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1 Johdanto 

 

”Positiiviset uskomukset, kuten ’mulla on hyvä matikkapää’, tuovat onnistumisen 

kokemuksia”, toteaa yritys- ja mentaalivalmentaja Jaana Hautala ylen uutisartik-

kelissa. Se, mitä ajattelemme omasta osaamisestamme ei välttämättä perustu 

omaan todelliseen osaamiseemme, mutta silti tällaiset uskomukset saattavat vai-

kuttaa rajoittavasti elämään. (Lappeteläinen, 2018.) Olisi tärkeää tiedostaa, että 

uskomukset omasta osaamisesta ja todellinen osaaminen saattavat erota toisis-

taan melko paljonkin. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) mainitaan 

useassa eri kohdassa tavoitteeksi oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen, johon 

voidaan liittää vahvasti lapsen usko omasta riittävyydestä. Kokemus oman osaa-

misen riittävyydestä tai riittämättömyydestä saattaa vaikuttaa monella tavalla 

koululaisen elämään. Siksi opettajilla on erityisen tärkeä rooli lasten kannustami-

sessa ja omaan osaamiseen liittyvien positiivisten uskomusten luomisessa (Lin-

nanmäki, 2004).  

 

On todettu, että omaan osaamiseen liittyvät uskomukset ovat erityisesti matema-

tiikan oppiaineessa merkittävässä osassa (Linnanmäki, 2004). Yhteiskuntamme 

kehittyessä matemaattista osaamista tarvitaan yhä enemmän (Linnanmäki, 

2004). Matemaattisella osaamisella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin yksilö osaa 

matematiikan osa-alueisiin liittyviä aiheita (Aunola & Nurmi, 2018). Matematiik-

kaa ei tarvita pelkästään koulussa tai matemaatikon uralla, vaan myös arkipäiväi-

sissä toimissa. Ilman matemaattisia tietoja ja taitoja aikuisuuden maailma muut-

tuu haastavaksi (Linnanmäki, 2004). Lisäksi hyvä matematiikan osaaminen lisää 

myös työllisyysmahdollisuuksia monilla eri aloilla (Kupari & Törnroos, 2004).  

 

Matematiikan osaamista voidaan mitata matemaattisten taitojen eri osa-alueilla. 

(Aunola & Nurmi, 2018). Matematiikan osaamista voidaan mitata esimerkiksi eri-

laisten testien avulla. PISA (Programme for International Student Assesment) 

sekä TIMSS (Third International Mathematics and Science Study Repeat) ovat 

kansainvälisiä arviointitutkimuksia, joihin Suomi on osallistunut jo vuosikymme-

nien ajan. TIMSS- ja PISA-tutkimusohjelmilla saadaan tietoa matematiikan, luku-

taidon ja luonnontieteiden osaamisesta sekä taustatekijöistä, jotka vaikuttavat 



 

osaamiseen. (Kupari & Hiltunen, 2018; Kupari & Törnroos, 2004.) PISA- ja 

TIMSS-tutkimukset (1999-2018) ovat osoittaneet, että suomalaisten lasten ja 

nuorten matematiikan osaaminen on kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suo-

malaisten koululaisten kehitystä katsottaessa, matemaattinen osaaminen ja 

asenteet matematiikkaa kohtaan ovat selvästi heikentyneet vuodesta 1999 vuo-

teen 2018 (Kupari & Hiltunen, 2018; Ikeda & Schwabe, 2019). Matematiikan 

osaamisen heikentyminen on erityisesti alkanut näkymään vuodesta 2006 lähtien 

(Ikeda & Schwabe, 2019). Tämä on alkanut huolestuttamaan monia suomalaisia. 

Lisäksi useat tutkimukset, esimerkiksi vuoden 2011 TIMSS-tutkimus osoitti, että 

suomalaisten peruskouluikäisten uskomukset omasta matematiikan osaamises-

taan ovat alhaisia, kuten monissa muissakin oppiaineissa. (Kupari & Hiltunen, 

2018.) 

 

Uutisissa ja mediassa on jo pitkään ollut paljon esillä sosioekonomisen aseman 

merkittävä vaikutus lasten osaamiseen koulussa. Stankov ja Lee (2016) tekivät 

kuitenkin mielenkiintoisen havainnon. He vertailivat artikkelissaan PISA- sekä 

TIMSS-tutkimustuloksista sitä, kumpi yhteys on vahvempi; omaan osaamiseen 

liittyvien uskomusten ja matematiikan osaamisen yhteys vai sosioekonomisen 

aseman ja matematiikan osaamisen yhteys. He päätyivät siihen lopputulokseen, 

että omaan osaamiseen liittyvien uskomusten ja matematiikan osaamisen yhteys 

on selvästi vahvempi, ja on näin yksi merkittävimmistä huomioista matematiikan 

osa-alueella. Näin ollen koen, että tämä tutkimusaihe on todella tärkeä sekä 

opettajien että oppilaiden kannalta. 

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani, miten omaan osaamiseen liittyvät uskomukset 

ja matematiikan osaaminen ovat yhteydessä toisiinsa. Hyödynnän pro gradu -

tutkielmassani Suomessa kerättyä pilottivaiheessa olevaa kansallista MATHMot-

aineistoa, joka on kerätty keväällä 2021. Tutkin aihetta sekä yleisellä tasolla että 

tehtäväkohtaisella tasolla.  

  



 

2 Matematiikan osaaminen ja osaamiseen liittyvät us-

komukset 

Tämän luvun tarkoituksena on selventää, mitä tarkoitetaan matematiikan osaa-

misella yleisesti ja erityisesti suomalaisten kohdalla sekä mitä tarkoitetaan omaan 

osaamiseen liittyvillä uskomuksilla. Lisäksi tarkastellaan, miten matematiikan 

osaaminen ja siihen liittyvät uskomukset ovat yhteydessä toisiinsa aiempien tut-

kimusten perusteella. 

 

2.1 Matematiikan osaaminen 

 
Matematiikan osaamisella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin yksilö osaa matematii-

kan osa-alueisiin liittyviä aiheita. Suomi on tunnettu hyvästä matematiikan osaa-

misesta PISA- ja TIMSS-arviointitutkimusten myötä. Suomalaisoppilaiden parhai-

ten osaamiin aihealueisiin kuuluvat tehtävät, jotka käsittelevät lukuja, laskutoimi-

tuksia tai tilastoaineistoja. Puolestaan haastavimmiksi tehtäviksi ovat osoittautu-

neet geometrian ja algebran tehtävät. Suomalaisten peruskouluikäisten matema-

tiikan osaaminen on edelleen hyvätasoista, mutta se on kuitenkin laskenut viimei-

simpien vuosikymmenten aikana. (Kupari & Hiltunen, 2018; Kupari & Törnroos, 

2004.) 

 

Vaikka matematiikan osaaminen Suomessa on hieman heikentynyt verrattuna 

Suomen aikaisempien vuosien tuloksiin, on sillä myös merkittäviä saavutuksia 

kansainvälisesti tarkasteltuna. Suomessa matematiikan osaaminen on moniin 

muihin maihin verrattuna tasaisempaa, eli osaamistason hajonta on pientä (Ku-

pari & Hiltunen, 2018; Kupari & Törnroos, 2004.) Myös koulujen väliset osaa-

miserot sekä erilaisista sosioekonomisista taustoista tulevien erot ovat pieniä ver-

rattuna muiden maiden tuloksiin (Kupari & Hiltunen, 2018; Ikeda & Schwabe, 

2019).  

 

Tyttöjen ja poikien matematiikan osaamisen vertailuissa on saatu ristiriitaista tie-

toa. Joidenkin tutkimusten mukaan matematiikan osaamisessa ei ole havaittu 

selkeitä eroja tyttöjen ja poikien välillä (Hannula, Kupari, Pehkonen, Räsänen & 

Soro, 2004). Kuitenkin esimerkiksi Aunola ja Nurmi (2018) ovat todenneet, että 



 

koulun alkuvuosien jälkeen sukupuolten väliset erot ovat alkaneet hieman näky-

mään. Heidän mukaansa poikien osaaminen on vahvempaa ja kehittyminen no-

peampaa kuin tyttöjen. Tämä ero tyttöjen ja poikien välillä korostuu tarkastelta-

essa oppilaita, jotka ovat taitavimmasta päästä. (Aunola & Nurmi, 2018.) Tutkit-

taessa toisen asteen koulutuksen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita, miesten 

matematiikan osaaminen on selvästi vahvempaa kuin naisten (Metsämuuronen, 

2017). Suurimmassa osassa eri maiden 2018 PISA-tutkimustuloksissa pojat osa-

sivat matematiikkaa paremmin kuin tytöt. (Ikeda & Schwabe, 2019). 

 

2.2 Omaan osaamiseen liittyvät uskomukset 

 

Aiempia tutkimuksia tarkasteltaessa huomaa, että omaan osaamiseen liittyviä us-

komuksia on esitelty monin eri käsittein. Tässä luvussa kuvailen käsitteet minä-

pystyvyys, minäkäsitys, itsetunto sekä itsevarmuus, joiden määritelmät ovat 

melko lähellä toisiaan ja niitä usein käytetäänkin ikään kuin samaa asiaa tarkoit-

tavina käsitteinä. Kaikki nämä edellä mainitut käsitteet nähdään omaan osaami-

seen liittyvinä uskomuksina. Lisäksi esittelen lyhyesti odotusarvoteorian, johon 

tutkimuksessa käytetty aineisto perustuu sekä tarkastelen omaan osaamiseen 

liittyviä uskomuksia erityisesti matematiikassa. 

 

2.2.1 Yksilön uskomuksia itsestään 
 

Minäpystyvyys 

Minäpystyvyydellä tarkoitetaan omaa kokemusta tai arviota siitä, kuinka hyvin ky-

kenee oppimaan tai suoriutumaan jossakin tehtävässä tai toiminnassa siihen tar-

koituksenmukaisella tavalla (Bandura, 1986; 1997). Banduran (2006) mukaan us-

komukset omasta minäpystyvyydestä vaikuttavat siihen, kuinka myönteisesti yk-

silö ajattelee itsestään toimijana. Jos yksilöllä ei ole uskoa omasta pystyvyydes-

tään, hänen on vaikea löytää tarpeeksi motivaatiota jatkaakseen toimintaansa tai 

saattaakseen sen loppuun (Bandura, 1997; 2006). Minäpystyvyysuskomukset 

vaikuttavat myös siihen, mitä yksilö odottaa omalta toiminnaltaan: onnistumisia 

vai epäonnistumisia (Bandura, 2006).  

 



 

Kokemukset ja uskomukset minäpystyvyydestä saattavat vaihdella melko paljon. 

Sama henkilö saattaa kokea minäpystyvyytensä vahvana jossain tietyssä tilan-

teessa, kun taas toisessa tilanteessa kokee sen heikkona. Siihen vaikuttavat 

muun muassa olosuhteet ja ympäristötekijät. Myös eri ihmisillä, jotka ovat todel-

lisuudessa saman tasoisia osaamiseltaan, saattaa olla keskenään hyvinkin eri-

laiset uskomukset omasta pystyvyydestään. Minäpystyvyysuskomukset eivät siis 

välttämättä kerro suoranaisesti tietoa siitä, mihin yksilö todellisuudessa kykenee 

ja mitä on pystyvä toteuttamaan. Minäpystyvyysuskomukset kertovat siitä, miten 

yksilö itse kokee olevansa kykeneväinen johonkin tiettyyn tehtävään tai toimin-

taan. (Bandura, 1997.) 

 

Minäkäsitys 

Minäkäsitys (self-concept) on hieman laajempi käsite kuin minäpystyvyys (self-

efficacy) (Bandura, 1997; Linnanmäki, 2004). Linnanmäki (2004) määrittelee mi-

näkäsityksen tarkoittavan ihmisen kokonaisvaltaista kuvaa ulkoisesta ja sisäi-

sestä itsestään (Linnanmäki, 2004). Banduran (1997) mukaan minäkäsitys muo-

dostuu kokemuksien sekä merkittäviltä henkilöiltä saatujen palautteiden avulla, 

joten melko samalla tavalla kuin minäpystyvyyskin muodostuu. Minäkäsitys ku-

vaa sitä, minkälaisena yksilö näkee erilaiset ominaisuudet itsessään. Minäkäsitys 

ei ennusta käyttäytymistä yhtä vahvasti kuin minäpystyvyys, sillä minäkäsitys on 

käsitteenä hieman moniselitteisempi. (Bandura, 1997.) Skaalvik, Federici ja Klas-

sen (2015) kuvaavat Skaalvikin (1997) näkemystä mukaillen minäkäsityksen ja 

minäpystyvyyden eroja kysymysten avulla. Minäkäsitys vastaa kysymykseen 

”Olenko hyvä siinä?”, kun taas minäpystyvyys vastaa kysymykseen ”Pystynkö 

tekemään sen?” (Skaalvik ym., 2015). 

 

Itsetunto 

Minäkäsityksen lisäksi itsetunnosta (self-esteem) ja minäpystyvyydestä puhu-

taan usein ikään kuin samaa asiaa tarkoittavana käsitteenä. Minäpystyvyydessä 

on kyse yksilön arviosta omasta kyvykkyydestään tai pystyvyydestään, mutta tar-

kasti määriteltynä itsetunnossa on kyse yksilön arviosta omasta arvostaan. Kuten 

myös minäpystyvyys, itsetuntokin saattaa vaihdella tilanteesta tai aihealueesta 



 

riippuen. Esimerkiksi oppilas saattaa kokea itsetuntonsa vahvaksi matematii-

kassa, mutta heikoksi sosiaalisissa taidoissa. Minäpystyvyydellä ja itsetunnolla 

on siis vahva yhteinen piirre: vaihtelevuus. (Bandura, 1997.) 

