomi, 2018.)

4. Tulokset

Opiskelijoiden koulutusohjelmia olivat “Luokanopettajaksi tai erityisopettajaksi opiskeleva tai

opettajakoulutustaan täydentävä” (n=18), “Matemaattisten tieteiden kandiohjelma” (n=45),

“Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma” (n=29), “Taloustieteen

kandiohjelma” (n=5), “Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma” (n=143), “Muu

matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinnon suorittaja” (n=8) ja “Muu” (n=38).
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Suurin osa vastaajista (n=209) oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Lisäksi aineisto sisälsi

27 toisen vuoden, 25 kolmannen vuoden, kolme neljännen vuoden ja 22 vähintään viidennen

vuoden opiskelijaa.

Kuva 1. Kurssipalautteeseen vastanneiden koulutusohjelmat

Kuva 2. Kurssipalautteeseen vastanneiden opintovuosien määrä
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4.1. Pystyvyyden tunteen taso

Pystyvyyden tunteen mittari muodostui viidestä väittämästä, joihin vastattiin Likert-asteikon

mukaisesti. Kaikkien JYM-kurssipalautteeseen vastanneiden (N=286) pystyvyyden tunteen

keskiarvo oli 3.93 ja keskihajonta 0.86. Korkein pystyvyyden tunne oli matemaattisten tieteiden

kandiohjelman opiskelijoilla (ka=4.45, kh=0.60, n=45) ja alhaisin luokanopettajaksi tai

erityisopettajaksi opiskelevilla tai opettajankoulutustaan täydentävillä opiskelijoilla (ka=3.50,

kh=0.85, n=18).

Kurssin suurimman ryhmän (n=143), tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelijoiden

keskiarvo oli 3.8 (kh= 0.91). Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman

opiskelijoiden pystyvyyden tunteen keskiarvo oli 4.07 (kh=0.65, n=29), muun

matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinnon suorittajien keskiarvo oli 3.85 (kh= 0.83,

n=8), taloustieteen kandiohjelman opiskelijoiden keskiarvo oli 3.64 (s=0.68, n=5) ja muiden

koulutusohjelmien keskiarvo oli 3.97 (s=0.82, n=38). Naisilla oli (ka=3.85, kh=0.89, n=110) oli

keskimäärin miehiä (ka=3.96, kh=0.83, n=167) hieman alhaisempi pystyvyyden tunne.

Kuva 3. Pystyvyyden tunteen keskiarvo koulutusohjelmittain
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4.2. Pystyvyyden tunteen muodostumisen kategoriat kurssipalautteissa

Opiskelijoiden sanallisista vastauksista eroteltiin Banduran (1997), Pajaresin (2005) ja

Gallagherin (2012) pystyvyyden tunteen kategorioiden (aihepiiriin liittyvä aikaisempi oma

suoriutuminen, vertaiskokemukset, sosiaaliset vaikutteet ja somaattiset ja emotionaaliset tilat)

mukaisia ilmauksia ja kuvauksia. Tärkein pystyvyyden tunteen muodostumiseen vaikuttava

tekijä, aikaisempi aihepiiriin liittyvä oma suoriutuminen, näkyi opiskelijoiden vastauksissa

erityisesti tilanteissa, joissa opiskelijat kertoivat kurssin vaikuttaneen positiivisesti

matemaattiseen kiinnostukseen. Aiemmin negatiivisia kokemuksia kokeneet opiskelijat kertoivat

kurssin positiivisesta vaikutuksesta kiinnostukseen:

“Kurssi oli tilastotieteiden perusteiden ohella ensimmäinen kosketuspinta itselläni tämän

tyyppiseen matematiikkaan, vaikka olen opiskellut aiemmin kauppatieteitä maisteritasolla.

Kurssi herättikin itselläni syvällisemmän mielenkiinnon matematiikkaa kohtaan, jossa aiemmin

en ole kokenut olevani erityisen hyvä. Kurssimuoto kuitenkin motivoi haastamaan itseäni ja

kehittämään matemaattista identiteettiäni, jonka myötä olen muuttanutkin opintosuunnitelmaani

entistä matematiikka painotteisemmaksi.”

Mies, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

“Kiinnostukseni matematiikkaan yllättäen nousi. Minulla oli ollut lukiomatematiikasta vajaa

kymmenen vuoden tauko, ja lukiomatikkakin oli aikanaan ollut hieman hankalaa. Tämän kurssin

asioita pystyin kuitenkin sisäistämään melko näppärästi.”

Mies, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

“Ensimmäistä kertaa innostuin todistamisesta! Aiemmin se on herättänyt lähinnä kauhua... nyt

kuitenkin sain siitä suorastaan onnistumisen kokemuksia.”

Nainen, vähintään 5. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
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Vertaiskokemuksia eli toisten suoritusten ja tehtävien seuraamista tai mallintamista kuvaavia

ilmaisuja oli vastauksissa niukasti. Vertaiskokemukset olivat useissa vastauksissa kielteisiä

kokemuksia. Opiskelijat kirjoittivat tuntemuksistaan kurssin aikana:

“Aluksi pelotti että joku pitää minua idioottina jos palautan tyhmän vastauksen tai mietin myös

että mitä jos on pakko jättää kurssi kesken kun en tajua.“

Nainen, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

“Paremman aivokapasiteetin omaaville kurssien suorittaminen samaan aikaan tuskin tuo

ongelmia.“

Mies, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

“Työssäkäyvänä en päässyt käytävälle, ja muutenkin tunsin itseni niin tyhmäksi jatkuvasti, että

olisin vain itkenyt käytävällä. Nyt sentään itkin yksin kotona tehtäviä tehdessä.”

Nainen, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

“[...] Kysyin myös apua vanhemmiltani (äiti lukiomatematiikan opettaja, isä fysiikan dosentti),

mutta eivät hekään oikein ymmärtäneet noita juttuja. Kiinnostushan nousee, kun tuntuu että

onnistuu, mutta jos yrittää ja yrittää, eikä ymmärrä mitään, niin silloin turhautuu kyllä, ja into

laskee, jopa pohjaan asti.”

Mies, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Kurssipalautteissa sosiaaliset vaikutteet olivat auttamista, kannustamista ja vertaistukea.

Sosiaaliset vaikutteet kannustivat ja antoivat voimaa epätoivon hetkiin:

“Onneksi en ollut tuntemuksieni kanssa yksin, vaan sain vertaistukea muilta kurssitovereilta.”

