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Reziumė. Straipsnyje analizuojamas studentu požiūris i statistika. Studentu nuomonei nustatyti buvo naudojama apklausos anketa SATS (Survey of Attitudes Toards Statistics). Anketoje buvo pateikti atsitiktine
penkiu balu sistema. Tyrime dalyvavo 172 LŽŪU
tvarka išdėstyti teiginiai, kuriuos respondentai ivertino

Agronomijos ir Ekonomikos ir vadybos fakultetu studentai. Respondentu nuomonė buvo analizuojama
keturiais aspektais: emociniu, pažintiniu gebėjimu, vertingumo ir sunkumo. Rezultatai parodė, kad respondentai yra susidare išankstine nuomone,
 jog statistika mokytis yra sunku, tačiau ju požiūris i statistikos
dalyka emociniu, gebėjimu bei statistikos reikšmingumo atžvilgiu yra teigiamas.
Raktiniai žodžiai: statistika, mokymas.

Ivadas

Šiuolaikinėje visuomenėje gebėjimai kritiškai mastyti,
spresti
problemas ir priimti


sprendimus igyja
ypač
didel
e
reikšm
e.
Plėtojantis
mokslui
ir
technikai,
gausėjant in


formacijos srautui didėja mokėjimo atpažinti, apibūdinti, išskirti esminius dalykus,
aprašyti ivairius
ryšius svarba. Pagrindinė matematinio, kaip ir filosofinio, mastymo


charakteristika yra gebėjimas abstrahuoti, atmetant neesminius dalykus. Nūdienos
ivairi
u sričiu specialistams sudėtinga tinkamai plėtoti savo veikla, neturint pakankamu

u. Akcentuotinas statistinis mastymas,
kuris reikalinmatematiniu ir statistiniu igūdži


gas kasdieninėje veikloje. Iš žemės ūkio specialistams sprestin
u
su
matematika
susi

jusiu klausimu apie 90 proc. būna iš statistikos srities (Hansen, 1998).
Žemės ūkio universiteto studentams matematika yra tik pagalbinis dalykas, nors ir
reikalingas instrumentas jo karjeros kelyje. Matematikos egzaminu rezultatai paprastai būna gana vidutiniški. Dažnai studentai argumentuoja nenora mokytis matematikos
šio dalyko reikalingumo ir akivaizdžiu (tiesioginiu)
tuo, kad neižvelgia
 pritaikymo

praktikoje pavyzdžiu. Matematikos dėstymo praktika rodo, kad dalis studentu nevienomatematika ir statistika. Gana dažnai neturintiems problemu su tipidai gerai isisavina

niu matematikos uždaviniu sprendimu, sunkumai atsiranda sprendžiant statistinius užypatumai
davinius ir atvirkščiai. Viena iš priežasčiu galėtu būti individualūs mastymo

(Zielinski, 1998). Mokymosi rezultatams, be abejo, turi itakos
ir
nuostatos,
su
kuriomis

studentas imasi mokytis vieno ar kito dalyko. Reikia pastebėti, kad motyvuotiems studentams, net ir su baziniu žiniu spragomis, papildomai padirbėjus pavyksta isisavinti

universitete dėstomo matematikos kurso pagrindus.
Lygindami matematini ir statistini mastym
a, iš karto galime pastebėti esmini

skirtuma: pirmasis yra dedukcinis, o antrasis indukcinis. Dedukcinis mastymas
pa
gal griežtai apibrėžtas taisykles leidžia daryti vienareikšmiškai teisingas išvadas.
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Statistinės išvados yra formuluojamos iš tam tikros dalies apie visuma: matematikoje
„tai privalo būti taip“, statistikoje – „tikėtina, kad yra taip“ (Zielinski, 1998). Pagrindinės statistikos savokos
yra skirtos aprašyti realybei. Natūralu, kad statistini mastym
a


Statistini
reikia lavinti, mokant aprašyti realias situacijas statistinėmis savokomis.

raštinguma galima apibūdinti kaip gebėjima analizuoti ir kritiškai vertinti pateiktus
duomenis.
Mokslinės literatūros šaltiniu analizė rodo, kad statistiniai gebėjimai ir ju mokymo
problemu nagrinėjimas susilaukia vis didesnio dėmesio (Kazlauskienė, 2007; Sičiūnienė V., 2003; Petocz, 2005). Vykstant studiju reformai svarbu numatyti pagrindines
studentu statistiniu gebėjimu ugdymo kryptis ir metodus. Vienas iš pirmuj
 u žingsniu –
studentu požiūrio i statistikos dalyko svarba ivertinimas.