 

Itsevarmuus 

Minäpystyvyyden, minäkäsityksen ja itsetunnon kaltaisesti myös itsevarmuus 

(self-confidence) tarkoittaa uskomusta itsestä. Itsevarmuudella tarkoitetaan sitä, 

kuinka hyvin yksilö uskoo kykenevänsä saavuttamaan tiettyjä asioita. Parsonsin 

ja kumppaneiden (2011) mukaan itsevarmuuden käsitteen määritelmä on todella 

lähellä erityisesti minäpystyvyyden käsitteen määritelmää. (Parsons, Croft & Har-

rison, 2011.) Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan tehtäväkohtaista itsevar-

muutta. Tehtäväkohtaisesti mitatuilla kyvykkyyteen liittyvillä uskomuksilla, joilla 

tässä tapauksessa viitataan itsevarmuuteen, tarkoitetaan sitä, että oppilailta ky-

sytään tehtävän kohdalla, kuinka varmoja he ovat siitä, että pystyvät suoritta-

maan kyseisen tehtävän. Kyvykkyyteen liittyvien uskomusten mittaamisen onkin 

todettu olevan tehokasta ja tarkoituksenmukaista juuri tehtäväkohtaisesti mitat-

tuna, koska tehtäväkohtaisesti mitatut uskomukset kyvykkyydestä liittyvät parem-

min käyttäytymiseen kuin yleisesti mitatut. (Wigfield & Eccles, 2000.) 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa hyödynnetty MATHMot-aineisto perustuu muun 

muassa odotusarvoteoriaan. Odotusarvoteoria (expectancy-value theory) on tun-

nettu motivaatioteoria suoriutumisen ja motivaation välisestä yhteydestä (Eccles 

& Wigfield, 2002). Odotusarvoteoria on moninainen teoria, johon liittyy useita eri 

osa-tekijöitä, mutta tämän pro gradu -tutkielman kannalta keskeisintä teoriassa 

on pystyvyysuskomukset, jotka ovat yhteydessä suoriutumiseen. Pystyvyysus-

komukset tarkoittavat yksilön käsitystä omasta kyvykkyydestään tietynlaisessa 

tehtävässä tai toiminnassa. (Wigfield & Eccles, 2000.) Pystyvyysuskomukset 

ovat odotusarvoteorian mukaan osa odotuksia, joihin vaikuttaa muun muassa 

aiemmat suoritukset ja niihin liittyvät kokemukset sekä muiden läheisten ihmisten 

uskomukset (Eccles & Wigfield, 2002; Wigfield & Eccles, 2000). 

 

Pystyvyysuskomukset ovat yhteydessä siihen, kuinka sinnikkäästi yksilö suhtau-

tuu tehtävässä suoriutumiseen ja toisaalta myös siihen, kuinka helposti yksilö 

luovuttaa tehtävän suorittamisen suhteen ja näin ollen pystyvyysuskomukset 



 

vaikuttavat myös tehtävässä suoriutumiseen. Lisäksi pystyvyysuskomukset 

vaikuttavat siihen, minkälaiset odotukset yksilö itselleen asettaa tehtävässä suo-

riutumisen suhteen. (Wigfield & Eccles, 2000.) Tässä pro gradu -tutkielmassa 

käytän suoriutumisen käsitteen sijasta osaamisen käsitettä. Seuraavaksi tar-

kastelen hieman tarkemmin osaamisen ja pystyvyysuskomusten välistä yhteyttä 

erityisesti matematiikassa. 

 

2.2.2 Omaan osaamiseen liittyvät uskomukset matematiikassa 

 

Monissa tutkimuksissa korostetaan sitä, kuinka erityisen merkittävässä roolissa 

omaan osaamiseen liittyvät uskomukset ovat juuri matematiikan oppiaineessa 

(esim. Linnanmäki, 2004; Aunola & Nurmi, 2018; Hannula & Holm, 2018). Su-

omessa matematiikan osaamisen ja omaan matematiikan osaamiseen liittyvien 

uskomusten välisen korrelaation on todettu olevan korkea (Hannula & Holm, 

2018).  Kuparin ja Hiltusen (2018) mukaan suomalaisoppilaiden matematiikan 

osaamiseen liittyvät uskomukset ovat vain keskitasoisen hyviä, kun sitä verrataan 

kansainvälisesti. On todettu, että matematiikassa uskomukset omasta osaami-

sesta ovat kaikista tunnetekijöistä keskeisimmässä osassa (Linnanmäki, 2004). 

Matematiikan oppiminen vaatii etenemistä osataito kerrallaan, koska haastavam-

mat tehtävät vaativat usein pohjan matemaattisista perustiedoista ja -taidoista. 

Vaiheittain etenevä oppiminen ei tuota Aunolan ja Nurmen (2018) mukaan onnis-

tumisen kokemuksia yhtä näkyvästi kuin monessa muussa oppiaineessa, joissa 

pohjatiedoista ei ole niin näkyvää hyötyä eikä oppiminen perustu samalla tavalla 

kumulatiivisuuteen kuin matematiikassa. (Aunola & Nurmi, 2018.) Se saattaakin 

olla yksi syy, miksi monet tutkijat nostavat omaan osaamiseen liittyvien uskomus-

ten merkityksen erityisesti matematiikan oppiaineen kohdalla tärkeäksi, sillä jos 

oppijalla ei ole matemaattisia pohjatietoja, on hänen vaikeaa kokea onnistumisen 

kokemuksia myöhemmässä vaiheessa.  

 

Kuten odotusarvoteoriankin mukaan, myös tarkemmin tarkasteltuna matematii-

kan alueella osaamiseen liittyvät uskomukset perustuvat paljolti omiin kokemuk-

siin. Positiiviset kokemukset matematiikasta ja itsestä matematiikan oppijana pa-

rantavat osaamiseen liittyviä uskomuksia, siinä missä negatiiviset kokemukset 

usein heikentävät niitä. (Hannula & Holm, 2018.) Lisäksi aikuisten, esimerkiksi 



 

opettajan usko koulussa siihen, että lapsi on kykenevä suoriutumaan menestyk-

sekkäästi matematiikassa, auttaa motivoimaan lapsia, mikä taas edistää mate-

maattisten taitojen oppimista (Aunola & Nurmi, 2018). Opettajan kaikenlainen toi-

minta ja puheesta välittyvät asenteet vaikuttavat osaltaan oppilaiden uskomusten 

syntyyn (Hannula & Holm, 2018).  

 

Omaan osaamiseen liittyviin uskomuksiin vaikuttaa siis omien kokemuksien li-

säksi myös muiden ihmisten esille tuomat uskomukset. Peruskouluikäinen poimii 

erilaisia näkemyksiä vanhemmiltaan, opettajaltaan sekä ystäviltään. Tällaisten 

merkittävien ihmisten näkemykset oppilaasta matematiikan oppijana vaikuttavat 

peruskouluikäisen omiin uskomuksiin. Esimerkiksi monilla vanhemmilla on ta-

pana tuoda esille matemaattisten taitojen perinnöllisyys, mikä ei suoranaisesti 

pidä paikkansa. Esimerkiksi jos suvun jäsenillä matemaattiset taidot ovat heikot, 

he ajattelevat, että kyseisen lapsenkin matemaattiset taidot tulevat aina väistä-

mättä olemaan heikkoja. Tällöin lapsi alkaa herkästi ajattelemaan, että hän ei ole 

hyvä matematiikassa, eli hänen uskomuksensa omasta matematiikan osaami-

sestaan heikkenee. (Hannula & Holm, 2018.) Hannulan ja Holmin (2018) artikke-

lissaan esittelemä Soron (2002) tutkimus osoitti, että useimmat opettajatkin ajat-

televat stereotyyppisesti poikien hyvien suoritusten johtuvan heidän synnynnäi-

sestä lahjakkuudestaan, kun taas tyttöjen menestyksen olevan kiinni ahkeruu-

desta. Tämänkaltaiset opettajan uskomukset ja asenteet saattavat vaikuttaa jopa 

vääristyneesti oppilaiden uskomuksiin omasta osaamisestaan (Hannula & Holm, 

2018) ja sitä kautta myös matematiikan osaamiseen.  

 

Osaamiseen liittyvissä uskomuksissa sukupuolten välillä onkin ollut havaittavissa 

eroa erityisesti matematiikan alueella. Tyttöjen on todettu olevan poikia skepti-

sempiä omaa osaamistaan kohtaan matematiikassa. Poikien uskomukset 

omasta osaamisestaan ovat siis keskimäärin vahvempia ja positiivisempia kuin 

tyttöjen, vaikka todelliset kyvyt olisivatkin samalla tasolla sekä tytöillä että pojilla. 

(Hannula ym., 2004; Kupari & Törnroos, 2004.) 

 



 

2.3 Matematiikan osaamisen ja omaan matematiikan osaami-

seen liittyvien uskomusten välinen yhteys 

 

Tutkittaessa matematiikan osaamisen ja omaan osaamiseen liittyvien uskomus-

ten välistä yhteyttä, voidaan huomata, että omaan matematiikan osaamiseen liit-

tyvät uskomukset ja matemaattinen osaaminen on useiden tutkimusten mukaan 

yhteydessä toisiinsa. Kuitenkin tutkimustulokset eroavat keskenään jonkin verran 

siinä, ovatko uskomukset ja matemaattinen osaaminen vastavuoroisessa yhtey-

dessä toisiinsa vai onko yhteys vain yksisuuntainen. Kuviot 1 ja 2 kuvaavat aiem-

mista tutkimuksista löytyviä matematiikan osaamisen ja matematiikan osaami-

seen liittyvien uskomusten välisiä yhteyksiä. 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Yksisuuntainen vaikutus: osaamiseen liittyvät uskomukset vaikuttavat 

matematiikan osaamiseen. 

 

 

 

 
. 
Kuvio 2. Vastavuoroinen yhteys matematiikan osaamisen ja osaamiseen liittyvien 

uskomusten välillä. 

 

 

Vuonna 2018 tehtiin meta-analyysi omaan osaamiseen liittyvien uskomusten ja 

matemaattisen osaamisen välisestä yhteydestä, eli tutkijat kokosivat eri maiden 

tutkimuksista yhtenäisen kokonaisuuden. Meta-analyysi päätyi siihen johtopää-

tökseen, että omaan osaamiseen liittyvien uskomusten sekä matemaattisen 

osaamisen välillä on selvä vastavuoroinen yhteys. Lisäksi todettiin, että aikuisilla 

Matematiikan 

osaaminen 

Osaamiseen liittyvät 

uskomukset 

Matematiikan 

osaaminen 



 

yhteydet olivat vahvempia kuin lapsilla. Esimerkiksi verrattaessa yliopisto-opis-

kelijoiden ja alakouluikäisten tutkimustuloksia yliopisto-opiskelijoilla yhteys muut-

tujien välillä oli vahvempi. Meta-analyysi sisälsi 11 eri tutkimusta, joissa otoskoko 

vaihteli 50-1456 välillä. Kaikki tutkimukset oli tehty vuosina 1984-2016. (Talsma, 

Schüz, Schwarzer & Norris, 2018.) 

 

On tehty myös pitkittäistutkimus, jossa todettiin, että omaan osaamiseen liittyvät 

uskomukset ja matematiikan osaaminen ovat vastavuoroisessa yhteydessä. 

Hannula, Bofah, Tuohilampi ja Metsämuuronen (2014) tutkivat kyseisessä pitkit-

täistutkimuksessa samoja oppilaita 3. luokan alussa, 6. luokan alussa sekä 9. 

luokan lopussa vuosina 2005, 2008 ja 2012. Heidän tutkimuksensa otoskoko oli 

3502. Vaikka yhteyden todettiin olevan vastavuoroinen, osaamisen vaikutus 

osaamiseen liittyviin uskomuksiin todettiin kuitenkin jonkin verran vahvemmaksi 

kuin osaamiseen liittyvien uskomusten vaikutus osaamiseen. Kuitenkin yläkou-

luikäisillä oppilailla osaamiseen liittyvien uskomusten vaikutus osaamiseen oli 

vahvempi kuin päinvastainen yhteys. (Hannula ym., 2014.) Myös Shanley, 

Biancarosa, Clarke ja Goode (2019) löysivät tutkimuksessaan osaamiseen liit-

tyvien uskomusten ja matematiikan osaamisen väliltä vastavuoroisen yhteyden. 

Tutkimuksessa mitattiin osaamiseen liittyviä uskomuksia ja matematiikan 

osaamista 1413 eri koulusta ja 8706 oppilaalta. Heidän tutkimushenkilöiden ikä 

koostui esikouluikäisistä kahdeksasluokkalaisiin eli heidän otoksensa koostui 

lähes samanikäisistä lapsista kuin Hannulan ja kumppaneiden (2014) tutkimus. 

(Shanley ym., 2019.) 

 

Omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten on todettu vaikuttavan 

positiivisesti matematiikan osaamiseen, mutta joissain tutkimuksissa toisen suun-

taista yhteyttä ei ole löytynyt. Tällaiseen tulokseen päätyivät esimerkiksi Schöber, 

Schütte, Köller, McElvany ja Gebauer (2018), jotka tutkivat saksalaisia 7.-luok-

kalaisia ja niiden matematiikan osaamista ja omaan osaamiseen liittyviä us-

komuksia. Tutkimuksen otoskoko oli 1597, ja uskomuksien sekä osaamisen mit-

taukset suoritettiin kaksi kertaa yhden kouluvuoden aikana. (Schöber ym., 2018.) 

 



 

Bandura (1997) esittelee kirjassaan Collinsin vuonna 1982 tehdyn tutkimuksen, 

jonka mukaan osaamiseen liittyvät uskomukset vaikuttavat matematiikan osaa-

miseen. Ne lapset, jotka ilmoittivat omaan osaamiseensa liittyvien uskomusten 

olevan positiivisia, suoriutuivat myös matemaattisista tehtävistä paremmin kuin 

ne, jotka ilmoittivat omaan osaamiseen liittyvien uskomusten olevan heikkoja. 