Nainen, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
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“Olen vain yksi sadoista opiskelijoista, mutta minulle henkilökohtaisesti merkitsee ihan sairaan

paljon se, että jaksoin ja osasin palauttaa tehtäviä koko syksyn. En usko että niin olisi käynyt,

ellei heti alusta asti olisi ollut fiilis, että tuki on olemassa jos jotakin ei ymmärrä. Myös

ystävällinen ote siihen että palautuksia on silloin tällöin jatkettu tms, on lisännyt oloa että meistä

opiskelijoista ja suorituksistamme välitetään. Ohjaus Telegramissa oli hyvässä hengessä

toteutettu ja tuntui että siellä oli lähes 24/7 joku ohjaaja tai toinen kurssilainen myös :D”

Nainen, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Somaattisen ja emotionaalisen tilan vaikutukset pystyvyyden tunteeseen näkyivät monissa

kurssipalautevastauksissa. Opiskelijat perustelivat kiinnostustaan ja mahdollista ahdistustaan

erilaisilla somaattiseen ja emotionaalisen tilaan vaikuttavilla tekijöillä. Kurssin aikataulu, oma

elämäntilanne tai sairastuminen vaikutti pystyvyyden tunteeseen negatiivisesti:

“Harjoitustyöt aiheuttivat tosi suurta ahdistusta. Ne ajoittuivat aina koeviikolle, mitkä ovat jo

ennestään todella kiireisiä ja stressaavia. Kun kokeisiin valmistautumisen päälle pistetään

harjoitustöiden tekemistä, niin jouduin käyttämään kaiken valveillaoloajan koulunkäyntiin, mikä

näkyy omassa jaksamisessa ja hyvinvoinnissa edelleen. En tiedä ehdinkö palautua kunnolla edes

ennen kolmatta periodia.”

Mies, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

“Tässä meinasi aluksi palaa hiha ja molemmat laajat tehtävät menivät minulta vähän vihkoon.

Ensimmäinen siksi, että olin leikkauksessa ja pitkällä sairauslomalla ensimmäisen laajan

tehtävän aikaan ja tämä toinen meni perheen sairastelun ja muun jouluhäsellyksen ja tenttiviikon

takia vähän mönkään.”

Mies, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Somaattisen ja emotionaalisen tilan muutokset eivät kuitenkaan aina näkyneet opiskelijoiden

vastauksissa pystyvyyden tunteen laskuna. Vaikka tilalla oli vaikutusta kurssilla suoriutumiseen,

opiskelijan pystyvyyden tunne ei ollut laskenut:
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“Yhdessä vaiheessa olin yllättävässä ihmissuhdekriisissä, jolloin en voinut lähettää tehtäviä

kunnollisesti kahteen viikkoon. Harmitti, että menetin pisteet vaikka olisin voinut osata tehtävät,

jos en olisi huolehtinut muusta elämässäni.”

Nainen, 1. vuoden opiskelija, matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Pystyvyyden tunteen muodostumiseen vaikuttavat kategoriat esiintyivät vastauksissa myös

kokonaisuuksina, joihin liittyi useiden kategorioiden yhteisvaikutus. Kurssipalautteiden

pystyvyyden tunteeseen on tietysti vaikuttanut myös opiskelijoiden aikaisempi pystyvyyden

tunne ja kuva itsestä oppijana. Yksi vastaajista oli kiinnittänyt tähän huomiota kertoessaan

vaikuttiko kurssi kiinnostukseen matematiikkaa kohtaan:

“[...] Ensimmäisen luokan ensimmäisellä matematiikan tunnilla laskin annetut tehtävät, ja

jatkoin eteenpäin useita kappaleita. Opettaja kauhistui, ethän sinä vielä saa noita tehdä, ne

tehdään seuraavilla tunneilla. Vaikka osaisikin laskea niin ei sillä saa tuolla tavalla leuhkia, se ei

tunnu muista hyvältä. [...] Viidennellä luokalla tuli vastaan ensimmäinen matematiikan tehtävä

jota en ensivilkaisulla tajunnut, siitä seurasi jonkinsortin paniikki.

Yläasteella opin, ettei ole soveliasta osata mitään. Tai jos osaa, se on parasta pitää piilossa,

väkivallan uhalla. [..] Selvisin kuitenkin peruskoulusta kiitettävin matematiikan arvosanoin,

menin lukioon ja pitkään matematiikkaan.

Lukiossa oli (hieman kärjistäen) luokkajakoa useammassa merkityksessä, A-luokalla parempi

väki (paremman väen lapset) ja B-luokalla loput. B-luokan matematiikan opettaja oli selkeästi

epäpätevä. Muutaman kerran jaksoin huomauttaa että taululle lasketut esimerkit olivat, kirjan

takaa löytyvien mallivastausten mukaankin, väärin, mutta siitä oli yleensä seurauksena luokasta

ulos heittäminen. Meni kiinnostus seurata opetusta, tai edes käydä tunneilla. Kakkosluokalla

saatiin parempi opettaja, mutta se oli jo liian myöhäistä. Lukion matikankurssieni arvosanat

alkoivat kympistä ja päättyivät neloseen. Kesken jäi koko lukio, osasyynä varmasti teini-ikäisyys

ja muut sairaudet, mutta epäpätevän opettajan merkitystä ei voi ohittaa.

[...]
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Kävin lukion loppuun ilta/etälukiossa. Tein vuodessa lyhyen matikan kurssit alusta loppuun,

kymppi jokaisesta. Ennen yo-koetta opettaja totesi “mahtavaa, saadaan pitkästä aikaa L tähänkin

lukioon”. En nähnyt häntä kokeen jälkeen, mutta saamani E toiminee osana “elämäni” aikana

tuottamieni pettymysten sarjaa.

[...]

Tämä kurssi on hetkittäin tuonut väläyksiä lapsuudesta, ajasta jolloin matematiikka oli jotain

hienoa, kiehtovaa, ja kaunista. Saattoipa tämä myös, alkuvaiheessa (tai stack-tehtävissä), tuoda

hetkittäin onnistumisen elämyksiäkin. [...]

Samalla kurssi on kuitenkin muistuttanut minua siitä, että minä en ole lapsi jolla on elämä ja

mahdollisuudet edessä. Olen vammainen vanhus (no, ainakin keski-ikäinen), ja oppimiskykyni

on mennyttä. Olen vuosikymmenien aikana oppinut, etten osaa matematiikkaa, eikä tuon opin (ja

muiden sairauksien) muodostamaa muuria voi murtaa pienillä kauneuden välähdyksillä.“

Mies, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Useimmat pystyvyyden tunteen muodostumisen kategorioihin jaotelluista vastauksista olivat

ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden kirjoittamia. Huomattavaa

esimerkiksi korkeimman pystyvyyden tunteen arvosanan saaneisiin matemaattisten tieteiden

kandiohjelman opiskelijoihin verrattuna on se, että tietojenkäsittelytieteen opiskelijat vastasivat

sanallisiin kysymyksiin laajemmin ja heidän vastauksistaan oli poimittavissa enemmän

pystyvyyden tunteeseen vaikuttavia tekijöitä. Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opiskelijat

vastasivat kysymykseen kurssin vaikutuksesta kiinnostukseen matematiikkaa kohtaan joko hyvin

lyhyesti tai keskittyen kurssin opetettavaan sisältöön:

“Rehellisesti tämä on ollut fuksisyksyni kursseista se, joka on lisännyt kiinnostustani

matematiikkaa kohtaan eniten. Yksi syy tähän varmaankin on se, että tämä oli jossain mielessä

aiemmin opiskelemastani matematiikasta eniten ‘poikkeavaa’. Koen myös, että kurssin myötä

suhtautumiseni ja ymmärrykseni matematiikkaa kohtaan muuttui huomattavasti.”