Tyrimo objektas – statistikos mokymas ir mokymasis.
Tyrimo tikslas – ištirti studentu požiūri i statistika.
Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir sintezė, anketinė apklausa,
statistinė analizė.
Statistiniu gebėjimu ugdymas Lietuvos mokymo istaigose

Šiuo metu Lietuvoje su tikimybiu teorijos ir statistikos pradmenimis mokiniai supažindinami jau pagrindinėje mokykloje. 1993 metais mokyklinėse matematikos programose atsirado statistikos ir tikimybiu teorijos pradmenu kursas, nuo 1998 metu sisteminis tokio kurso mokymas numatytas nuo septintos klasės. 2003 metais Bendrojo
lavinimo mokyklos Bendrosiose programose statistikos elementu mokymo turinys jau
pateiktas pradinėms mokykloms.
Šiuo metu Lietuvos universituose galimybe studijuoti turi beveik visi norintys.
Taigi, istoja
ivairaus
pasiruošimo ir gabumu asmenys, turintys skirtinga mokymosi


patirti ir motyvacija. Dalis pirmakursiu turi nepakankamai baziniu matematikos žiniu
ir jiems sudėtinga argumentuoti gaunamus statistinio tyrimo rezultatus.
Tyrimo metodika
Tyrimas buvo atliktas 2008 kovo mėnesi. Apklausoje dalyvavo 104 Agronomijos (AF)
ir 68 Ekonomikos ir vadybos (EVF) fakultetu I kurso studentai. Anketos pildytos išklausius aukštosios matematikos kursa, bet dar prieš pradedant dėstyti matematinės
statistikos dalyka. Todėl visi tyrimo rezultatai yra išankstinė studentu nuomonė apie
statistika, susidariusi mokantis vidurinėje mokykloje, o taip pat skaitant spauda, žiūrint
savarankiškus tyrimus patinkančiose srityse.
televizija, atliekant ivairius

Studentams pateikta apklausos anketa yra naudota ankstesniuose tyrimuose (Gal ir
kt., 1997, Suanpang ir kt., 2004, Nasser, 2004, Cashin, 2005), taigi, jos tinkamumas
ir praktiškai patikrintas.
yra pagristas

Teiginiai anketoje yra išdėstyti atsitiktine tvarka, o analizuojant tyrimo duomenis
jie sugrupuojami i keturias grupes pagal tematika ir tyrimo tiksla.
Pirmosios grupės teiginiai atspindi studentu jausmini efekta, emocijas, kalbant apie
statistika, t.y. patinka, blogai jaučiuosi, patiriu stresa, bijau ir pan. Antrosios grupės
teiginiai skirti nustatyti studentu gebėjimus, mokėjima ir supratima apie statistika. Stusavo mokymosi galimybes bei žiniu lygi. Trečiosios grupės teigdentai patys ivertina

iniai išreiškia studentu nuomone apie statistikos reikalinguma, verte ir svarba ne tik
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mokymosi, profesijos srityje, bet ir kasdieniniame gyvenime. Ketvirtosios grupės teiginiai atspindi respondentu požiūri i sunkumus ir kliūtis, kurios gali pasitaikyti studijuojant statistika.
savo matematinius ir darbo su inforTaip pat respondentu buvo prašoma ivertinti

5
bal
u
sistema
(nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai
macinėmis technologijomis igūdžius


klausimas
apie tai, kuriuo numeriu
gerai). Studiju motyvacijai nustatyti buvo itrauktas

kuri
a
šiuo
metu
studijuoja,
bendrajame
stojimo
saraše.
rinkosi specialybe,



Rezultatai
Studentu dalykinio pasiruošimo ir motyvacijos analizė
dviem
Studentu matematinis pasiruošimas ir kompiuterinis raštingumas ivertintas

būdais: pažymiu atestate ir studento asmenine nuomone apie savo gebėjimus. Pažymys
atestate pasirinktas todėl, kad dalis studentu baigiamojo matematikos egzamino
yra skirtingu tipu (norminis, kriterinis).
nelaikė, o laikiusiuj
 u gauti ivertinimai

Agronomijos fakulteto studentu tiek matematikos, tiek darbo su informacinėmis
technologijomis žinios yra prastesnės. AF studentu matematikos pažymiu vidurkis 6,4
(moda 7), informaciniu technologiju – 8,5 (moda 9), o EVF – matematikos pažymiu
vidurkis 7,5 (moda 8), informaciniu technologiju – 9,2 (moda 9).
Studentai savo asmeninius gebėjimus vertina patys gana kritiškai. Ypač skiriasi
darbo su informacinėmis technologijomis gebėjimu vertinimas. Abieju fakultetu stuvidutiniški, nors atestate gauti ivertinami
daugumas yra
dentu teigia, kad ju igūdžiai


geri.
Analizuojant studentu motyvacija studijuoti pasirinkta specialybe buvo skaičiuou pasirinkta specialybe pirmuoju numeriu, antruoju
jamas procentas studentu irašiusi

Agronomijos fakulteto
arba trečiuoju ir didesniu numeriu bendrajame stojimo saraše.