(Bandura, 1997.) Myös Ayotola ja Adedeji (2009) totesivat omaan osaamiseen 

liittyvien uskomusten vaikuttavan matematiikan osaamiseen, mutta toisen suun-

taista yhteyttä he eivät tutkimuksessaan löytäneet. Heidän tutkimukseensa osal-

listui 352 (192 poikaa, 160 tyttöä) nigerialaista peruskouluikäistä oppilasta. Osal-

listujia oli yhteensä kahdestakymmenestä eri koulusta. Tutkimuksessa kävi myös 

ilmi, että sukupuolten välillä ei ollut minkäänlaista eroa keskimääräisessä osaa-

miseen liittyvien uskomusten laadussa tai keskimääräisessä matematiikan osaa-

misessa. (Ayotola & Adedeji, 2009.) 

 

Matematiikan osaamisen ja osaamiseen liittyvien uskomusten on todettu olevan 

yhteydessä toisiinsa myös tutkimuksessa, jossa matematiikan osaamisen muut-

tuja painottui erityisesti geometristen muotojen ymmärtämiseen. Yhteyden on to-

dettu olevan vahvempi yläkouluikäisillä (secondary education) kuin alakouluikäi-

sillä (primary education). Yhteyden todettiin voimistuvan koko peruskoulun ajan 

mentäessä ylemmille luokille. (Panaoura, 2014.) Nuoremmilla lapsilla onkin to-

dettu olevan vanhempia lapsia optimistisempi ja positiivisempi kuva omista ma-

temaattisista kyvyistään (Throndsen, 2010; Linnanmäki, 2004). Lapsen kasva-

essa, matematiikan osaamiseen liittyvät uskomukset itsestä muuttuvat realisti-

semmiksi tai kielteisemmiksi (Linnanmäki, 2004).  

 

  



 

3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten yleiset omaan matematiikan 

osaamiseen liittyvät uskomukset ja matematiikan osaaminen ovat yhteydessä toi-

siinsa, millä tavoin tehtäväkohtainen osaaminen ja tehtäväkohtainen itsevarmuus 

sekä tehtäväkohtainen osaaminen ja yleiset omaan matematiikan osaamiseen 

liittyvät uskomukset ovat yhteydessä toisiinsa. Näitä kysymyksiä tarkastelen 5.-

luokkalaisten kohdalla. 

 

 

1. Millä tavoin matematiikan osaaminen ja yleiset omaan matematiikan osaa-

miseen liittyvät uskomukset ovat yhteydessä toisiinsa 5.-luokkalaisilla? 

2. Millä tavoin tehtäväkohtainen osaaminen ja tehtäväkohtainen itsevarmuus 

on yhteydessä toisiinsa? 

3. Millä tavoin tehtäväkohtainen osaaminen ja yleiset omaan matematiikan 

osaamiseen liittyvät uskomukset ovat yhteydessä toisiinsa? 

 

 

Hypoteesina aiempien laajojen suomalaistutkimusten perusteella voidaan pitää 

sitä, että alakoulun viidesluokkalaisilla omaan matematiikan osaamiseen liittyvät 

uskomukset, joihin myös itsevarmuuden käsite sisältyy, ja matematiikan osaami-

nen korreloivat melko voimakkaasti. Lisäksi aiempien laajojen suomalaistutki-

musten perusteella voidaan olettaa, että tyttöjen omaan osaamiseen liittyvät us-

komukset ovat alhaisemmat kuin yhtä hyvin osaavien poikien. 

 

 

  



 

4 Tutkimuksen toteutus 

 

Tämän luvun tarkoituksena on selventää tutkimuksen toteutukseen liittyviä osia. 

Ensin esittelen tutkimushenkilöt ja aineiston, jonka jälkeen siirryn aineiston ana-

lysointitapojen esittelyyn. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä, tutkimushenkilöt ja aineisto 

 

Hyödynnän pro gradu -tutkielmassani Suomessa kerättyä pilottivaiheessa olevaa 

kansallista MATHMot-aineistoa. Aineisto kerättiin osana tutkimusprojektia ke-

väällä 2021. Aineisto kerättiin kuudessa Euroopan maassa luokka-asteilla 3, 4 ja 

5, mutta tässä pro gradu -tutkielmassa hyödynnän vain suomalaisten 5.-luokka-

laisten aineistoa. Tämä pro gradu -tutkielma toteutettiin kvantitatiivisena tutki-

muksena. Tutkimukseen kuului 101 tutkimushenkilöä, joista kaikki olivat 5. -luok-

kalaisia. 5.-luokkia oli aineistossa viisi eri luokkaa, jotka kaikki olivat pääkaupun-

kiseudulta, sosioekonomisesti keskenään erilaisilta alueilta. Tutkimusavustaja 

keräsi kunkin luokan aineiston yhden tutkimusvierailun aikana, jonka kesto oli 

noin kaksi tuntia. Saman vierailun aikana he täyttivät myös muita kyselyitä pro-

jektiin liittyen, joita oli yhteensä viisi osiota. Luokkien tutkimusvierailut toteutettiin 

eri päivinä keväällä 2021. 

 

5.-luokkalaiset tekivät testin, jossa on erilaisia tehtäviä matematiikan eri osa-alu-

eista. Tehtäviä oli testissä 14 ja aikaa niiden tekemiseen annettiin 30 minuuttia. 

Ohjeena oli tehdä niin monta tehtävää kuin ehtii. Tehtävän jälkeen oppilas arvioi 

omaa itsevarmuuttaan kyseisen tehtävän suhteen ympyröimällä siihen soveltu-

van kasvojen ilmeen eli emojin. Kasvojen kuvien lisäksi niiden alla oli tekstit ”En 

ollenkaan itsevarma”, ”Hiukan itsevarma”, ”Melko itsevarma” sekä ”Erittäin itse-

varma”. Tämä itsevarmuuden arvioiminen emojien avulla vastaa tutkimuksessani 

muuttujaa tehtäväkohtainen itsevarmuus.  

 

Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty emojeja tehtäväkohtaisesti kertomaan ky-

seisen tehtävän osaamiseen liittyvästä itsevarmuudesta. Emojien käyttö on li-

sääntynyt digitalisaation myötä viime vuosikymmenten aikana runsaasti. Emojilla 



 

tarkoitetaan graafista symbolia, joista suurin osa kuvastaa usein jotakin ilmettä, 

kuten hymyä, tai tunnetta, kuten rakkautta esimerkiksi sydämen muodossa. 

(Prada, Rodrigues, Garrido, Lopes, Cavalheiro & Gaspar, 2018.) Emojeja onkin 

alettu hyödyntää erilaisissa tutkimuksissa erityisesti niiden kielestä riippumatto-

man ominaisuuden vuoksi. Emojeja ymmärretään ympäri maailmaa samalla ta-

valla, vaikka kielellinen kommunikointi tapahtuukin eri kielillä (Toet & van Erp, 

2020.) Lisäksi lapsetkin pystyvät sujuvasti osallistumaan tutkimukseen emojien 

avulla heidän iästään ja kehityksestään riippumatta jopa aikuisen tavoin. Kuiten-

kin emojin tapaisten symbolien käyttö voi joskus myös rajoittaa sitä, miten on 

mahdollista raportoida omasta tunteisiin liittyvästä arviosta. Nimittäin yleensä 

emojeja hyödyntävässä tutkimusmetodissa emojiskaala koostuu 5-7 erilaisesta 

ilmeestä, joista tutkittavan henkilön täytyy joku valita. Tällöin väistämättä tutkitta-

van henkilön vastausvaihtoehdot ovat rajoitetut. (Kawakami ym., 2020.) 

 

Toet ja van Erp (2020) ovat käyttäneet tutkimuksissaan emojiruudukkoa, jossa 

yhdellä napautuksella voidaan ilmaista omaan tunteeseen liittyvä arvio sekä miel-

lyttävyyden että vireystilan suhteen. On todettu, että emojiruudukolla saadaan 

luotettavaa tietoa muun muassa ihmisten tunteisiin liittyvistä omista arvioista ja 

näin ollen emojiruudukolla voisi olla yleisempikin pätevyys (general validity) siinä, 

miten ihmiset voivat raportoida erilaisiin tilanteisiin liittyvistä tunteistaan. (Toet & 

van Erp, 2020.)  

 

Lisäksi oppilaat vastasivat motivaatioon liittyviin väitteisiin (Taulukko 1). Ohjeena 

oli rastittaa ruutu, joka kertoo parhaiten mitä mieltä oppilas on. Vaihtoehtoina oli 

neljä eri ruutua, joissa luki ”Usein”, ”Joskus”, ”Harvoin” ja ”Ei koskaan”. Väitteet 

ovat osa laajempaa mittaria (motivation scale), joka oppilaille teetettiin. Valitsin 

tutkimukseeni mittarista ainoastaan ne väitteet, jotka vastasivat teoriaosuuteeni 

perustuvaa määritelmää omaan osaamiseen liittyvistä uskomuksista. Valitsin 

seuraavat väitteet: ”matematiikka vaatii paljon ponnistelua”, ”olen surkea mate-

matiikassa”, ”matematiikka on ollut minulle vaikein aine koulussa”, ”matematii-

kassa monet asiat ovat vaikeita”, ”opin paljon hyödyllisiä asioita opiskelemalla 

matematiikkaa”, ”minulle matematiikka on helppoa”, ”suoriudun helposti sellai-

sista matematiikan tehtävistä, jotka ovat vaikeita muille” sekä ”osaan ratkaista 



 

helposti erilaisia matematiikan tehtäviä”. Nämä väitteet vastaavat tutkimukses-

sani muuttujaa yleiset omaan osaamiseen liittyvät uskomukset. Muutin seuraavat 

väitteet muiden kanssa saman suuntaisiksi koodeiksi, jotta kaikki väitteet mittaa-

vat uskomuksia samansuuntaisesti: ”opin paljon hyödyllisiä asioita opiskelemalla 

matematiikkaa”, ”minulle matematiikka on helppoa”, ”suoriudun helposti sellai-

sista matematiikan tehtävistä, jotka ovat vaikeita muille” sekä ”osaan ratkaista 

helposti erilaisia matematiikan tehtäviä”. Uskomuksia mitattiin kahdeksalla väit-

tämällä ja sen reliabiliteetti on hyvä (Cronbachin alfa = 0,875). 

 

 

Taulukko 1. Yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten väitteet. 
 

Väite Usein Joskus Harvoin Ei kos-

kaan 

Matematiikka vaatii paljon ponnistelua.     

Olen surkea matematiikassa.     

Matematiikka on ollut minulle vaikein 

aine koulussa. 

    

Matematiikassa monet asiat ovat vai-

keita. 

    

Opin paljon hyödyllisiä asioita opiskele-

malla matematiikkaa. 

    

Minulle matematiikka on helppoa.     

Suoriudun helposti sellaisista matematii-

kan tehtävistä, jotka ovat vaikeita muille. 

    

Osaan ratkaista helposti erilaisia mate-

matiikan tehtäviä. 

    

 

 

Matematiikan testi sisälsi monipuolisesti erilaisia tehtäviä, joita oli yhteensä 14. 

Ensimmäinen ja kolmastoista tehtävä olivat melko samanlaisia keskenään. 

Niissä oppilaalle oli annettu esimerkiksi tieto siitä, että kaksi eläinkorttia vastaa 

kolmea urheilukorttia, mihin liittyen oppilaan tuli päätellä esimerkiksi, kuinka 



 

monta urheilukorttia oppilas voisi saada viidellätoista eläinkortilla. Nämä tehtä-

vät kuuluivat ongelmanratkaisun alueelle. Myös neljäs tehtävä liittyi ongelman-

ratkaisuun. Siinä piti päätellä, millä annetuista säännönmukaisuuksista saadaan 

esimerkiksi numerosta 3 numero 8. Tehtävässä oli annettu neljä vastausvaihto-

ehtoa. Kymmenes tehtävä kuului myös ongelmanratkaisun alueelle. Siinä oppi-

laan piti päätellä vastaus tiettyjen lukujen säännönmukaisuuden perusteella. Li-

säksi neljästoista tehtävä liittyi ongelmanratkaisuun, jossa oli sanallisesti ker-

rottu, että lippunumeroiden 1-3000 väliltä kaikki, joiden lippunumero päättyy nu-

meroihin 112 saavat palkinnon, niin mitkä kaikki lippunumerot silloin saavat pal-

kinnon. 

 

Matematiikan testin toinen tehtävä kuului tilastojen alueelle, jossa oppilaan täy-

tyi kertoa diagrammin avulla, kuinka monta punaista kynää opettajalla on enem-

män kuin mustia. Tehtävään oli annettu neljä vastausvaihtoehtoa ja diagram-

missa oli punaisten ja mustien kynien lisäksi siniset kynät, jotka eivät varsinai-

sesti liittyneet tehtävän kysymykseen mitenkään. Kolmas tehtävä oli todella sa-

mantyylinen kuin toinenkin tehtävä, kolmannessa tehtävässä vain käsiteltiin ky-

nien sijaan oppilasmääriä. 

 

Seitsemäs tehtävä liittyi verrantoon, mutta siinä oli myös mittaamiseen liittyvää 

sisältöä sekä murtolukuja. Siinä oppilaan piti laskea pyöräilijän matka-aika tietyn 

pyöräilyvauhdin perusteella. Lisäksi yhdestoista tehtävä liittyi mittaamiseen, 

jossa oppilaan piti päätellä mittanauhan päällä olevasta kiemuralla olevasta nau-

hasta, kuinka pitkä siitä tulisi, jos se suoristettaisiin. Tehtävässä oli annettu neljä 

vastausvaihtoehtoa. 