Mies, 1. vuoden opiskelija, matemaattisten tieteiden kandiohjelma
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“Kurssi yleisesti nosti kiinnostustani matematiikkaa kohtaan, enemmän toisiin aihealueisiin kuin

toisiin. Kiinnostuin esim. kompleksiluvuista mutta kiinnostukseni väheni esim. joukko-opin

asioita kohtaan.”

Mies, 1. vuoden opiskelija, matemaattisten tieteiden kandiohjelma

“Erityisesti alussa, kun todistusmenetelmiä harjoiteltiin, kuvani matematiikasta ja mitä sen

tutkiminen tarkoittaa, selveni suuresti. Joukko-oppi oli mukavaa opittavaa myös. Olen hyvin

kiinnostunut matematiikasta jo alkujaan, joten vaikea sanoa että vaikuttiko kurssi siihen, mutta

varmasti ei vaikuttanut negatiivisesti!”

Mies, 2. vuoden opiskelija, matemaattisten tieteiden kandiohjelma

4.3. Kiinnostuksen kehittyminen kurssilla

JYM on monelle opiskelijalle ensimmäinen kokemus yliopistomatematiikasta. Analysoitaessa

vastauksia oli selvästi nähtävissä, että kurssi oli ensimmäinen yliopistossa opiskeltu

matematiikan kurssi. Monet opiskelijat vertasivat opiskelua ja osaamista lukioon ja aiempiin

mielikuviin matematiikasta:

“Koin kurssin tehtävät huomattavasti kiinnostavimmiksi kuin lukiomatematiikan tehtävät. Tätä

kautta kiinnostukseni matematiikkaa kohtaan lisääntyi ja rupesin harkitsemaan minimimäärää

suuremman määrän matematiikan opiskelemista.”

Mies, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

“Kurssi oli järkytys ja romutti luottamustani matematiikan osaamiseeni. Tuntui, että juuri ne

tärkeimmät opit jäivät saamatta, eli intuition luomien oikeiden mielikuvien saattaminen

kirjalliseen matemaattisin merkinnöin ilmaistuun muotoon.”

Mies, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
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Kuva 4. Kurssin vaikutus kiinnostukseen matematiikkaa kohtaan

Suuri osa, 162 vastaajaa, kertoi JYM:n lisänneen kiinnostusta matematiikkaan. 86 opiskelijan

kiinnostuksen taso pysyi samana. Vain 23 opiskelijaa kertoi kurssin vaikuttaneen negatiivisesti

kiinnostukseen matematiikkaa kohtaan (ks. kuva 4).

Positiivinen kokemus ei kuitenkaan välttämättä tarkoita erinomaista arvosanaa. Kokemus voi

koostua monesta eri tekijästä kuten alla opiskelijat kertovat:

“Taisin viimeiseen itsearviointiini kirjoittaa, että tämä kurssi oli minulle henkilökohtainen

onnistuminen: vaikka en mitään huippuarvosanaa tule saamaan, niin tulen muistamaan tämän

kurssin ja syksyn siten, että lakkasin kammoksumasta matematiikkaa. En tiedä mistä ihmeestä

huono asenne tätä oppiainetta kohtaan kumpusi joskus, mutta sellainen todella vahva inho

jostakin oli jäänyt. Aluksi pelotti että joku pitää minua idioottina jos palautan tyhmän vastauksen

tai mietin myös että mitä jos on pakko jättää kurssi kesken kun en tajua. Aika nopeasti kuitenkin

ymmärsin että täällä on eri kanavissa aika paljon tukea tarjolla.

Olen iloinen että päätin haastaa itseäni matikan suhteen (etenkin, kun vannoin jo lukiossa ja

myöhemmin amkissa, että ikinä en enää tule matikkaa opiskelemaan), ja olen iloinen että
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tällainen tilaisuus tarjoutui. En varmaan olisi lähtenyt kokeilemaan, jos tämä ei olisi ollut näin

matalan kynnyksen juttu: paljon tukea ja fiilis siitä etten jää tehtävien kanssa yksin. [...]”

Nainen, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

“Kurssi antoi minulle lisää innostusta ja motivaatiota opiskella matematiikkaa. Toki tämä ei

johdu pelkästään kurssista, vaan myös opiskelijan ‘heräämisestä’, mutta kurssin muoto

ensinnäkin kannusti perehtymään tehtäviin ja toisekseen ahdistus esim. kaiken ratkaisevasta

kirjallisesta kuulustelusta jäi syrjään. [...]”

Mies, 1. vuoden opiskelija, muu ohjelma

“Se lisäsi uskoani siihen, että voin edelleen oppia matemaattisia asioita, ja kykenen ‘loogiseen’

ja abstraktiin ajatteluun. Kurssi ei itsessään mennyt omalta osaltani kuten olisin tahtonut, mutta

mielestäni se johtui ajanpuutteesta sekä siitä, että kurssi yksinkertaisesti kesti liian kauan 5 op

suoritukseksi. [...]”

Mies, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Opiskelijoiden kiinnostuksen laskua (ks. kuva 5) tarkasteltaessa on mielenkiintoista, että

luokanopettajaksi tai erityisopettajaksi opiskelevat tai opettajankoulutustaan täydentävät

opiskelijat (n=18) kertoivat kurssin vaikuttaneen kiinnostukseen matematiikkaa kohtaan

positiivisesti tai neutraalisti, vaikka heidän pystyvyyden tunnetta kuvaava keskiarvonsa oli

tutkimusryhmän alhaisin. Yksikään vastaajista ei kertonut kiinnostuksen laskeneen.

Myös taloustieteen kandiohjelman opiskelijoiden (n=5) ryhmässä tilanne oli sama: kaikkien

kiinnostus lisääntyi tai pysyi samana. Kaikkien muiden koulutusohjelmien opiskelijoissa oli

opiskelijoita, joiden matemaattiseen kiinnostukseen kurssi oli vaikuttanut negatiivisesti.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelijoista 10,49% (n= 143) kertoo kiinnostuksen

matematiikkaa kohtaan laskeneen kurssin vuoksi. Muun matemaattis-luonnontieteellisen

tiedekunnan tutkinnon suorittajista jopa 25,00% kertoo kiinnostuksen laskusta. Matemaattisten

tieteiden kandiohjelman opiskelijoista 4,44% (n=45), matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan
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kandiohjelman opiskelijoista 3,45% (n= 29) ja muiden tutkinnon suorittajista 7,89% (n=8) arvioi

kiinnostuksen laskeneen kurssin jälkeen.