24,76 proc.
27,62 proc. studentu dabartine specialybe nurodė pirmuoju numeriu saraše,

– antruoju arba trečiuoju numeriu. Ekonomikos ir vadybos fakulteto 42,60 proc. stu25,53 proc. – antruoju
dentu dabartine specialybe nurodė pirmuoju numeriu saraše,

arba trečiuoju numeriu.
LŽŪU studentu požiūrio i statistika analizė
Apibendrinant gautus duomenis, suskaičiuotas vidutinis kiekvieno teiginio balas ir
išrinkta moda. Jeigu vidutinis balas gaunamas artimas nuliui, vadinasi, teigiamu ir
neigiamu balu surinktas vienodas skaičius arba daugumos studentu nuomonė neutrali
(ta parodo moda). Vidutiniu balu skalė yra nuo – 2 iki 2.
Pateiktose anketinio tyrimo diagramose horizontalioje ašyje yra nurodyti teiginiu
numeriai. Žvaigždutėmis pažymėti teiginiai anketose buvo suformuluoti akcentuojant
neigiama požiūri i statistika. Duomenis apdorojant, šiu teiginiu rezultatai buvo perkoduoti. Tokiu būdu, didesnis balas rodo teigiama požiūri ir atvirkščiai. Diagramose
pateikti vidutiniai respondentu atsakymu balai.
Teiginiu, atspindinčiu studentu emocini požiūri i statistika, vidutiniai balai pateikti
1 pav. Apklausos tyrimo rezultatai parodė, kad EVF studentu emocijos, susijusios su
statistikos mokymusi, yra labiau teigiamos, nei AF studentu.
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Emocijos

1 – statistika patinka, 2* – pasitikiu savo jėgomis, 11* – gerai jaučiuosi,
14* – nejaučiu streso, 15 – patinka mokytis, 21* – jaučiuosi drasiai

1 pav. Teiginiu, vertinančiu studentu emocijas, vidutiniai balai.

Didžiausia vidutini bala surinko teiginys, jog respondentai statistikos pamokos metu
nejautė jokio streso (14* teiginys). Dauguma studentu sutiko su šiuo teiginiu (EVF
moda 2, AF moda 1).
Atsargiausiai (moda 1) EVF vertino teigini apie pasitikėjima savo jėgomis (2*
teiginys), o pusė AF studentu savo jėgomis, mokantis statistikos, nepasitiki. Dauguma
studentu dar nežino (abieju fakultetu respondentu atsakymu moda 0) ar jiems patinka
(21* teiginys) jaučiasi daumokytis statistikos, tačiau gerai (11* teiginys) ir drasiai

guma EF studentu (abi modos 2). AF respondentu nuomonė šiuo požiūriu neutrali.
Apie tai, kokias išankstines nuostatas apie statistikos uždaviniu sprendimo sudėtinstatistikos kursa atspindi pažinguma, apie klaidu galimybe ir sugebėjima isisavinti

diagrama
2
pav.
Studentai
labiausiai pritarė teiginiui „aš
tiniu gebėjimu isivertinimo

galiu išmokti statistikos kursa“
(23
teiginys).
75
proc.
EVF
studentu visiškai sutinka

u
su šiuo teiginiu. Mažiausia ir neigiama vidutini bala turi teiginys apie statistiniu savok

supratima (27* teiginys). Pritarta teiginiui „aš suprantu kas yra statistika“ (9* teiginys).
EVF studentai mano, kad nedaro daug matematiniu klaidu statistiniuose skaičiavimuose (20* teiginys), tačiau pusė AF studentu teigia darantys daug matematiniu klaidu
statistiniuose skaičiavimuose.
Respondentu požiūrio i statistikos vertinguma vidutiniai balai pateikti 3 pav.
EVF studentu visu vertinimu vidutiniai balai yra teigiami. Didžiausias vidutinis
balas, t.y. daugiausiai pritariančiuj
 u yra teiginiui „statistika yra vertinga“ (5* teiginys).
Visi teiginiai apie statistikos reikalinguma studiju procese bei profesinėje veikloje (7,
teigiamu vidutiniu balu, nors dauguma (moda
8, 10* ir 19* teiginiai) yra ivertinti