 

Kahdestoista tehtävä kuului osittain mittaamisen alueelle ja osittain geometrian 

alueelle. Siinä oppilaan piti laskea ruudukossa olevan kuvion pinta-ala neliösent-

timetreinä. Testin viides tehtävä kuului geometrian alueelle. Siinä oppilaan piti 

valita neljästä kuvavaihtoehdosta oikea sen mukaan, missä on alussa annettu 

kuvio kierretty puoli kierrosta eli 180 astetta. Myös kuudes tehtävä liittyi geomet-

riaan. Siinä oli annettu kuvio, johon liittyen kysyttiin, kuinka monta symmetria-



 

akselia siinä on. Tehtävässä oppilaan piti valita yksi neljästä vastausvaihtoeh-

dosta. Lisäksi kahdeksas tehtävä kuului geometriaan. Tehtävässä oli annettu eri 

mallisia rasioita, joiden vieressä oli niin sanotusti avattu rasian kaikki sivut auki ja 

kysyttiin, mikä niistä oli oikeasti sellainen, että siitä olisi voinut rakentaa kyseisen 

rasian. Rasioita ja niiden vieressä olevia avattuja malleja oli 4kpl. 

 

Yhdeksäs tehtävä liittyi esialgebraan. Siinä oli annettu yhteenlasku 3 + 8 = tyhjä 

+ 6, jolloin oppilaan piti neljästä vastausvaihtoehdosta valita oikea luku tyhjän 

ruudun kohdalle. 5.-luokkalaisten matematiikan testissä ei ollut yhtäkään tehtä-

vää, joka olisi suoranaisesti ollut aritmetiikkaa, ja yhdeksäs tehtävä oli ainoa, joka 

liittyi esialgebraan. 

 

 

4.2 Aineiston analyysi 

 

Analysoin aineistoa SPSS 27 -ohjelmalla korrelaation sekä t-testin avulla. Vaikka 

korrelaation avulla nähdäänkin keskimääräinen muuttujien välinen yhteys, ei sen 

avulla voida kuitenkaan päätellä kyseisen yhteyden syitä, vaan sen avulla näkee 

ainoastaan tilastollisen yhteyden tai, että onko sitä muuttujien välillä ollenkaan 

(Karma & Komulainen, 2002.) Päädyin tutkimaan korrelaatiota Pearsonin korre-

laatiokertoimen avulla, koska testin kokonaispistemäärä ja yleiset omaan mate-

matiikan osaamiseen liittyvät uskomukset ovat välimatka-asteikollisia. Metsä-

muurosen (2003) mukaan tiettyjen ominaisuuksien mittauksessa, joihin esimer-

kiksi uskomukset voidaan lukea mukaan, testit pyritään tekemään välimatka-as-

teikollisiksi. (Metsämuuronen, 2003.) 

 

Korrelaation lisäksi analysoin aineistoa t-testin avulla. T-testi on yleisin mene-

telmä keskiarvojen eron testauksessa. Tässä tutkimuksessa tutkitaan tehtävään 

oikein vastanneiden ja väärin vastanneiden eroja yleisten omaan matematiikan 

osaamiseen liittyvien uskomusten sekä tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiar-

voissa. Toisin sanoen vertaillaan kahden ryhmän, tehtävään oikein ja väärin vas-

tanneiden keskiarvojen eroa. Lisäksi vertailen kahden ryhmän keskiarvojen eroa 

tutkittaessa tyttöjen ja poikien testin kokonaispistemäärän keskiarvojen eroa. 



 

Pystyn analysoimaan aineistoa t-testin avulla, koska mittaus tehdään välimatka-

asteikollisella mittarilla. (Metsämuuronen, 2003.) 

 

Rajasin koodauksessa pois ne, jotka olivat jättäneet kokonaan vastaamatta ylei-

siin uskomuksiin liittyviin väitteisiin, itsevarmuuden tehtävään tai matematiikan 

tehtävään, ja sen vuoksi otoskoot vaihtelevat hieman tehtäväkohtaisesti. Koska 

tyttöjen ja poikien välillä ei ollut matematiikan osaamisen suhteen tilastollisesti 

merkitsevää eroa, voin mielekkäästi vertailla tyttöjen ja poikien yleisten omaan 

matematiikan osaamiseen liittyvien uskomuksien ja osaamisen välisiä korrelaati-

oita. Jos sukupuolten välillä olisi ollut selkeä ero osaamisen suhteen, olisin las-

kenut korrelaatiot tytöille ja pojille erikseen.  

 

Ennen t-testiä selvitin, onko tyttöjen ja poikien välillä eroa matematiikan osaami-

sen keskiarvoissa, jotta tiedän voinko laskea yleisesti kaikkien koehenkilöiden 

osaamisen keskiarvon, olettaen ettei sukupuoli vaikuta asiaan. Sen tarkastelemi-

seen tein SPSS 27-ohjelmalla kahden riippumattoman otoksen t-testin, jossa 

muuttujina oli testin kokonaispistemäärä ja sukupuoli. Kuitenkin ennen kuin pys-

tyin tekemään t-testin, koodasin uudelleen tehtäväkohtaisen osaamisen koodit 

seuraavanlaisesti: 0 (vastasi väärin), 1 (vastasi oikein) ja tyhjä (jätti vastaamatta), 

jotta vastaamatta jättäneet eivät sekoita tuloksia ja vähennä tulosten luotetta-

vuutta ja jotta oikein ja väärin vastanneiden koodit ovat peräkkäiset luvut. Sen 

jälkeen tein summamuuttujan testin kokonaispistemäärästä, joka kertoo testin ko-

konaisvaltaisesta osaamisesta. Tämän jälkeen pääsin t-testin avulla tarkastele-

maan, onko tyttöjen ja poikien välillä eroa osaamisessa.  

 

Tarkastelin tehtäväkohtaisen osaamisen ja tehtäväkohtaisen itsevarmuuden yh-

teyttä toisiinsa, päädyin tekemään 14 riippumattomien otosten t-testiä erikseen 

saadakseni jokaisen tehtävän kohdalta oman tuloksen tehtäväkohtaisen osaami-

sen ja tehtäväkohtaisen itsevarmuuden yhteyden suhteen. Oppilaat vastasivat 

tehtäväkohtaisen itsevarmuutensa suhteen asteikolla 1-4, jossa 1 tarkoitti ”En ol-

lenkaan itsevarma” ja 4 tarkoitti ”Erittäin itsevarma”. 

  



 

5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tässä luvussa esittelen ja analysoin tutkimukseni tuloksia. Ensimmäisessä ala-

luvussa tarkastelen matematiikan osaamisen ja yleisten omaan matematiikan 

osaamiseen liittyvien uskomusten yhteyttä, toisessa alaluvussa tehtäväkohtaisen 

osaamisen ja tehtäväkohtaisen itsevarmuuden yhteyttä sekä tehtäväkohtaisen 

osaamisen ja yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten yh-

teyttä. Lopuksi yhteenvedossa kokoan vielä keskeisimmät tutkimustulokset. 

 

 

5.1 Matematiikan testin kokonaisosaaminen ja yleiset omaan 

matematiikan osaamiseen liittyvät uskomukset 

 

 

Matematiikan testin kaikkiin tehtäviin vastasi 88 oppilasta, joista tyttöjä oli 37 ja 

poikia 51 (Taulukko 2). Tyttöjen testin kokonaispistemäärän keskiarvo oli 8,297 

tehtävää suoritettu oikein neljästätoista tehtävästä (kh = 3,733) ja poikien 8,922 

tehtävää suoritettu oikein neljästätoista tehtävästä (kh = 3,026). Tyttöjen ja poi-

kien välinen ero testin kokonaisosaamisessa ei kuitenkaan osoittautunut tilastol-

lisesti merkitseväksi: t(67,455) = 0,837, p = 0,405, kaksisuuntainen. 

 
 
 
Taulukko 2. Tyttöjen ja poikien erot testin kokonaispistemäärässä. 
 

Tyttöjen ja poikien väliset erot testin kokonaispistemäärässä 

 

 Tytöt   Pojat 

    

  
  n ka kh  n ka kh t df p Cohenin d 

Testin 
kokonais- 
pistemäärä 

37 8,297 3,733 
  

51 8,922 3,026 0,837 67,455 0,405 0,187 

 

 

Kun rajasin kaikista oppilaista ne, jotka jättivät vastaamatta yhteen tai useam-

paan yleisiin omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten väitteisiin, 



 

jäi jäljelle yhteensä 95 oppilasta, joista tyttöjä oli 39 ja poikia 56 (Taulukko 3). 

Tyttöjen yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten kes-

kiarvo oli 2,811 (kh = 0,646) ja poikien 3,167 (kh = 0,606). Tämä tyttöjen ja poikien 

välinen ero yleisissä omaan matematiikan osaamiseen liittyvissä uskomuksissa 

osoittautui riippumattomien otosten t-testillä tilastollisesti merkitseväksi: t(93) = 

2,746, p = 0,007, kaksisuuntainen. Efektikoko (Cohenin d = 0,573) oli keskikokoi-

nen. 

 

 

Taulukko 3. Tyttöjen ja poikien erot yleisissä omaan matematiikan osaamiseen liittyvissä 
uskomuksissa. 
 
Tyttöjen ja poikien väliset erot yleisissä omaan matematiikan osaamiseen liittyvissä usko-
muksissa 

 

 Tytöt   Pojat 

    

  
  n ka kh  n ka kh t df p 

Cohe-
nin d 

Yleiset omaan 
matematiikan 
osaamiseen liittyvät 
uskomukset 

39 2,811 0,646 

  

56 3,167 0,606 2,746 93 0,007 0,573 

 

 

Kun tarkastellaan tyttöjä ja poikia yhteisesti ja sitä, kuinka moni heistä vastasi 

testin kaikkiin kysymyksiin, oli heitä 88 ja heidän, eli kaikkien tyttöjen ja poikien 

testin kokonaispistemäärän yhteiskeskiarvo on 8,660 vastausta vastattu oikein 

(kh = 3,335) testissä, jossa on yhteensä 14 tehtävää (Taulukko 4). Tyttöjen ja 

poikien yhteiskeskiarvoksi yleisille matematiikan osaamiseen liittyville uskomuk-

sille muodostui 3,008 (kh = 0,653) tehtävää oikein neljästätoista tehtävästä. Kun 

tarkastellaan kaikkiin yleisiä uskomuksia käsitteleviin väitteisiin vastanneita tyt-

töjä ja poikia, oli heitä yhteensä 96.  
 

 

Taulukko 4. Testin kokonaispistemäärän sekä yleisten uskomusten keskiarvot, keski-
hajonnat ja osallistuneiden oppilaiden yhteenlaskettu määrä. 

  

    n ka kh 



 

Testin kokonaispistemäärä 88 8,660 3,335 

Yleiset omaan matematiikan osaamiseen 
liittyvät uskomukset 

96 3,008 0,653 

 

 
Kun otetaan yhteiseen tarkasteluun sekä tytöt että pojat, jotka ovat sekä tehneet 

matematiikan testin kokonaan että vastanneet kaikkiin yleisiä matematiikan osaa-

miseen liittyviä uskomuksia käsitteleviin väitteisiin, vähenee otoskoko kahdek-

saankymmeneenkolmeen (Taulukko 5). Voidaan todeta, että matematiikan osaa-

minen ja yleiset omaan matematiikan osaamiseen liittyvät uskomukset korreloivat 

positiivisesti keskenään korrelaatiokertoimen ollessa 0,430. Korrelaatio on tilas-

tollisesti erittäin merkitsevä (p = 0,000). Toisin sanoen, jos oppilas uskoo omaan 

yleiseen matematiikan osaamiseensa, hän myös suoriutuu testissä hyvin sekä 

toisaalta, jos oppilas suoriutuu testissä hyvin, hän myös uskoo omaan yleiseen 

matematiikan osaamiseensa. 

 

 

Taulukko 5. Korrelaatio osaamisen ja yleisten omaan osaamiseen liittyvien uskomusten 

välillä.  

    

Testin 
kokonais- 

pistemäärä 
   

Yleiset omaan matematiikan 
osaamiseen liittyvät uskomukset 

Pearsonin 
korrelaatio 0,430 

 p-arvo 0,000 

 N 83 

 

 

 

5.2 Tehtäväkohtaisen osaamisen yhteys tehtäväkohtaiseen it-

sevarmuuteen sekä yleisiin omaan osaamiseen liittyviin us-

komuksiin 

 



 

Tehtäväkohtaisen osaamisen ja tehtäväkohtaisen itsevarmuuden kaikkien t-tes-

tien tulokset eri tehtävien osalta on kuvattu taulukossa 6. Testin ensimmäiseen 

tehtävään väärin vastanneiden keskiarvo tehtäväkohtaisen itsevarmuuden suh-

teen oli 2,310 (kh = 1,032, N = 13) ja oikein vastanneiden tehtäväkohtaisen itse-

varmuuden keskiarvo oli 3,350 (kh = 0,728, N = 88). Tehtävään oikein vastannei-

den itsevarmuus kyseisessä tehtävässä oli siis korkeampi kuin niillä, jotka vasta-

sivat tehtävään väärin. Levene-testin p-arvo on suurempi kuin 0,05 (p = 0,071), 

joten voin käyttää yhtä suurten varianssien testiä. Riippumattomien otosten t-tes-

tillä tehtäväkohtaisen itsevarmuuden ero tehtävään oikein ja väärin vastanneiden 

välillä osoittautui erittäin merkitseväksi: t(99) = -4,560, p = 0,000, kaksisuuntai-

nen. Myös efektikoko oli erittäin suuri (Cohenin d = 1,355). Lisäksi verrattaessa 

muihin testin tehtäviin, ensimmäisessä tehtävässä oli kaikista suurin ero (1,045) 

tehtävään oikein ja väärin vastanneiden tehtäväkohtaisessa itsevarmuudessa.  

 

 

Taulukko 6. Tehtävään oikein ja väärin vastanneiden erot tehtäväkohtaisessa itsevar-
muudessa. 