Kuva 5. Kurssi vaikutti negatiivisesti kiinnostukseen matematiikkaa kohtaan

(koulutusohjelmittain)

4.4. JYM-kurssin ohjaus kurssipalautteissa

JYM-kurssin tarjoama ohjaus käytävällä ja Telegram-palvelussa tarjosi mahdollisuuden saada

yksilöllistä opetusta ja työskennellä muiden opiskelijoiden kanssa pienryhmissä. Käytävä- ja

Telegram-ohjaus keräsivät paljon positiivista palautetta opiskelijoilta. Erityisesti käytäväohjaus

sai paljon kiitosta: 121 opiskelijaa (42.30 % vastaajista) koki käytäväohjauksen hyödylliseksi

osaksi kurssia. Telegram-viestipalvelussa tapahtunut ohjaus keräsi 113 kappaletta positiivisia

mainintoja vastauksissa. Vain 3.84 % vastaajista ei pitänyt kurssilla tarjotusta ohjauksesta. Loput

vastaajista eivät olleet hyödyntäneet mahdollisuutta käytävä- tai Telegram-ohjaukseen.
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“Ohjaus on parasta mitä JYM:ssä oli.”

Mies, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Ohjaajina eli kisälleinä toimineet, pidemmällä opinnoissaan olevat opiskelijat keräsivät paljon

kiitosta opiskelijoilta:

“Kurssin ohjaajat olivat huippuja - suuri kiitos heille! Ohjausaikoja oli tarpeeksi ja sopivat hyvin

omaan aikatauluuni. Hankalemman tehtävän tullessa heiltä sai hyviä vinkkejä, jotka eivät

kuitenkaan paljastaneet tehtävää vaan ohjasivat oikeaan suuntaan.”

Mies, 1. vuoden opiskelija, matemaattisten tieteiden kandiohjelma

“Käytäväohjaajat ovat olleet tämän kurssin kohokohta. Paras kokemukseni yliopistosta, ja

kaikesta muusta koulumaailmasta, on ollut käytäväohjauksessa opiskelu. Telegram ohjaus on

ollut selvästikin hyödyllinen monelle. Kanavalla on myös helppo auttaa muita opiskelijoita.“

Mies, 1. vuoden opiskelija, matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Ohjauksen hyviksi puoliksi mainittiin avun saamisen lisäksi yhteisöllisyyden tunteen

lisääntyminen, vertaistuki ja helppous:

“Telegram-ohjaus oli todella hyödyllistä tavoittavuuden kannalta. Useinhan kuitenkin monella

opiskelijalla on samat kysymykset. Tukea sai todella mukavasti mielestäni niin kisälleiltä,

Jokelta kuin vertaisiltakin. Telegramin koen lisäksi tuoneen ja luoneen yhteisöllisyyden

tunnetta.”

Ei tietoa sukupuolesta, 1. vuoden opiskelija, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

“3. kerros on aivan älyttömän hyvä. Siellä voi kavereiden kanssa tehdä tehtäviä ja jos jää jumiin,

apua saa helposti. [...] Telegram-ohjausta en käyttänyt itse hirveästi, mutta on mukava, että on

väylä ohjaajiin ja muihin opiskelijoihin koko ajan.”

Mies, 1. vuoden opiskelija, matemaattisten tieteiden kandiohjelma
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4.5. Tulosten yhteenveto

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kaikkien JYM-kurssipalautteeseen vastanneiden

(N=286) pystyvyyden tunteen keskiarvo oli 3.93 ja keskihajonta 0.86. Korkein pystyvyyden tunteen

taso oli matemaattisten tieteiden kandiohjelman opiskelijoilla (ka=4.45, kh=0.60, n=45) ja alhaisin

luokanopettajaksi tai erityisopettajaksi opiskelevilla tai opettajankoulutustaan täydentävillä

opiskelijoilla (ka=3.50, kh=0.85, n=18).

Tärkein pystyvyyden tunteen muodostumiseen vaikuttava tekijä, aikaisempi aihepiiriin liittyvä

oma suoriutuminen, näkyi opiskelijoiden vastauksissa erityisesti tilanteissa, missä opiskelijat

kertoivat kurssin vaikuttaneen positiivisesti matemaattiseen kiinnostukseen. Vertaiskokemuksia eli

toisten suoritusten ja tehtävien seuraamista tai mallintamista kuvaavia ilmaisuja oli vastauksissa

niukasti. Sosiaaliset vaikutteet olivat kurssipalautteissa auttamista, kannustamista ja vertaistukea,

jotka kannustivat ja antoivat voimaa epätoivon hetkiin.

Opiskelijat perustelivat kiinnostustaan ja mahdollista ahdistustaan erilaisilla somaattiseen ja

emotionaalisen tilaan vaikuttavilla tekijöillä. Somaattisen ja emotionaalisen tilan muutokset eivät

kuitenkaan aina näkyneet opiskelijoiden vastauksissa pystyvyyden tunteen laskuna. Pystyvyyden

tunteen muodostumiseen vaikuttavat kategoriat esiintyivät vastauksissa usein kokonaisuuksina,

joihin liittyi monien kategorioiden yhteisvaikutus. Eniten pystyvyyden tunteen muodostumista

käsittelivät ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelytieteen opiskelijat.

Suuri osa, 162 vastaajaa (N=286), kertoi JYM:n lisänneen kiinnostusta matematiikkaan. 86

opiskelijan kiinnostuksen taso ei muuttunut. Vain 23 opiskelijaa kertoi kurssin vaikuttaneen

negatiivisesti kiinnostukseen matematiikkaa kohtaan. Muun matemaattis-luonnontieteellisen

tiedekunnan, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman sekä matematiikan kandiohjelman

opiskelijoiden kiinnostuksen lasku on ollut prosentuaalisesti suurinta (muu

matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto 25.00%, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

10.49%, matemaattisten tieteiden kandiohjelma 4.44%).
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Kurssin käytävä- ja Telegram-ohjaus keräsivät paljon positiivista palautetta opiskelijoilta.

42.30 % vastaajista koki käytäväohjauksen hyödylliseksi osaksi kurssia.

Telegram-viestipalvelussa tapahtunut ohjaus keräsi 113 kappaletta positiivisia mainintoja

vastauksissa. Vain 3.84 % vastaajista ei pitänyt kurssilla tarjotusta ohjauksesta. Loput vastaajista

eivät olleet hyödyntäneet mahdollisuutta käytävä- tai Telegram-ohjaukseen.

5. Johtopäätökset ja pohdinta

5.1. Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksessa kartoitettiin JYM -kurssin kurssipalautteiden vastaajien pystyvyyden tunteen

ilmaisuja, pystyvyyden tunteen tasoa ja pystyvyyden tunteen vaikutuksia oppimiselle.

Tarkasteltaessa vastauksia kiinnitettiin huomiota erityisesti pääaineen ja opintojen vaiheen

vaikutukseen pystyvyyden tunteen ilmaisuihin ja tasoon. Lisäksi vastauksista tarkasteltiin

matematiikkaan kohdistuvan kiinnostuksen ja pystyvyyden tunteen yhteyttä sekä pystyvyyden

tunnetta edistäviä tekijöitä matematiikan opetuksessa.

5.2. Matemaattisen pystyvyyden tunteen taso ja sitä selittävät tekijät

Kaikkien JYM-kurssipalautteeseen vastanneiden pystyvyyden tunteen keskiarvo oli 3.93.

Korkein pystyvyyden tunne oli matemaattisten tieteiden kandiohjelman opiskelijoilla ja alhaisin

luokanopettajaksi tai erityisopettajaksi opiskelevilla tai opettajankoulutustaan täydentävillä

opiskelijoilla.

Kaikkien vastaajien keskimääräistä pystyvyyden tunnetta voidaan pitää melko korkeana.

Korkeaa tasoa voi selittää muun muassa kurssikokeen puuttuminen – opiskelijan pystyvyyden
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tunteeseen ei vaikuttanut esimerkiksi lainkaan kurssikokeen arvosana tai oman arvosanan

muiden arvosanaan vertaaminen.

Matemaattisten tieteiden kandiohjelman ja matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan

kandiohjelman opiskelijoiden pystyvyyden tunne oli keskimäärin korkeimmalla tasolla. Näille

opiskelijoille matematiikan opiskelu on merkittävä osa tutkintoa, sillä he ovat joko

pääaineopiskelijoita tai pitkän sivuaineen suorittavia opiskelijoita. Tällöin voidaan olettaa, että

matemaattinen pystyvyyden tunteen taso ja kiinnostus matematiikkaa kohtaan on jo ennen

kurssin alkua ollut vähintään melko korkealla tasolla.

Keskimääräisesti heikoin pystyvyyden tunne oli luokanopettajaksi tai erityisopettajaksi

opiskelevilla tai opettajankoulutustaan täydentävillä opiskelijoilla. Heidän pääaineensa ei ole

matematiikka. Nämä tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan korkean

matemaattisen pystyvyyden tunteen omaavat opiskelijat valitsevat todennäköisemmin

luonnontieteellisen pääaineen (Betz & Hackett, 1983; Bandura, 1997; Pajares, 2005; Bong, Lee

& Woo, 2015).

Naisilla oli keskimäärin miehiä hieman alhaisempi pystyvyyden tunne. Ero ei ollut

tilastollisesti merkittävä, mutta tukee aiempia tutkimuksia, joiden mukaan korkeakoulussa

opiskelevilla miehillä on naisia korkeampi matemaattinen pystyvyyden tunne, minkä vuoksi

miehet hakeutuvat naisia useammin luonnontieteelliselle koulutus- ja urapolulle. (Betz &

Hackett, 1983; Bandura, 1997; Pajares, 2005; Bong, Lee & Woo, 2015.)

5.3. Matemaattisen pystyvyyden tunteen ilmaisut ja niiden laatu

Opiskelijoiden sanallisista vastauksista voitiin poimia Banduran (1997), Pajaresin (2005) ja

Gallagherin (2012) pystyvyyden tunteen kategorioiden (aihepiiriin liittyvä aikaisempi oma

suoriutuminen, vertaiskokemukset, sosiaaliset vaikutteet ja somaattiset ja emotionaaliset tilat)

mukaisia ilmauksia ja kuvauksia.  Vapaamuotoinen palautteen antamisen tapa antaa

mahdollisuuden ilmaista pystyvyyden tunnetta tai sen puutetta hyvin monesta näkökulmasta,

kuten oppimishistorian, opetuksen ja motivaation kannalta.

36



Tärkein pystyvyyden tunteen muodostumiseen vaikuttava tekijä, aikaisempi, aihepiiriin

liittyvä oma suoriutuminen, näkyi opiskelijoiden vastauksissa erityisesti tilanteissa, missä

opiskelijat kertoivat kurssin vaikuttaneen positiivisesti matemaattiseen kiinnostukseen.

Vertaiskokemuksia eli toisten suoritusten ja tehtävien seuraamista tai mallintamista kuvaavia

ilmaisuja oli vastauksissa niukasti. Syynä tähän voidaan pitää sitä, että kurssi sisälsi paljon

itsenäistä opiskelua. Lisäksi tulosta selittää kurssikokeen puuttuminen. Opiskelijat eivät voineet

vertailla menestystään kurssikokeessa. Sosiaaliset vaikutteet olivat kurssipalautteissa auttamista,

kannustamista ja vertaistukea, jotka kannustivat ja antoivat voimaa epätoivon hetkiin.

Somaattisen ja emotionaalisen tilan vaikutukset pystyvyyden tunteeseen näkyivät monissa

kurssipalautevastauksissa. Opiskelijat perustelivat kiinnostustaan ja mahdollista ahdistustaan

erilaisilla somaattiseen ja emotionaalisen tilaan vaikuttavilla tekijöillä. Somaattisen ja

emotionaalisen tilan muutokset eivät kuitenkaan aina näkyneet opiskelijoiden vastauksissa

pystyvyyden tunteen laskuna. Tulosta selittää se, että yksilön somaattinen ja emotionaalinen tila

on vähiten merkitsevä tekijä pystyvyyden tunteen muodostumisessa (Bandura, 1997; Pajares,

2005; Gallagher, 2012). Lisäksi Banduran (1997) mukaan on yksilöllistä, mitä ihmiset ajattelevat

omista reaktioistaan ja tuntemuksistaan. Toiset suhtautuvat niihin yleisinä ja ohimenevinä

asioina, joita kaikki kokevat toisinaan. Voidaan tulkita, että JYM-kurssilla somaattisiin ja

emotionaalisiin tiloihin suhtauduttiin tällä tavalla.

Pystyvyyden tunteen muodostumiseen vaikuttavat kategoriat esiintyivät vastauksissa usein

kokonaisuuksina, joihin liittyi monien kategorioiden yhteisvaikutus. Todellisuudessa

pystyvyyden tunne muodostuukin kaikista kategorioista ja vain hyvin pieni osa sen

muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä on kirjoitettu vastauksiin (Bandura, 1997; Pajares, 2005;

Gallagher, 2012). Opiskelijan muodostama kuva akateemisista taidoista ja kyvyistä vaikuttaa

intuitiivisesti oppimiseen ja toimintaan ja siihen, kuinka hyvin opittu tieto tai taito alunperin

omaksutaan (Gallagher, 2012; Pajares, 2005).

Eniten pystyvyyden tunteen muodostumista käsittelivät ensimmäisen vuoden

tietojenkäsittelytieteen opiskelijat. Tähän osasyynä voidaan pitää tietojenkäsittelytieteen

ensimmäisen vuoden opiskelijoiden suurta määrää kurssilla. Jotkut heistä viittasivat laajastikin

historiaansa matematiikan opiskelijoina ja oppijoina, kun taas matematiikan pääaineopiskelijat,
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jotka olivat jo opinnoissaan pidemmällä, keskittyivät luonnehtimaan kurssin oppimissisältöjä

suhteessa omaan osaamiseensa. Tätä voidaan tulkita niin, että opintojen aloittaminen edellyttää

oman pystyvyyden tunteen arviointia sekä suhteessa oppimiseen että muuhun ympäristöön.