             

Tehtävään oikein ja väärin vastanneiden erot tehtäväkohtaisessa itsevarmuudessa 

 

 Oikein vastanneet   Väärin vastanneet 

    

  
  n ka kh  n ka kh t df p 

Co-
henin 
d 

1. tehtävä 

 

88 3,350 0,728   13 2,310 1,032 -4,560 99 0,000 1,355 

2. tehtävä 

 

75 3,430 0,701 

 

25 3,160 0,688 -1,655 98 0,101 0,382 

3. tehtävä 

 

71 3,010 0,837 

 

30 2,330 1,028 -3,485 99 0,001 0,759 

4. tehtävä 

 

65 2,850 1,004 

 

30 2,200 1,095 -2,834 93 0,006 0,625 

5. tehtävä 

 

79 3,300 0,757 

 

19 2,260 1,046 -4,973 96 0,000 1,271 

6. tehtävä 

 

27 1,810 0,681 

 

69 2,070 0,896 1,347 94 0,181 0,306 

7. tehtävä 

 

53 2,940 0,818 

 

47 2,380 0,945 -3,178 98 0,002 0,637 

8. tehtävä 

 

50 2,840 0,792 

 

51 2,610 0,981 -1,310 95,485 0,193 0,260 

9. tehtävä 

 

61 3,640 0,606 

 

40 3,550 0,876 -0,606 99 0,546 0,123 

10. tehtävä 

 

65 3,090 0,785 

 

29 2,170 1,037 -4,261 42,909 0,000 1,058 



 

11. tehtävä 

 

51 3,250 0,744 

 

50 3,100 0,863 -0,967 99 0,336 0,192 

12. tehtävä 

 

47 3,150 0,780 

 

48 2,480 1,010 -3,622 88,211 0,000 0,741 

13. tehtävä 

 

64 3,130 0,745 

 

35 2,510 0,887 -3,641 97 0,000 0,765 

14. tehtävä 

 

48 2,920 0,739 

 

44 2,230 1,097 -3,504 74,440 0,001 0,743 

 

 

Tehtäväkohtaisen osaamisen ja yleisten matematiikan osaamiseen liittyvien us-

komusten kaikkien t-testien tulokset eri tehtävien osalta on kuvattu taulukossa 7. 

Testin ensimmäiseen tehtävään väärin vastanneiden keskiarvo yleisistä usko-

muksista liittyen omaan matematiikan osaamiseen oli 2,423 (kh = 0,609, N = 13) 

ja tehtävään oikein vastanneiden keskiarvo yleisistä uskomuksista oli 3,099 (kh 

= 0,614, N = 83). Näin ollen yleisten omaan osaamiseen liittyvien uskomusten 

keskiarvo matematiikan testin ensimmäiseen tehtävään väärin vastanneilla oli 

hieman alhaisempi kuin niillä, jotka vastasivat tehtävään oikein. Kuten myös teh-

täväkohtaisen itsevarmuuden ero tehtävään oikein ja väärin vastanneiden välillä, 

myös yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten ero tehtä-

vään oikein ja väärin vastanneiden kesken oli riippumattomien otosten t-testillä 

tilastollisesti erittäin merkitsevä: t(94) = -3,694, p = 0,000, kaksisuuntainen. Myös 

efektikoko oli suuri (Cohenin d = 1,102). 

 

 

Taulukko 7. Tehtävään oikein ja väärin vastanneiden erot yleisissä omaan matematiikan 
osaamiseen liittyvissä uskomuksissa. 

              
Tehtävään oikein ja väärin vastanneiden erot yleisissä omaan matematiikan osaamiseen 
liittyvissä uskomuksissa 

 

 Oikein vastanneet   Väärin vastanneet 

    

  
  n ka kh  n ka kh t df p 

Co-
henin 
d 

1. tehtävä  83 3,099 0,614   13 2,423 0,609 -3,694 94 0,000 1,102 

2. tehtävä  72 3,026 0,664  23 3,000 0,601 -0,167 93 0,867 0,040 

3. tehtävä  67 3,045 0,652  29 2,922 0,659 -0,841 94 0,402 0,187 



 

 

 

 

Kun verrataan matematiikan testin kaikkien tehtävien väärin vastanneiden yleis-

ten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvoja, oli se 

ensimmäisessä tehtävässä kaikista heikoin (ka = 2,423). Samalla voidaan myös 

todeta, että kaikista suurin ero (0,676) tehtävään oikein vastanneiden ja väärin 

vastanneiden välillä yleisissä omaan matematiikan osaamiseen liittyvissä usko-

muksissa oli ensimmäisen tehtävän kohdalla ja tämä ero oli myös tilastollisesti 

erittäin merkitsevä, kuten edellä jo mainittu.  

 

Toiseen tehtävään väärin vastanneiden tehtäväkohtaisen itsevarmuuden kes-

kiarvo 3,160 (kh = 0,688, N = 25) erosi hieman oikein vastanneiden tehtäväkoh-

taisen itsevarmuuden keskiarvosta, joka oli 3,430 (kh = 0,701, N = 75). Riippu-

mattomien otosten t-testillä voimme kuitenkin huomata, että matematiikan testin 

2.-tehtävän kohdalla tehtäväkohtaisen itsevarmuuden ero oikein ja väärin vas-

tanneiden välillä ei ole tilastollisesti merkitsevä: t(98) = -1,655, p = 0,101, kaksi-

suuntainen. 

 

Testin toiseen tehtävään väärin vastanneiden yleisten omaan matematiikan 

osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvo oli 3,00 (kh = 0,601, N = 23) ja oikein 

4. tehtävä  63 3,127 0,600  30 2,821 0,698 -2,181 91 0,032 0,484 

5. tehtävä  74 3,142 0,571  19 2,566 0,714 -3,722 91 0,000 0,957 

6. tehtävä  25 3,035 0,673  68 2,998 0,664 -0,236 91 0,814 0,055 

7. tehtävä  50 3,208 0,525  46 2,791 0,713 -3,237 82,221 0,002 0,670 

8. tehtävä  50 3,018 0,619  46 2,997 0,696 -0,151 94 0,881 0,031 

9. tehtävä  58 3,196 0,527  38 2,720 0,727 -3,480 62,077 0,001 0,776 

10. tehtävä  64 3,111 0,582  30 2,829 0,743 -2,002 92 0,048 0,443 

11. tehtävä  48 3,065 0,640  48 2,951 0,668 -0,858 94 0,393 0,175 

12. tehtävä  49 3,214 0,630  47 2,793 0,613 -3,324 94 0,001 0,679 

13. tehtävä  60 3,210 0,509  35 2,646 0,728 -4,044 53,621 0,000 0,943 

14. tehtävä  47 3,197 0,593  44 2,830 0,666 -2,782 89 0,007 0,584 



 

vastanneiden 3,026 (kh = 0,664, N = 72). Väärin vastanneiden yleisten uskomus-

ten keskiarvo liittyen omaan matematiikan osaamiseen oli hieman alhaisempi 

kuin oikein vastanneiden. Kuitenkin tarkasteltaessa riippumattomien otosten t-

testiä, ero ei ole myöskään yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien 

uskomusten kohdalla tilastollisesti merkitsevä: t(93) = -0,167, p = 0,867, kaksi-

suuntainen. Verrattaessa väärin vastanneiden yleisten omaan matematiikan 

osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvoja kaikkien testin tehtävien kohdalla, 

oli toisessa tehtävässä se kaikista korkein (ka = 3,000). Tehtävässä tuli osata 

tulkita diagrammia ja tehtävä kuului tilastojen alueelle. 

 

Kolmannessa matematiikan tehtävässä väärin vastanneiden tehtäväkohtaisen it-

sevarmuuden keskiarvo oli 2,330 (kh = 1,028, N = 30) ja oikein vastanneiden 

3,010 (kh = 0,837, N = 71). Riippumattomien otosten t-testi osoittaa, että ero oi-

kein ja väärin vastanneiden tehtäväkohtaisessa itsevarmuudessa 3.-tehtävän 

kohdalla on myös tilastollisesti merkitsevä: t(99) = -3,485, p = 0,001, kaksisuun-

tainen. Efektikoon (Cohenin d = 0,759) mukaan oikein ja väärin vastanneiden ero 

on keskikokoinen. 

 

Matematiikan kolmanteen tehtävään väärin vastanneiden keskiarvo yleisten 

omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten suhteen oli 2,922 (kh = 

0,659, N = 29) ja oikein vastanneiden yleisten uskomusten keskiarvo oli 3,045 

(kh = 0,652, N = 67). Toisin kuin oikein ja väärin vastanneiden ero tehtäväkohtai-

sen itsevarmuuden suhteen kolmannen tehtävän kohdalla, yleisten omaan mate-

matiikan osaamiseen liittyvien uskomusten suhteen oikein ja väärin vastanneiden 

ero oli vain pieni eikä se ollut tilastollisesti merkitsevä: t(94) = -0,841, p = 0,402, 

kaksisuuntainen.  

 

Tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvo neljänteen tehtävään väärin vastan-

neilla oli 2,200 (kh = 1,095, N = 30) ja oikein vastanneilla 2,850 (kh = 1,004, N = 

65). Tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvojen ero oikein ja väärin vastan-

neiden välillä osoittautui riippumattomien otosten t-testillä tilastollisesti merkitse-

väksi: t(93) = -2,834, p = 0,006, kaksisuuntainen. Efektikoon (Cohenin d = 0,625) 

mukaan ero oikein ja väärin vastanneiden välillä oli keskikokoinen. 

 



 

Neljänteen tehtävään väärin vastanneiden yleisten omaan matematiikan osaa-

miseen liittyvien uskomusten keskiarvo oli 2,821 (kh = 0,698, N = 30) ja oikein 

vastanneiden 3,127 (kh = 0,600, N = 63). Matematiikan tehtävään oikein ja vää-

rin vastanneiden välinen ero yleisten matematiikan osaamiseen liittyvien usko-

musten suhteen on t-testillä tilastollisesti vain melkein merkitsevä: t(91) = -

2,181, p = 0,032, kaksisuuntainen.  

 

Matematiikan testin viidenteen tehtävään väärin vastanneiden tehtäväkohtaisen 

itsevarmuuden keskiarvo oli 2,260 (kh = 1,046, N = 19) ja oikein vastanneiden 

3,300 (kh = 0,757, N = 79). Viidennen tehtävän suhteen ero tehtäväkohtaisessa 

itsevarmuudessa oikein ja väärin vastanneiden kesken on suhteellisen suuri ja 

se on myös riippumattomien otosten t-testillä tilastollisesti erittäin merkitsevä: 

t(96) = -4,973, p = 0,000, kaksisuuntainen. Myös efektikoon (Cohenin d = 1,271) 

perusteella ero oikein ja väärin vastanneiden välillä oli suuri. Tehtäväkohtaisen 

itsevarmuuden keskiarvon ero tehtävään oikein ja väärin vastanneilla (1,041) oli 

lähes yhtä suuri kuin ensimmäisessä tehtävässä, jossa ero oli kaikista suurin 

(1,045). Viides tehtävä käsitteli geometriaa, mikä saattoi vaikuttaa yhteyden voi-

makkuuteen tehtävän osaamisen ja tehtäväkohtaisen itsevarmuuden välillä. 

 

Viidenteen matematiikan testin tehtävään väärin vastanneiden yleisten omaan 

matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvo oli 2,566 (kh = 0,714, 

N = 19) ja oikein vastanneiden 3,142 (kh = 0,571, N = 74). Riippumattomien 

otosten t-testillä tehtäväkohtaisen itsevarmuuden tapaan myös yleisten omaan 

matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten ero tehtävään oikein ja väärin 

vastanneiden välillä osoittautui tilastollisesti erittäin merkitseväksi: t(91) = -

3,722, p = 0,000, kaksisuuntainen. Lisäksi efektikoko (Cohenin d = 0,957) oli 

suuri. 

 

Kuudenteen tehtävään väärin vastanneiden tehtäväkohtaisen itsevarmuuden 

keskiarvo oli 2,070 (kh = 0,896, N = 69) ja oikein vastanneiden 1,810 (kh = 0,681, 

N = 27). Tämä herättääkin heti mielenkiinnon, nimittäin tulos on päinvastainen 

verrattuna suurimpaan osaan muihin tehtäviin, joissa ensinnäkin enemmistö on 

vastannut oikein ja lisäksi oikein vastanneiden tehtäväkohtaisen itsevarmuuden 



 

keskiarvo on korkeampi kuin tehtävään väärin vastanneiden tehtäväkohtaisen it-

sevarmuuden keskiarvo. Kuudennen tehtävän osalta puolestaan enemmistö oli 

vastannut väärin (N = 69) ja heidän tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvo 

(ka = 2,070) oli korkeampi kuin tehtävään oikein vastanneiden tehtäväkohtaisen 

itsevarmuuden keskiarvo (ka = 1,810). Riippumattomien otosten t-testillä voidaan 

kuitenkin todeta, että kuudennen tehtävän kohdalla tehtäväkohtaisen itsevarmuu-

den ero oikein ja väärin vastanneiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä: t(94) 

= 1,347, p = 0,181, kaksisuuntainen. 

 

Kun tarkastellaan kaikkien neljäntoista tehtävän kohdalta tehtäväkohtaista itse-

varmuutta, oli kuudennessa tehtävässä kaikista alhaisin tehtäväkohtaisen itse-

varmuuden keskiarvo (ka = 1,810) ja se oli kaiken lisäksi tehtävään oikein vas-

tanneiden kohdalla. Lisäksi tehtävään väärin vastanneidenkin tehtäväkohtaisen 

itsevarmuuden keskiarvo (ka = 2,070) oli kaikista neljästätoista tehtävästä alhai-

sin kuudennen tehtävän kohdalla. Kuudennessa tehtävässä kysyttiin ruudukossa 

olevan kuvion alla ”Kuinka monta symmetria-akselia tässä kuviossa on?” Se, että 

kyseinen tehtävä käsitteli geometriaa, saattaa olla vaikuttava tekijä siinä, miksi 

tehtävään sekä oikein että väärin vastanneet oppilaat kokivat kaikista heikointa 

tehtäväkohtaista itsevarmuutta. Lisäksi se, että kuudenteen tehtävään vastasi 

väärin selvästi enemmistö (N = 69) saattaa kertoa siitä, että tehtävä itsessään oli 

monelle oppilaalle erityisen haastava. 

 

Yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvo kuu-

denteen tehtävään väärin vastanneilla oli 2,998 (kh = 0,664, N = 68) ja tehtä-

vään oikein vastanneilla 3,035 (kh = 0,673, N = 25). Yleisten omaan matematii-

kan osaamiseen liittyvien uskomusten ero tehtävään oikein ja väärin vastannei-

den välillä on todella pieni eikä se osoittautunut riippumattomien otosten t-tes-

tillä tilastollisesti merkitseväksi: t(91) = -0,236, p = 0,814, kaksisuuntainen. 

Sama huomio voidaan tehdä kuudennen tehtävän kohdalla, mikä tehtiin jo teh-

täväkohtaista itsevarmuutta tarkasteltaessa; selvä enemmistö vastasi kuuden-

teen tehtävään väärin (N = 68), mikä saattaa kertoa tehtävän yleisestä haasta-

vuudesta. 

 



 

Seitsemänteen matematiikan tehtävään väärin vastanneiden tehtäväkohtaisen it-

sevarmuuden keskiarvo oli 2,380 (kh = 0,945, N = 47) ja oikein vastanneiden 

2,940 (kh = 0,818, N = 53). Oikein vastanneiden ja väärin vastanneiden välinen 

ero tehtäväkohtaisen itsevarmuuden suhteen osoittautui riippumattomien otosten 

t-testillä tilastollisesti merkitseväksi: t(98) = -3,178, p = 0,002, kaksisuuntainen. 

Myös efektikoon (Cohenin d = 0,637) mukaan ero oikein ja väärin vastanneiden 

välillä oli keskikokoinen. 

 

Matematiikan testin seitsemänteen tehtävään väärin vastanneilla yleisten 

omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvo oli 2,791 (kh 

= 0,713, N = 46) ja oikein vastanneilla 3,208 (kh = 0,525, N = 50). Ero yleisten 

omaan osaamiseen liittyvien uskomusten suhteen tehtävään oikein ja väärin 

vastanneiden välillä osoittautui riippumattomien otosten t-testillä myös tilastolli-

sesti merkitseväksi: t(82,221) = -3,237, p = 0,002, kaksisuuntainen. Efektikoko 

(Cohenin d = 0,670) oli keskikokoinen. 

 

Matematiikan testin kahdeksanteen tehtävään väärin vastanneiden tehtäväkoh-

taisen itsevarmuuden keskiarvo oli 2,610 (kh = 0,981, N = 51) ja oikein vastan-

neiden 2,840 (kh = 0,792, N = 50). Testin kahdeksanteen tehtävään väärin ja 

oikein vastanneiden välillä oli siis vain pieni ero tehtäväkohtaisen itsevarmuuden 

suhteen eikä se osoittautunut riippumattomien otosten t-testillä tilastollisesti mer-

kitseväksi: t(95,485) = -1,310, p = 0,193, kaksisuuntainen.  

 

Kahdeksanteen tehtävään väärin vastanneiden yleisten omaan matematiikan 

osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvo oli 2,997 (kh = 0,696, N = 46), joka 

erosi vain vähän tehtävään oikein vastanneiden yleisten omaan matematiikan 

osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvosta 3,018 (kh = 0,619, N = 50). 

Tämä pieni ero oikein ja väärin vastanneiden välillä ei myöskään ollut tilastolli-

sesti merkitsevä: t(94) = -0,151, p = 0,881, kaksisuuntainen, kuten ei ollut myös-

kään tehtäväkohtaisen itsevarmuuden suhteen. Verrattaessa oikein vastannei-

den yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvoja 

kaikkien tehtävien kohdalla, oli kahdeksannessa tehtävässä se kaikista heikoin 

(ka = 3,018). Kahdeksas tehtävä käsitteli geometriaa, mikä saattoi olla vaikut-

tava tekijä siinä, miksi tehtävään oikein vastanneilla oli juuri tässä tehtävässä 



 

kaikista heikoimmat yleiset omaan matematiikan osaamiseen liittyvät uskomuk-

set. 

 

Tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvo yhdeksänteen tehtävään väärin 

vastanneiden kohdalla oli 3,550 (kh = 0,876, N = 40), joka oli vain vähän pie-

nempi kuin tehtävään oikein vastanneilla, joilla se oli 3,640 (kh = 0,606, N = 61). 

Tämä pieni tehtäväkohtaisen itsevarmuuden ero oikein ja väärin vastanneiden 

välillä ei ole tilastollisesti merkitsevä riippumattomien otosten t-testillä: t(99) = -

0,606, p = 0,546, kaksisuuntainen. 

 

Kun verrataan kaikkien neljäntoista tehtävän tehtäväkohtaisen itsevarmuuden 

keskiarvoja, huomataan, että yhdeksännen tehtävän kohdalla sekä tehtävään oi-

kein että väärin vastanneilla oppilailla on kaikista korkein tehtäväkohtainen itse-

varmuus. Tehtävässä oli annettu yhtälö, jossa toisella puolella yhtäsuuruusmerk-

kiä oli yksinkertainen yhteenlasku ja toisella puolella yhteenlasku, josta puuttui 

toinen luku, joka piti päätellä. Tehtävä käsitteli esialgebraa, mikä saattaa vaikut-

taa siihen, miksi oppilaat kokivat korkeinta itsevarmuutta juuri tämän tehtävän 

kohdalla. 

 

Matematiikan testin yhdeksänteen tehtävään väärin vastanneiden yleisten 

omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvo oli 2,720 (kh 

= 0,727, N = 38) ja tehtävään oikein vastanneiden keskiarvo oli 3,196 (kh = 

0,527, N = 58). Yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten 

ero tehtävään oikein ja väärin vastanneiden välillä osoittautui riippumattomien 

otosten t-testillä tilastollisesti merkitseväksi: t(62,077) = -3,480, p = 0,001, kaksi-

suuntainen. Efektikoon (Cohenin d = 0,776) mukaan ero oikein ja väärin vastan-

neiden välillä on keskikokoinen. 

 

Matematiikan testin kymmenenteen tehtävään väärin vastanneiden tehtäväkoh-

taisen itsevarmuuden keskiarvo 2,170 (kh = 1,037, N = 29) erosi oikein vastan-

neiden tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvosta 3,090 (kh = 0,785, N = 65). 

Riippumattomien otosten t-testillä tehtäväkohtaisen itsevarmuuden ero kymme-

nenteen tehtävään väärin ja oikein vastanneiden välillä osoittautui tilastollisesti 



 

erittäin merkitseväksi: t(42,909) = -4,261, p = 0,000, kaksisuuntainen. Myös efek-

tikoon (Cohenin d = 1,058) mukaan ero oikein ja väärin vastanneiden välillä on 

suuri. 

 

Yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten ero oikein ja 

väärin vastanneiden välillä osoittautui kymmenennen tehtävän kohdalla riippu-

mattomien otosten t-testillä vain tilastollisesti melkein merkitseväksi: t(92) = -

2,002, p = 0,048, kaksisuuntainen. Kymmenenteen tehtävään väärin vastannei-

den yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvo 

oli 2,829 (kh = 0,743, N = 30) ja oikein vastanneiden keskiarvo 3,111 (kh = 

0,582, N = 64).  

 

Yhdenteentoista tehtävään väärin vastanneiden tehtäväkohtaisen itsevarmuu-

den keskiarvo 3,100 (kh = 0,863, N = 50) erosi vain vähän tehtävään oikein vas-

tanneiden tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvosta 3,250 (kh = 0,744, N = 

51). Lisäksi tämä pieni ero ei osoittautunut riippumattomien otosten t-testillä tilas-

tollisesti merkitseväksi: t(99) = -0,967, p = 0,336, kaksisuuntainen. 

 

Yhdenteentoista tehtävään väärin vastanneiden yleisten omaan matematiikan 

osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvo 2,951 (kh = 0,668, N = 48) poikkesi 

vain hieman tehtävään oikein vastanneiden keskiarvosta 3,065 (kh = 0,640, N = 

48) eikä ero ollut tilastollisesti merkitsevä: t(94) = -0,858, p = 0,393, kaksisuun-

tainen. Kun tutkitaan oppilaita, jotka vastasivat sekä yhdenteentoista matematii-

kan testin tehtävään että yleisiin omia matematiikan osaamiseen liittyviä usko-

muksia käsitteleviin väitteisiin, heistä tasan puolet vastasivat 11. tehtävään väärin 

(N = 48) ja tasan puolet vastasivat oikein (N = 48). Tehtävän voidaan siis ajatella 

olevan melko tasaisen haastava kaikille oppilaille. 

 

Matematiikan testin kahdenteentoista tehtävään väärin vastanneiden tehtävä-

kohtaisen itsevarmuuden keskiarvo 2,480 (kh = 1,010, N = 48) poikkesi tehtä-

vään oikein vastanneiden tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvosta 3,150 

(kh = 0,780, N = 47). Tämä poikkeavuus osoittautui myös tilastollisesti erittäin 

merkitseväksi riippumattomien otosten t-testillä: t(88,211) = -3,622, p = 0,000, 

kaksisuuntainen. Efektikoon (Cohenin d = 0,741) perusteella ero oikein ja väärin 



 

vastanneiden välillä on keskikokoinen. On mielenkiintoista huomata, että mate-

matiikan testin kahdenteentoista tehtävään vastasi lähes yhtä moni väärin (N = 

48) kuin vastasi oikein (N = 47). 

 

Matematiikan testin kahdenteentoista tehtävään väärin vastanneiden yleisten 

omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvo 2,793 (kh = 

0,613, N = 47) erosi tehtävään oikein vastanneiden keskiarvosta 3,214 (kh = 

0,630, N = 49). Riippumattomien otosten t-testillä ero osoittautui myös tilastolli-

sesti merkitseväksi: t(94) = -3,324, p = 0,001, kaksisuuntainen. Efektikoon (Co-

henin d = 0,679) perusteella ero oikein ja väärin vastanneiden välillä oli keskiko-

koinen. Kun verrataan oikein vastanneiden yleisten omaan matematiikan osaa-

miseen liittyvien uskomusten keskiarvoja testin kaikkien tehtävien kesken, oli se 

kaikista korkein kahdennessatoista tehtävässä. Kahdennessatoista tehtävässä 

piti laskea kuvion pinta-ala eli tehtävä liittyi geometriaan ja mittaamiseen, mikä 

saattaa olla osasyynä oikein vastanneiden korkeaan yleisten omaan osaami-

seen liittyvien uskomusten keskiarvoon. 

 

Kolmanteentoista matematiikan tehtävään väärin vastanneiden tehtäväkohtai-

sen itsevarmuuden keskiarvo 2,510 (kh = 0,887, N = 35) poikkesi samaan teh-

tävään oikein vastanneiden tehtäväkohtaisesta keskiarvosta 3,130 (kh = 0,745, 

N = 64). Riippumattomien otosten t-testillä tehtäväkohtaisen itsevarmuuden ero 

tehtävään oikein ja väärin vastanneiden välillä osoittautui tilastollisesti erittäin 

merkitseväksi: t(97) = -3,641, p = 0,000, kaksisuuntainen. Efektikoon (Cohenin 

d = 0,765) perusteella ero oikein ja väärin vastanneiden välillä on keskikokoi-

nen. 

 

Kolmannentoista tehtävän kohdalla myös ero tehtävään väärin ja oikein vastan-

neiden välillä yleisissä omaan matematiikan osaamiseen liittyvissä uskomuk-

sissa osoittautui riippumattomien otosten t-testillä tilastollisesti erittäin merkitse-

väksi: t(53,621) = -4,044, p = 0,000, kaksisuuntainen. Myös efektikoon (Cohenin 

d = 0,943) mukaan ero oikein ja väärin vastanneiden välillä on suuri. Kolman-

teentoista tehtävään väärin vastanneiden yleisten omaan matematiikan osaami-

seen liittyvien uskomusten keskiarvo oli 2,646 (kh = 0,728, N = 35) ja tehtävään 



 

oikein vastanneiden yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien usko-

musten keskiarvo 3,210 (kh = 0,509, N = 60).  

 

Matematiikan testin neljänteentoista tehtävään väärin vastanneiden tehtäväkoh-

taisen itsevarmuuden keskiarvo 2,230 (kh = 1,097, N = 44) poikkesi tehtävään 

oikein vastanneiden tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvosta 2,920 (kh = 

0,739, N = 48). Tehtäväkohtaisen itsevarmuuden ero tehtävään oikein ja väärin 

vastanneiden välillä osoittautui riippumattomien otosten t-testillä tilastollisesti 

merkitseväksi: t(74,440) = -3,504, p = 0,001, kaksisuuntainen. Efektikoon (Co-

henin d = 0,743) perusteella ero oikein ja väärin vastanneiden välillä on keski-

kokoinen. 

 

Myös yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten ero tehtä-

vään oikein ja väärin vastanneiden välillä osoittautui riippumattomien otosten t-

testillä tilastollisesti merkitseväksi: t(89) = -2,782, p = 0,007, kaksisuuntainen. 

Efektikoon (Cohenin d = 0,584) mukaan ero oikein ja väärin vastanneiden välillä 

on keskikokoinen. Neljänteentoista matematiikan tehtävään väärin vastannei-

den yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten keskiarvo 

oli 2,830 (kh = 0,666, N = 44) ja tehtävään oikein vastanneiden keskiarvo 3,197 

(kh = 0,593, N = 47).  