Opintojen edetessä kyseinen työ on jo tehty, jolloin arvioidaan enemmän suhdetta oppimisen

sisältöjen ja pystyvyyden tunteen välillä.

Matemaattinen pystyvyyden tunne oli korkealla tasolla erityisesti pääaineopiskelijoilla.

Lisäksi myös tietotaito ja odotukset omasta osaamisesta ovat myös todennäköisesti alun

alkaenkin olleet korkeammalla tasolla kuin muilla ryhmillä. Näin ollen on ymmärrettävää, että ei

pääaineenaan matematiikkaa opiskelevat opiskelijat arvioivat lähinnä pystyvyyden tunnetta

suhteessa matematiikkaan yleensä, kun taas pääaineopiskelijat analysoivat enemmän omaa

oppimista ja osaamista kurssin sisältöjen ja spesifien aihepiirien pohjalta.

Kun pystyvyyden tunne on korkea, ei enää tarvitse reflektoida omaa oppijuutta, motivaatiota

ja erilaisia oppimiseen tai sen taustoihin liittyviä huolia, vaan voidaan keskittyä opintojen

sisältöön spesifisti: mitä kompetentimpi oppija, sitä spesifimmin pystyvyyden tunne kohdistuu

oppimisen sisältöihin. Tämä aineistosta luontevasti esille noussut tutkimustulos on

mielenkiintoinen sikäli, ettei tällaista piirrettä mainita Banduran pystyvyyden tunteen teoriassa.

5.4. Kiinnostuksen ja pystyvyyden tunteen välinen yhteys

Opiskelijan kiinnostuksen korkealla tasolla ja kiinnostusta herättävällä opetuksella on todettu

olevan positiivisia vaikutuksia opintomenestykseen ja pystyvyyden tunteeseen (Gallagher, 2012;

Hidi, Nieswandt & Renninger, 2015). Kiinnostuksen taso ennustaa opiskelijan halua jatkaa

matematiikan opiskelua, ja erityisesti opintojen alkuvaiheessa saadut pystyvyyden tunnetta

nostattavat kokemukset ovat tärkeitä (Bandura, 1997; Pajares, 2005; Gallagher, 2012).

Yli puolet opiskelijoista kertoi JYM:n lisänneen kiinnostusta matematiikkaan. 30 prosentilla

opiskelijoista kiinnostuksen taso ei muuttunut. Vain kahdeksan prosenttia opiskelijoista kertoi

kurssin vaikuttaneen negatiivisesti kiinnostukseen matematiikkaa kohtaan. Tarkasteltaessa

koulutusohjelmittain kurssin vaikutuksia matemaattiseen kiinnostukseen huomataan selkeästi,
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että muun matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman

sekä matematiikan kandiohjelman opiskelijoiden kiinnostuksen lasku on ollut prosentuaalisesti

suurinta. Kiinnostus oli siis laskenut eniten opiskelijoilla, joille matematiikan opiskelu on iso osa

tutkinnon suorittamista. Muun matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan prosentuaalisesti

korkeaa kiinnostuksen laskua selittää kuitenkin myös tutkittavan ryhmän pieni koko.

Erityisesti pääaineopiskelijalle matematiikka, matematiikan oppiminen ja matematiikassa

menestyminen tai hyvin pärjääminen ovat voineet olla jopa oleellinen osa minäkuvaa. Mikäli

opiskelijan odotukset ja oletukset omasta oppimisesta ja yliopistomatematiikan sisällöistä eivät

vastaa ennakko-odotuksia, voi opiskelijan pystyvyyden tunne ja kiinnostus laskea. Koska korkea

pystyvyyden tunne lisää kiinnostusta oppimiseen (Gallagher, 2012) ja pystyvyyden tunteen taso

on erityisesti matematiikan kandidaatin tutkinnon suorittajilla ollut tarkasteltavista ryhmistä

korkeimmalla tasolla, voidaan tulkita, että kiinnostuksen laskusta huolimatta kiinnostuksen

lähtötaso on todennäköisesti ollut vähintään melko korkea.

On mielenkiintoista, että luokanopettajaksi tai erityisopettajaksi opiskelevat tai

opettajankoulutustaan täydentävät opiskelijat kertoivat kurssin vaikuttaneen kiinnostukseen

matematiikkaa kohtaan positiivisesti tai neutraalisti, vaikka heidän pystyvyyden tunnetta

kuvaava keskiarvonsa oli alhaisin. Yksikään vastaajista ei kertonut kiinnostuksen laskeneen.

Myös taloustieteen kandiohjelman opiskelijoiden ryhmässä tilanne oli sama: jokaisen opiskelijan

kiinnostus lisääntyi tai pysyi samana. Kaikkien muiden koulutusohjelmien opiskelijoissa oli

opiskelijoita, joiden matemaattiseen kiinnostukseen kurssi oli vaikuttanut negatiivisesti. Tulosta

saattaa kuitenkin osaksi selittää ryhmien pieni koko. Kiinnostuksen nousua tai pysymistä samalla

tasolla voidaan selittää esimerkiksi opiskelijan matemaattisella kokemattomuudella sekä

alhaisella kiinnostuksen lähtötasolla. Banduran (1997), Pajaresin (2005) ja Gallagherin (2012)

mukaan on erityisen tärkeää tarjota opiskelijalle hyviä, pystyvyyden tunnetta nostavia

kokemuksia mikäli tietämys ja tuntemus aiheesta ja kokemukset omasta suoriutumisesta ovat

vähäisiä. Voidaan tulkita, että JYM -kurssi on tarjonnut tällaisia kokemuksia tämän ryhmän

opiskelijoille. Siksi myös kiinnostus aihetta kohtaan on lisääntynyt.
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5.5. Kurssin ohjaus kurssipalautteissa pystyvyyden tunteen näkökulmasta

JYM -kurssilla opiskelijoille tarjottiin vapaaehtoista ohjausta, jossa aikaisemmin kurssin

suorittaneet, opinnoissaan pidemmällä olevat opiskelijat auttavat opiskelijoita henkilökohtaisesti.

Ohjausta oli tarjolla sekä yliopiston tiloissa (käytäväohjaus) että viestipalvelu Telegramin

välityksellä. Opiskelijat saivat vapaasti kysyä kysymyksiä kurssiin ja tehtäviin liittyen.