 

 

5.3 Tulosten yhteenveto 

 

Matematiikan testin kokonaisosaaminen ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi 

tyttöjen ja poikien välillä. Kuitenkin yleisten omaan matematiikan osaamiseen 

liittyvien uskomusten keskiarvo erosi tilastollisesti merkitsevästi tyttöjen ja poi-

kien välillä niin, että tytöillä oli alhaisempi keskiarvo kuin pojilla. Tarkasteltaessa 

tyttöjä ja poikia yhteisesti, matematiikan testin kokonaisosaamisen ja yleisten 

omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten todettiin korreloivan po-

sitiivisesti ja korrelaatio oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

 

Suurimmaksi osaksi saatiin tulokseksi, että tehtävään oikein vastanneiden teh-

täväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvo on korkeampi kuin tehtävään väärin 



 

vastanneiden. Kuitenkin kuudennen tehtävän kohdalla ilmeni poikkeus, jossa 

tehtävään väärin vastanneiden tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvo (ka = 

1,070) oli korkeampi kuin tehtävään oikein vastanneiden tehtäväkohtaisen itse-

varmuuden keskiarvo (ka = 1,810). Vaikka tulos onkin mielenkiintoinen, se ei 

kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä: t(94) = 1,347, p = 0,181, kaksisuuntai-

nen.  

 

Yleisin tulos tarkasteltaessa tehtäväkohtaisen itsevarmuuden ja tehtävän osaa-

misen yhteyttä oli se, että tehtävään oikein vastanneiden ja tehtävään väärin 

vastanneiden välinen ero tehtäväkohtaisessa itsevarmuudessa oli tilastollisesti 

joko merkitsevä tai erittäin merkitsevä. Tällöin ero oli nimenomaan niin päin, 

että tehtävään oikein vastanneiden tehtäväkohtainen itsevarmuus oli korkeampi 

kuin tehtävään väärin vastanneiden. Viiden tehtävän kohdalla neljästätoista teh-

tävästä osaamisen ja tehtäväkohtaisen itsevarmuuden yhteys ei kuitenkaan ol-

lut tilastollisesti merkitsevä. Yli puolien tehtävien kohdalla yhteys siis oli tilastolli-

sesti merkitsevä, kuten saattoi odottaakin. 

 

Kun tarkastellaan yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomus-

ten ja tehtävän osaamisen välistä yhteyttä, jokaisen tehtävän kohdalla tehtä-

vään oikein vastanneiden yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien 

uskomusten keskiarvo oli korkeampi kuin tehtävään väärin vastanneiden. Nel-

jästätoista tehtävästä seitsemän tehtävän kohdalla yleisten omaan matematii-

kan osaamiseen liittyvien uskomusten ja tehtävän osaamisen välinen yhteys oli 

tilastollisesti joko merkitsevä tai erittäin merkitsevä. Kahden tehtävän kohdalla 

yhteys oli melkein merkitsevä ja viiden tehtävän kohdalla yhteys ei ollut ollen-

kaan tilastollisesti merkitsevä. Lähes puolien tehtävien kohdalla yhteys siis ei ol-

lut ollenkaan tilastollisesti merkitsevä. 

 

Matematiikan testissä kokonaisuudessaan oli yhteensä neljä tehtävää, joiden 

kohdalla osaamisen ja uskomusten välinen yhteys ei ollut tilastollisesti merkit-

sevä tehtäväkohtaisen itsevarmuuden kohdalla eikä yleisten omaan osaami-

seen liittyvien uskomusten kohdalla. Nämä tehtävät olivat tehtävät numero 2, 6, 

8, ja 11, joista toinen ja yhdestoista tehtävä liittyi mittaamiseen ja kuudes ja kah-



 

deksas geometriaan. Lisäksi nämä kaikki neljä tehtävää olivat monivalintatehtä-

viä, joissa oppilas valitsi neljästä vastausvaihtoehdosta yhden oikean vastauk-

sen. 

 

Suurin ero tehtävään oikein ja väärin vastanneiden välillä tehtäväkohtaisessa 

itsevarmuudessa oli ensimmäisen tehtävän kohdalla, jossa ero oli 1,045, mikä 

oli myös tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0,000). Lähes yhtä suuri ero tehtä-

väkohtaisen itsevarmuuden keskiarvossa oikein ja väärin vastanneiden välillä 

oli viidennessä tehtävässä, jossa ero oli 1,041. Tämä ero oli myös tilastollisesti 

erittäin merkitsevä (p = 0,000). Suurin ero tehtävään oikein ja väärin vastannei-

den välillä yleisissä omaan matematiikan osaamiseen liittyvissä uskomuksissa 

oli ensimmäisessä tehtävässä (0,676), jossa ero oli myös tilastollisesti erittäin 

merkitsevä (p = 0,000).  

 

Näin ollen kaiken kaikkiaan yhteys osaamisen ja osaamiseen liittyvien usko-

musten välillä oli voimakkainta ongelmanratkaisun alueella sekä tehtäväkohtai-

sen itsevarmuuden kohdalla että yleisten omaan matematiikan osaamiseen liit-

tyvien uskomusten kohdalla.   



 

6 Luotettavuus 

 

Otoskoko oli alun perin 101, mutta lopulta karsiutui pois oppilaita vastaamatta 

jätettyjen kohtien takia, joten lopulliseksi otoskooksi muodostui alle 100, joka on 

kvantitatiiviseksi aineistoksi pieni, mikä vähentää luotettavuutta. Poistin aineis-

tosta ne kohdat, joissa oppilas oli jättänyt vastaamatta matematiikan tehtävään, 

tehtäväkohtaisen itsevarmuuden emojiin tai yleisten uskomusten väitteeseen, 

mikä toisaalta lisää luotettavuutta, koska tällöin tyhjät vastaukset eivät ole vaikut-

tamassa tuloksiin. Jos aineistosta olisi rajattu vain sellaiset pois, jotka olivat jät-

täneet kokonaan testiin tai kyselyyn vastaamatta tai suurimmaksi osaksi vastaa-

matta, olisi otoskoko varmasti ollut suurempi. Lisäksi voidaan ajatella, että usko-

muksiin liittyviin kyselylomakkeisiin vastanneet saattavat edustaa oppilasryhmän 

tietynlaisia edustajia ja toisaalta kyselylomakkeisiin vastaamatta jättäneet oppi-

laat puolestaan toisenlaista edustajajoukkoa, mikä saattaa heikentää luotetta-

vuutta, kun vastaamatta jättäneet on karsittu pois (Siedlecki, 2020). Käytettyjen 

mittarien reliabiliteetti oli kuitenkin hyvä, mikä lisäsi tutkimuksen reliabiliteettia. 

Nimittäin, jos en olisi testannut Cronbachin alfaa, yleisiä omia uskomuksia mit-

taava muuttuja olisi saattanut mitata kyseistä asiaa ristiriitaisesti tai epätarkoituk-

senmukaisesti. (Metsämuuronen, 2003.) 

 

Kuitenkin nämä viisi 5.-luokkaa, jotka kuuluivat tähän aineistoon, olivat vain osa 

suurempaa aineistoa, johon kuului myös 3.- ja 4.-luokkalaisia, joita en pro gradu 

-tutkielmassani tarkastellut ollenkaan. Näin ollen MATHMot-aineistossa kokonai-

suudessaan olisi ollut huomattavasti suurempi otoskoko kuin pelkästään aineis-

ton 5.-luokkalaisten osuudessa, jolloin koko aineiston hyödyntäminen olisi saat-

tanut lisätä tutkimustulosten luotettavuutta. Tässä tutkimuksessa hyödynnetyn ai-

neiston kaikki 5.-luokkalaiset oppilaat olivat pääkaupunkiseudulta, mikä saattaa 

vaikuttaa otoksen edustavuuteen jättäessä muun Suomen 5.-luokkalaiset koko-

naan tutkimuksen ulkopuolelle. Kuitenkin aineistoon kuuluvat viisi 5.-luokkaa ovat 

keskenään sosioekonomisesti erilaisilta alueilta, mikä puolestaan parantaa otok-

sen edustavuutta. (Nummenmaa, 2021.) 

 



 

Osaamisen ja siihen liittyvien uskomusten välinen yhteys on laaja tutkimusalue, 

johon saattaa liittyä muitakin yhteyteen vaikuttavia asioita kuin mitä tässä tutki-

muksessa on otettu tarkasteluun mukaan. Esimerkiksi vanhempien sosioekono-

minen tausta saattaa vaikuttaa sekä osaamiseen että uskomuksiin, mutta tässä 

pro gradu -tutkielmassa jätin tietoisesti tämän muuttujan pois tarkastelusta. 

Vaikka päätös oli tietoinen, saattaa se heikentää tutkimuksen sisällön validiteettia 

(Metsämuuronen, 2003).  

 

Tarkastelin aihetta useammasta näkökulmasta, minkä voidaan ajatella lisäävän 

tutkimuksen luotettavuutta. Tutkin matematiikan osaamiseen liittyen sekä yleisiä 

uskomuksia että tehtäväkohtaisia uskomuksia. Lisäksi tutkin matematiikan osaa-

mista sekä tehtäväkohtaisesti että testin kokonaisosaamista. Sisällön validiteetti 

on siis siinä mielessä tässä tutkimuksessa hyvä, että siinä on mitattu osaamista 

ja uskomuksia monesta eri näkökulmasta. Validiteettia olisi voinut vielä parantaa 

esimerkiksi se, että tarkasteluun olisi otettu oppilaiden matematiikan todistusar-

vosanat, jolloin oppilaiden matematiikan osaamisesta olisi saatu laajempi käsitys. 

(Metsämuuronen, 2003.) 

 

MATHMot-aineisto, jota hyödynsin pro gradu -tutkielmassani, oli pilottivaiheessa 

kerätty kansallinen aineisto, josta saattaa vielä tulevaisuudessa karsiutua sellai-

sia osioita pois, jotka eivät erottele merkittävästi vastaajia toisistaan tai ovat jol-

lain muulla tavalla epätarkoituksenmukaisia. Tämä tulee jatkossa parantamaan 

mittarin luotettavuutta, kun pilottitutkimus ja siinä ilmenneet korjaustoimet on 

tehty, mutta vielä tässä vaiheessa saattaa olla, että mittari sisältää joitain epätar-

koituksenmukaisia osioita, mikä vähentää luotettavuutta. (Metsämuuronen, 

2003.) 

 

Sekä mitattaessa yleisiä omaan osaamiseen liittyviä uskomuksia väittämien 

avulla että mitattaessa tehtäväkohtaista itsevarmuutta emojien avulla, mittarissa 

käytettiin 4-portaista Likert-asteikkoa. Metsämuurosen (2003) mukaan suppea, 

esimerkiksi 3-portainen Likert-asteikko, heikentää reliabiliteettia, koska tällöin ar-

vojen vaihtelu jää vähäiseksi. Näin ollen tämän mittarin reliabiliteettia olisi voitu 

vielä parantaa muuttamalla 4-portaiset Likert-asteikot 5-portaisiksi Likert-as-



 

teikoiksi, vaikka 4-portainenkin antaa kuitenkin jo kohtuullisen hyvät mahdollisuu-

det arvojen vaihtelulle. Mittareiden reliabiliteettia olisi voinut parantaa myös sillä, 

että matematiikan testi olisi teetetty samoille oppilaille uudelleen lyhyen ajan ku-

luttua ja samoin tehtäväkohtaisen itsevarmuuden mittari sekä yleisten omaan 

osaamiseen liittyvien uskomusten mittari olisi teetetty samoille oppilaille uudel-

leen. Näin voidaan nähdä, saavatko samat oppilaat näillä samoilla mittareilla sa-

moja tuloksia eli onko mittarit ja mittaus reliaabeleja. (Metsämuuronen, 2003.) 

Tämän tutkimusaineiston kehittely oli kuitenkin vasta pilottivaiheessa, joten tämä 

uudelleen testaaminen voidaan hyvin tehdä vielä tulevaisuuden tutkimuksissa liit-

tyen kyseiseen MATHMot-aineistoon. 

 

 

 

  



 

7 Pohdintaa 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin matematiikan osaa-

minen ja matematiikan osaamiseen liittyvät uskomukset ovat yhteydessä toi-

siinsa. Yhteyttä tutkittiin sekä yleisellä tasolla että tehtäväkohtaisella tasolla. Tut-

kimuksessa havaittiin, että matematiikan osaaminen testikohtaisella ja tehtävä-

kohtaisella tasolla on pääosin yhteydessä omaan matematiikan osaamiseen liit-

tyviin uskomuksiin sekä tehtäväkohtaiseen itsevarmuuteen. Kuitenkin joidenkin 

yksittäisten tehtävien kohdalla ilmeni poikkeustapauksia, joissa yhteys ei ollut ti-

lastollisesti merkitsevä.  

 

Opettaja toimii merkittävänä kannustajana oppilaan arjessa, minkä myötä opet-

taja myös vaikuttaa voimakkaasti oppilaan omaan osaamiseen liittyvien usko-

musten muodostumiseen ja muovautumiseen (Linnanmäki, 2004, 253). Näin ol-

len koen siis tärkeänä tutkimuksen siitä, miten uskomukset ovat yhteydessä 

omaan osaamiseen. Lisäksi on huomattu, että suomalaisten peruskoululaisten 

matematiikan osaaminen on heikentynyt viime vuosien aikana (Kupari & Hiltu-

nen, 2018; Ikeda & Schwabe, 2019) sekä omaan matematiikan osaamiseen liit-

tyvien uskomusten on todettu olevan heikkoja (Kupari & Hiltunen, 2018). Halusin 

selvittää, ovatko nämä yhteydessä toisiinsa. 

 

Päädyin 5.-luokkalaisiin tutkimushenkilöihin nuorempien oppilaiden sijaan, koska 

muun muassa Panaoura (2014) on todennut geometristen muotojen ymmärtämi-

sen ja omaan osaamiseen liittyvien uskomusten välisen yhteyden olevan vah-

vempi yläkouluikäisillä kuin alakouluikäisillä. Yhteys voimistui koko ajan, mitä 

vanhemmasta oppilaasta oli kyse. (Panaoura, 2014.) Nimittäin nuoremmilla ala-

kouluikäisillä on todettu olevan usein optimistinen ja positiivinen kuva omista ma-

temaattisista kyvyistään (Throndsen, 2010; Linnanmäki, 2004). Mitä vanhem-

maksi lapsi kasvaa, sitä realistisemmaksi tai kielteisemmäksi uskomukset 

omasta matematiikan osaamisesta usein muuttuu (Linnanmäki, 2004). 