On todettu, että pienryhmäopetus, joka edistää sosiaalista pääomaa, esimerkiksi ikätoverien ja

akateemisen henkilökunnan avulla, on pystyvyyden tunnetta ja opintomenestystä edistävä tekijä

(Brouwer, Jansen, Flache & Hofman, 2016). Lisäksi Banduran (1997) mukaan pystyvyyden

tunnetta tukee yksilöivä tai ei-tasoryhmiin jaettu, pienryhmissä tapahtuva opetus, jossa

opiskelijalle tarjotaan riittävää palautetta, tukea ja ohjeistusta. JYM-kurssin tarjoama ohjaus

käytävällä ja Telegram-palvelussa on hyvä esimerkki tällaisesta opetustavasta, sillä ohjauksessa

kaikilla oli mahdollisuus saada yksilöllistä opetusta ja työskennellä muiden opiskelijoiden kanssa

pienryhmissä.

Kurssin ohjauksen hyödyllisyyttä tukee myös se, että käytävä- ja Telegram-ohjaus keräsivät

paljon positiivista palautetta opiskelijoilta. Erityisesti käytäväohjaus sai paljon kiitosta: lähes

puolet opiskelijoista koki käytäväohjauksen hyödylliseksi osaksi kurssia.

Telegram-viestipalvelussa tapahtunut ohjaus keräsi yli 100 positiivista mainintaa vastauksissa.

Vain pieni osa vastaajista ei pitänyt kurssilla tarjotusta ohjauksesta. Loput vastaajista eivät olleet

hyödyntäneet mahdollisuutta käytävä- tai Telegram-ohjaukseen. Ohjauksen hyviksi puoliksi

mainittiin avun saamisen lisäksi yhteisöllisyyden tunteen lisääntyminen, vertaistuki ja helppous.

Voidaan olettaa, että ohjauksen positiiviseen palautteeseen vaikutti erityisesti se, että ohjaajat

olivat itsekin opiskelijoita, mikä teki heistä samastuttavia. Lisäksi ohjauksessa tapasi helposti

muita opiskelijoita, jotka tekivät samoja tehtäviä. Toisten suoritusten ja tehtävien seuraamista tai

mallintamista eli vertaiskokemuksia voidaan tällöin pitää selittävänä tekijänä, sillä Banduran

(1997) Pajaresin (2005) ja Gallagherin (2012) mukaan vertaiskokemusten merkitys pystyvyyden

tunteen muodostumiselle kasvaa, jos yksilö huomaa verrattavassa yhtäläisyyksiä itseensä

nähden. Lisäksi vertaiskokemusten merkitys vahvistuu erityisesti, kun yksilöllä on hyvin vähän

40



tai ei lainkaan aiheeseen liittyviä omia kokemuksia (Bandura, 1997; Pajares, 2005; Gallagher,

2012). Lähes puolet JYM-kurssin opiskelijoista oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joilla

kokemukset yliopistotason matematiikasta ovat vähäisiä.

Opiskelijoiden suotuisaa suhtautumista ohjaukseen voidaan myös selittää sillä, että ohjausta

oli helposti ja laajasti saatavilla, mikä helpottaa opintojen aikatauluttamista. Myös esimerkiksi

arvioivan tahon puuttuminen opetustilanteesta on voinut vaikuttaa positiivisesti mielipiteeseen

ohjauksesta – on helpompi kysyä toiselta opiskelijalta kuin arvosanan antavalta opettajalta.

5.6. Tutkimuksen laatu ja luotettavuus

Validiteetti ja reliabiliteetti kuvaavat tutkimuksen luotettavuutta. Validiteetti kuvaa valitun

tutkimusmenetelmän pätevyyttä mitata tutkittavaa ilmiötä kattavasti. Reliabiliteetti kertoo

tutkimusmenetelmän luotettavuudesta ja tarkkuudesta mitata ilmiötä. (Hirsjärvi, Remes,

Sajavaara & Sinivuori, 2009.)

Tämän kyselytutkimuksena toteutetun tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia

tarkasteltaessa voidaan kiinnittää huomiota muutamiin tekijöihin. Ensinnäkin, vaikka

tutkimuksen validiteettia tukee kurssipalautteeseen vastanneiden melko suuri määrä, jaoteltaessa

opiskelijoita pääaineiden mukaisiin ryhmiin on osa ryhmistä verrattain pieniä. Esimerkiksi muun

matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinnon suorittajia ja taloustieteen kandidaatin

tutkinnon suorittajia oli hyvin vähän.  Toisaalta merkittävimpiä tuloksia tarkasteltaessa

yksittäisten ryhmien sijasta isompaan rooliin nousee sivuaine- ja pääainejaottelu.

Cronbachin alfalla mitataan tutkimukseen valitun mittarin reabiliteettia, erityisesti sen

konsistenssia eli yhtenäisyyttä. Korkeampi alfan arvo (0-1) kertoo mittarin yhtenäisyydestä.

Ideaalisen arvon tulisi olla 0.70 ja 0.90 välillä. (Tavakol & Dennick, 2011.) Tutkimuksen

pystyvyyden tunteen mittari muodostui viidestä väittämästä, joiden muodostaman mittarin

Cronbachin alfa oli 0.92. Tämän validin ja yleisesti käytetyn mittarin arvo on hieman korkea,

mikä voisi viitata siihen, että mittarissa saattaa olla liikaa samanlaisia kysymyksiä (Tavakol &

Dennick, 2011).
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Toiseksi tutkimuksen realiabiliteettiin vaikuttaa, että pystyvyyden tunteen ilmaisuja

tarkasteltiin kurssipalautteista, joiden tarkoituksena oli myös kerätä palautetta kurssista yleisesti.

Sillä on voinut olla vaikutusta sekä vastauksien laatuun että määrään. Siitä huolimatta otantaa

voidaan pitää melko hyvänä, sillä vastauksista oli poimittavissa runsaasti pystyvyyden tunteen

ilmaisuja ja pystyvyyden tunteen mittari oli selkeästi määriteltävissä.

5.7. Jatkotutkimuksen aiheita

Tutkimuksessa tarkasteltu JYM -kurssin kurssipalauteaineisto tarjoaa näkymän pääasiassa

ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden matemaattiseen pystyvyyden tunteeseen.

Kurssipalautteiden pohjalta voidaan myös analysoida pystyvyyden tunteen muodostumiseen

vaikuttaneita tekijöitä ja pystyvyyden tunnetta edistäviä tai heikentäviä opetustapoja.

Banduran (1997) mukaan pystyvyyden tunnetta tukeva oppimistilanne saavutetaan

tarjoamalla jokaiselle opiskelijalle riittävästi palautetta, tukea ja ohjeistusta. Opiskelijat voivat

normaalin opetuksen lisäksi tehdä tehtäviä ohjatusti pienissä ryhmissä eikä heitä jaeta

tasoryhmiin. Luokan turvallinen ja hyvä työskentelyrauha saavutetaan rangaistusten sijasta

edistämällä, huomioimalla ja kannustamalla tuottavaa ja suotuisaa käyttäytymistä. JYM-kurssin

ohjaus täyttää Banduran pystyvyyden tunnetta edistävän opetuksen kriteerit. Myös tutkimuksessa

saatu tulos, jonka mukaan niin käytävä- kuin Telegram-ohjaus koettiin oppimisen kannalta

hyödylliseksi ja koettiin lisäävän yhteisöllisyyttä, tukee tätä teoriaa. Näin ollen voidaan todeta,

että JYM-kurssin kaltainen ohjauskäytäntö voi olla osa pystyvyyden tunnetta tukevaa opetusta.

Ohjausta, jossa opinnoissaan pidemmällä olevat, vapaaehtoiset opiskelijat voivat tukea apua

tarvitsevia opiskelijoita, voidaan hyödyntää eri koulutustasoilla monipuolisesti. Tämän

tutkimuksen perusteella on kuitenkin vaikea sanoa, millainen vertaisten suorittama ohjaus voisi

tukea esimerkiksi yläkoulun opiskelijoita matematiikan oppimisessa.

Tutkimuksessa huomattiin myös, että sekä kiinnostuneisuus että pystyvyyden tunne olivat

melko korkealla tasolla. Opiskelijan kiinnostuksen korkealla tasolla ja kiinnostusta herättävällä

opetuksella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia opintomenestykseen ja pystyvyyden
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tunteeseen (Gallagher, 2012; Hidi, Nieswandt & Renninger, 2015). Tutkimuksen perusteella

voidaan tulkita, että JYM-kurssi on tarjonnut opiskelijoille pystyvyyden tunnetta nostavia

kokemuksia. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida määritellä spesifejä opetustapoja tai

tekijöitä, jotka olisivat erityisen suotuisia näiden tekijöiden kannalta. Jatkotutkimuksessa

voitaisiin tarkastella tarkemmin erilaisten opetustapojen kuten erilaisten tehtävätyyppien

vaikutuksia matemaattiseen kiinnostukseen ja pystyvyyden tunteeseen. Lisäksi voitaisiin tutkia

pystyvyyden tunteen tasoa ja muutoksia ennen kurssia ja kurssin suorittamisen jälkeen.

Opiskelu nykyajan koulussa ja yliopistossa sisältää yhä enemmän itsenäistä opiskelua, ja

opiskelijoilta vaaditaan paljon itseohjautuvuutta. Koska Banduran (1997) mukaan pystyvyyden

tunnetta voidaan edistää tarjoamalla jokaiselle opiskelijalle riittävästi palautetta, tukea ja

ohjeistusta, olisi mielenkiintoista tutkia itseopiskelun vaikutuksia pystyvyyden tunteeseen. Myös

yliopistossa opiskelu sisältää paljon itsenäistä opiskelua. Tämän tutkimuksen jatkeeksi voitaisiin

tarkastella millainen itseopiskelu on hyödyksi pystyvyyden tunteelle, ja onko itseopiskelun

lisääntyminen laskenut vai nostanut opiskelijoiden pystyvyyden tunnetta.

Tutkimuskysymysten ulkopuolelle jäänyt mielenkiintoinen aihe oli aineistosta esille noussut

matematiikka-ahdistus. Aineistosta voisi jatkotutkimuksena tarkastella matematiikkaan liittyvää

ahdistusta ja sen ilmenemistä kurssipalautteissa.

Lisäksi voitaisiin tutkia minäkuvan yhteyttä kiinnostukseen ja pystyvyyden tunteeseen. Koska

heikoimman pystyvyyden tunteen omaavien opiskelijoiden kiinnostus nousi, eivätkä he olleet

matematiikan pääaineopiskelijoita, voitaisiin tutkia esimerkiksi: Voidaanko kiinnostusta lisätä

helpommin, mikäli matematiikka ei ole aiemmin ollut osa yksilön minäkuvaa? Millaista olisi

tällainen kiinnostusta lisäävä opetus, joka on suunnattu erityisesti heille, jotka eivät koe

matematiikkaa ja sen osaamista osaksi minäkuvaa? Tämäntyyppinen tutkimus voisi olla

kiinnostava myös muita kouluasteita silmällä pitäen.

Pystyvyyden tunnetta ilmaistaan usein paitsi suorasanaisesti, myös tiedostamatta ja

implisiittisesti mitä moninaisimmissa arkipäiväisissä tilanteissa. Tähän ei yleensä kiinnitetä

riittävästi huomiota, vaikka tämäntyyppinen informaatio voisi vaikuttaa keskeisesti oppimiseen

ja opettamiseen. Matematiikan opetuksessa on tärkeää huomioida opiskelijoiden pystyvyyden

tunne ja tarkastella opetusta pystyvyyden tunteen näkökulmasta. Opiskelijoiden omia
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kokemuksia käsittelevä pystyvyyden tunteen tutkimus on merkittävä ja keskeinen tutkimusaihe,

sillä matemaattinen pystyvyyden tunne vaikuttaa merkittävästi yksilön koulutus- ja

uravalintoihin  (Betz & Hackett, 1983; Bandura, 1997; Pajares, 2005; Bong, Lee & Woo, 2015).
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Liitteet

Liite 1

Monivalinnat

Monennenko vuoden opiskelija olet?

Sukupuolesi on?

Minkä suoritusväylän kautta olet kurssilla?

Minkä koulutusohjelman opiskelija olet?

Sanallinen vastaus

Mitä mieltä olet kurssin suoritusmenetelmästä?

Mitä mieltä olet kurssin itsearviointiharjoituksista?

Mitä mieltä olet laajoista harjoitustehtävistä ja niiden vertaisarvioinnista?

Mitä mieltä olet A- ja B-sarjan tehtävistä sekä Stack-tehtävistä?

Mitä mieltä olet käytävällä tapahtuvasta ohjauksesta ja Telegram-ohjauksesta?

Mitä mieltä olet kurssin luennoista?

Numeroarviointi (1 Täysin eri mieltä - 7 Täysin samaa mieltä)

Saamani vertaispalaute auttoi minua laajoissa harjoitustehtävissä.

Sain riittävästi palautetta tehtävistäni.

Itsearviointiharjoituksista oli minulle hyötyä.

Pystyin näyttämään osaamiseni kurssilla ja sain siitä tunnustusta.

Koen voivani hyödyntää oppimiani asioita tulevilla kursseilla.

Haluaisin osallistua osallistua tällä tavalla suoritettavalle kurssille uudestaan.

Uskon, että pärjäsin hyvin kurssilla.

Luotan siihen, että pystyin ymmärtämään vaikeammatkin kurssiin liittyvät asiat.
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Viihdyin kurssilla.

Olen varma, että pystyin ymmärtämään kurssin peruskäsitteet.

Kurssi aiheutti minulle ahdistusta.

Olen varma, että pystyin oppimaan kurssilla vaadittavat taidot hyvin.

Menestyin hyvin kurssilla.

Sanallinen vastaus

Miten kurssi vaikutti kiinnostukseesi matematiikkaa kohtaan?

Jos jokin kurssin osa aiheutti sinulle ahdistusta tai pahaa oloa, kerro siitä tässä.

Jos sinulla on muuta, mitä haluaisit kertoa kurssin järjestäjille, kerro siitä tässä.
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