 



 

Aiempien tutkimusten (Hannula ym., 2004; Kupari & Törnroos, 2004) mukaan ty-

töt ovat skeptisempiä omasta osaamisestaan kuin pojat eli tyttöjen omaan mate-

matiikan osaamiseen liittyvät uskomukset ovat keskimäärin alhaisempia kuin poi-

kien. Tämän tutkimuksen tulos tuki aikaisempia tutkimustuloksia, sillä myös tässä 

havaittiin, että tyttöjen yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien usko-

musten keskiarvo oli tilastollisesti merkitsevästi alhaisempi kuin poikien. Osa 

aiemmista tutkimuksista (Hannula ym., 2004) ei ollut löytänyt tilastollisesti mer-

kitsevää eroa tyttöjen ja poikien matematiikan osaamisessa, kun taas osa aiem-

mista tutkimuksista (Aunola & Nurmi, 2018; Metsämuuronen, 2017; Ikeda & 

Schwabe, 2019) oli havainnut, että tyttöjen matematiikan osaaminen on heikom-

paa kuin poikien. Tämän tutkimuksen tulokset tukivat niiden tutkimusten tuloksia, 

joiden mukaan tyttöjen ja poikien matematiikan osaaminen ei eroa toisistaan ti-

lastollisesti merkitsevästi. 

 

Teoriaosassa esittelemieni aiempien tutkimusten sekä esimerkiksi myös odo-

tusarvoteorian (Eccles & Wigfield, 2002; Wigfield & Eccles, 2000) mukaan ma-

tematiikan osaaminen ja siihen liittyvät uskomukset ovat yhteydessä toisiinsa, ja 

tämä oli myös tämän tutkimuksen hypoteesi. Eli kun oppilaalla on vahvat usko-

mukset omasta matematiikan osaamisesta, hän myös suoriutuu matematiikan 

tehtävästä hyvin ja toisin päin. Puolestaan, jos oppilaalla on heikot uskomukset 

omasta matematiikan osaamisesta, hän suoriutuu matematiikan tehtävästä 

myös heikosti ja samoin yhteys toimii myös toiseen suuntaan. 

 

Yllättävää kuitenkin oli, että matematiikan osaamisen ja tehtäväkohtaisen itse-

varmuuden sekä matematiikan osaamisen ja yleisten omaan matematiikan 

osaamiseen liittyvien uskomusten välillä ei ollut kuitenkaan kaikkien tehtävien 

kohdalla tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Tämä saattaa johtua monestakin eri 

syystä, joista yksi saattaa olla se, että matematiikan tehtävä tai tehtävät ovat ol-

leet 5.-luokkalaisten taitotasoon nähden liian haastava, jolloin kaikki oppilaat 

ovat vain arvanneet tehtävän vastauksen erityisesti silloin, kun kyse on ollut mo-

nivalintatehtävästä, joka on melko vaivatonta arvata. Oppilaiden arvatessa vas-

taus, osa väistämättä vastaa niin sanotusti sattumalta oikein ja osa väärin. Toi-

set oppilaat luulevat ylpeinä arvauksen menneen oikein ja toiset taas eivät usko 



 

omaan arvaukseensa, ja tämä saattaa vääristää osaamisen ja uskomusten vä-

listä todellista yhteyttä. 

 

Toinen mahdollinen syy, mikä saattaa vaikuttaa siihen, miksi osaamisen ja usko-

musten välistä yhteyttä ei löytynyt kaikkien tehtävien kohdalla, on matematiikan 

osa-alue. Matematiikan testin tehtävien numero 2, 6, 8 ja 11 kohdalla ei havaittu 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä osaamisen ja uskomusten välillä tehtäväkoh-

taisen itsevarmuuden suhteen eikä yleisten omaan matematiikan osaamiseen liit-

tyvien uskomusten suhteen. Tehtävä numero 2 käsitteli tilastoja, tehtävä numero 

11 mittaamista ja tehtävät numero 6 ja 8 geometriaa. Jos katsottaisiin vain tätä 

tutkimustulosta, voitaisiin ajatella, että tilastoissa, geometriassa ja mittaamisessa 

yhteyttä ei välttämättä näkyisi niin paljon kuin muissa matematiikan osa-alueissa, 

mutta näin aukottomasti ei kuitenkaan voi tämän tutkimuksen tuloksia tulkita. Ni-

mittäin matematiikan testissä oli myös muita kyseisiä matematiikan osa-alueita 

käsitteleviä tehtäviä, joissa yhteys puolestaan havaittiin tilastollisesti merkitse-

väksi. On mielenkiintoista huomata, että kaikki nämä neljä tehtävää (tehtävät nu-

mero 2, 6, 8 ja 11) olivat monivalintakysymyksiä eli niissä oli annettu neljä vas-

tausvaihtoehtoa, joista oppilaan tuli valita yksi oikea vastaus. Tämä saattoi johtaa 

siihen, että oppilas valitsi yhden neljästä vastausvaihtoehdosta arvaamalla, jol-

loin oppilaalle saattaa virheellisesti tulla sellainen olo, että hän osasi tehtävän ja 

siksi kertoi olleensa itsevarma omasta osaamisestaan.  

 

Teoriaosuudessa esittelin aiempien tutkimusten löytäneen sekä vastavuoroisia 

yhteyksiä että yksisuuntaista yhteyttä, jossa uskomukset vaikuttavat osaami-

seen, mutta ei toisin päin. Tässä tutkimuksessa suoritettujen t-testien ja korrelaa-

tion avulla ei voitu kuitenkaan sanoa, oliko yhteys vastavuoroinen vai yksisuun-

tainen. Koska näiden välillä on joka tapauksessa selvä yhteys, koen entistäkin 

tärkeämmäksi opettajan roolin oppilaan kannustajana ja motivoijana. Toisin sa-

noen opettaja todella vaikuttaa omalla toiminnallaan sekä oppilaan uskomuksiin 

omasta osaamisesta että oppilaan osaamiseen matematiikassa näiden ollessa 

yhteydessä toisiinsa. Jotta saataisiin parannettua peruskoululaisten matematii-

kan osaamista sekä uskomuksia siitä, olisi todella tärkeää, että yhteiskunnassa 

päästäisiin irti ajatusmaailmasta, jossa ihmisellä jo syntyessään joko on ”matik-



 

kapää” tai sitä ei ole. Tällaiset uskomukset nimittäin saattavat olla kovinkin vahin-

gollisia ja elämää rajoittavia tekijöitä. Sen sijaan voitaisiin ajatella, että jokaisella 

on mahdollisuus oppia matematiikkaa ja olla siinä hyvä. 

 

Tässä tutkimuksessa voitiin suurimmaksi osaksi todeta, että tehtävään oikein 

vastanneiden tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvo on korkeampi kuin 

tehtävään väärin vastanneiden. Kuitenkin kuudennessa tehtävässä väärin vas-

tanneiden tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvo oli korkeampi kuin tehtä-

vään oikein vastanneiden tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvo. Oikein ja 

väärin vastanneiden välinen ero tehtäväkohtaisessa itsevarmuudessa ei kuiten-

kaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Tätä mielenkiintoista havaintoa voidaan silti 

pohtia siinä mielessä, että mistä tämä poikkeuksellinen tulos mahtoi johtua. 

 

Tämä edellä mainittu mielenkiintoa herättävä tehtävä käsitteli geometriaa, mikä 

saattoi olla yhtenä syynä siihen, miksi tehtävään oikein vastanneet kokevat al-

haisempaa tehtäväkohtaista itsevarmuutta juuri tässä tehtävässä kuin tehtä-

vään väärin vastanneet. Toisaalta voi myös olla, että matematiikan osa-alue ei 

liittynyt millään tavalla siihen, että jostain syystä väärin vastanneet kokivat tä-

män tehtävän kohdalla korkeampaa itsevarmuutta kuin oikein vastanneet. Saat-

taa myös hyvin olla mahdollista, että suurin osa oppilaista vain arvasi tehtävän 

vastauksen, jolloin itsevarmuudenkin mittari on saattanut samalla kärsiä. Toi-

saalta oppilaat ovat saattaneet oppia koulussa huonosti tai virheellisesti sym-

metriaa käsittelevien tehtävien ratkaisemisesta, mitä kyseinen kuudes tehtävä 

oli ja siksi myös oikein vastanneet ovat olleet kovin epävarmoja omasta osaami-

sestaan. Tämä on kuitenkin kaikki arvailua, koska en voi suoraan tehdä näiden 

tutkimusten perusteella johtopäätöksiä, mistä tämä poikkeuksellinen tulos johtui. 

 

Tarkasteltaessa tehtäväkohtaisen itsevarmuuden keskiarvoja, todettiin, että kai-

kista heikoin tehtäväkohtainen itsevarmuus sekä tehtävään oikein että väärin 

vastanneilla oppilailla oli kuudennen tehtävän kohdalla, joka käsitteli edellä mai-

nittua symmetriaa eli geometriaa. Puolestaan korkein tehtäväkohtainen itsevar-

muus tehtävään sekä oikein että väärin vastanneilla oli yhdeksännen tehtävän 

kohdalla, joka käsitteli esialgebraa. Nämä tehtävissä käsitelleet matematiikan 

osa-alueet saattoivat vaikuttaa siihen, kuinka korkeaa tai heikkoa itsevarmuutta 



 

oppilaat kokivat tehtävässä. Toisaalta esialgebrassa saattaa syntyä myös hel-

posti oppilaalle sellainen mielikuva, että se olisi helppoa, kun siinä käsitellään 

lukuja ja laskulausekkeita melko pelkistetysti, toisin kuin esimerkiksi geometri-

assa, johon liittyy sekä kuvioita että ainakin tässä tapauksessa myös sanallinen 

tehtävä. Tällöin oppilaat ovat muihin tehtäviin katsottuna itsevarmempia. Toi-

saalta voi myös olla täysin sattumanvaraista, että juuri tässä esialgebraa käsit-

televässä tehtävässä sekä oikein että väärin vastanneilla oli kaikista tehtävistä 

korkein tehtäväkohtainen itsevarmuus. 

 

Sen sijaan yleisten omaan matematiikan osaamiseen liittyvien uskomusten hei-

koimmat ja korkeimmat keskiarvot vaihtelivat oikein ja väärin vastanneilla eri ta-

voin. Tehtävään väärin vastanneiden kohdalla heikoimmat yleiset omaan mate-

matiikan osaamiseen liittyvät uskomukset olivat ensimmäisessä tehtävässä, 

joka käsitteli ongelmanratkaisua. Puolestaan tehtävään oikein vastanneiden 

kohdalla heikoimmat yleiset omaan matematiikan osaamiseen liittyvät uskomuk-

set olivat kahdeksannessa tehtävässä, joka käsitteli geometriaa. Vahvimmat 

yleiset omaan matematiikan osaamiseen liittyvät uskomukset väärin vastan-

neilla oli toisen tehtävän kohdalla, joka käsitteli tilastoja. Vahvimmat yleiset 

omaan matematiikan osaamiseen liittyvät uskomukset oikein vastanneilla oli 

kahdennentoista tehtävän kohdalla, joka käsitteli mittaamista. 

 

Tehtävän osaamisen yhteys molempiin tehtäväkohtaiseen itsevarmuuteen sekä 

yleisiin omaan matematiikan osaamiseen liittyviin uskomuksiin oli tilastollisesti 

merkitsevää kolmen tehtävän kohdalla: ensimmäisen, viidennen ja kolmannen-

toista. Ensimmäinen ja kolmastoista tehtävä olivat todella samanlaisia tehtäviä, 

jotka molemmat käsittelivät ongelmanratkaisua. Viides tehtävä käsitteli geomet-

riaa. Voi olla, että matematiikan osa-alue on vaikuttava tekijä yhteyden voimak-

kuuteen tai yhteyden olemassaoloon ylipäätään. Tällöin näiden tutkimustulosten 

perusteella erityisesti ongelmanratkaisun ja geometrian alueella osaaminen ja 

uskomukset omasta osaamisesta olisivat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Kuiten-

kaan tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä suoraan tällaisia johtopää-

töksiä, koska yhteyden olemassaoloon ja sen voimakkuuteen saattaa vaikuttaa 

niin moni muukin asia, joita ei tässä ole otettu huomioon. 

 



 

Sekä tehtäväkohtaisen itsevarmuuden, että yleisten uskomusten kohdalla yhteys 

matematiikan osaamiseen oli voimakkainta ongelmanratkaisun osa-alueella. 

Koen tämän erittäin mielenkiintoisena havaintona ja ensimmäisenä itselleni tu-

leekin mieleen, voisiko se johtua jopa siitä, että yleisesti ajatellaan, että sanalliset 

tehtävät tai ongelmanratkaisutehtävät ovat haastavampia kuin esimerkiksi yksin-

kertaiset yhteen- ja vähennyslaskut. Tällöin heikommat osaajat ajattelevat heti 

automaattisesti, etteivät osaa haastavan näköistä tehtävää, jolloin yrittäminenkin 

jää vähäiseksi. Tämä on kuitenkin vain spekulointia eikä tämän tutkimuksen pe-

rusteella voida suoraan tehdä tällaisia johtopäätöksiä. Olisikin erittäin mielenkiin-

toista tutkia lisää, mistä syystä erityisesti ongelmanratkaisun alueella osaaminen 

ja uskomukset ovat yhteydessä toisiinsa ja mitkä muut tekijät yhteyteen vaikutta-

vat. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia aihetta lisää myös esimerkiksi 

opettajien näkökulmasta ja siitä, millä tavoin opettajat voisivat vaikuttaa positiivi-

sesti oppilaiden uskomuksien muodostumiseen. 
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