2) visiškai pritarė šiems teiginiams. Mažesniais vidutiniais balais EVF studentai
ivertino
teiginius apie statistikos reikalinguma kasdieniniame gyvenime (12* , 13 ir

16* teiginiai). Agronomijos fakulteto studentai statistikos vertinguma vertina nevienkad iš esmės šis dalykas yra vertingas ir reikalingas, tačiau
areikšmiškai: pripažista,

tik profesinėje veikloje, bet ne kasdienybėje. Deja, 40 proc. respondentu mano, kad
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Gebėjimai

3* – lengva suprasti, 9* – suprantu, kas yra statistika, 20* – skaičiuodamas nedarau klaidu,
23 – galiu išmokti, 24 – suprantu formules, 27* – suprantu statistines savokas

2 pav. Teiginiu, vertinančiu studentu pažintinius gebėjimus, vidutiniai balai.

Vertingumas

5* – statistika vertinga, 7 – statistika turėtu būti privalomas dalykas,
duos daugiau galimybiu isidarbinant,
8 – statistiniai igūdžiai


10* – statistika reikalinga mano srities specialistui,
12* – statistinis mastymas
reikalingas kasdien, 13 – naudojuos statistika kasdien,

16* – statistinės išvados sutinkamos kasdien, 19* – statistika pritaikysiu profesinėje veikloje,
25* – statistika svarbi mano gyvenime
3 pav. Teiginiu, vertinančiu studentu požiūri i statistikos vertinguma, vidutiniai balai.

statistika neturėtu būti privalomas dalykas studijuojant agronomija, 35 proc. respondentu nuomonė neutrali.
Respondentu nuomonės apie galimus sunkumus vertinimu vidutiniai balai pateikti
4 pav.
Iš pateiktu rezultatu galima spresti,
kad studentai yra turi pakankamai daug

stereotipu apie statistikos dalyko sunkuma. Labiausiai išryškėjo nuomonė, kad statistikos mokymasis reikalauja daug pastangu, susikaupimo ir, kad tai pakankamai
sudėtingas dalykas (18* ir 6* teiginiai). Sudėtingu skaičiavimu tikisi daug studentu
(22* teiginys). Teiginys „daugelis žmoniu greitai išmoksta statistika“
 (17 teiginys)
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Sunkumai

4 – statistinės formulės lengvai suprantamos, 6* – statistika yra lengvas dalykas,
17 – daugelis žmoniu greitai išmoksta statistikos,
18* – statistikos mokymasis nereikalauja daug pastangu, susikaupimo,
22* – statistiniai skaičiavimai nesudėtingi, 26* – statistikos terminai nesudėtingi,
28* – visuomenės požiūris i statistika tinkamas
4 pav. Teiginiu, vertinančiu studentu nuomone apie galimus sunkumus, vidutiniai balai.

surinko nulini vidutini bala ir moda lygi 0, todėl galima teigti, kad apie ši teigini nėra
susiformavusi išankstinė nuomonė.
Išvados
1. Rezultatai parodė, kad studentu požiūris emociniu, gebėjimu bei statistikos reikbet daugiau teigiamas, nei neigiamas.
šmingumo atžvilgiu nors yra ivairialypis,

Tačiau respondentai yra susidare išankstine nuomone,
 kad statistika mokytis yra
sunku.
2. Motyvacijos studijuoti pasirinkta dalyka prasme stipresni yra EVF studentai. Ju
yra aukštesni emociju, gebėjimu ir vertės suvokimo katevidutiniai ivertinimai

gorijose. Ypač akcentuotinas teigiamas pasitikėjimo savo jėgomis požiūris. Dėl
būsimu sunkumu požiūris abiejuose fakultetuose beveik vienodas, nepriklausomai nuo nevienodo dalykinio pasiruošimo.
3. Anketose dažnai pasitaikantis „nei sutinku, nei nesutinku“ rodo, kad dalis responu teiginiu apie statistika.
dentu dar neturi tvirtos išankstinės nuomonės dėl ivairi

Tiek, kiek jie mokėsi ir naudojosi statistine informacija neužteko, kad susiformuotu požiūris i kai kuriuos klausimus.
4. Rekomenduotina:
– dėstant statistikos kursa reikia naudoti realiu, aiškiai suprantamu veiklos
sričiu duomenis, kad formuluojamos išvados būtu lengvai suvokiamos ir
gauti rezultatai atspindėtu realias kasdieniškas situacijas: tokiu būdu išaugtu
statistikos svarbos suvokimas;
– reikėtu kuo dažniau naudoti grafini gautu rezultatu vaizdavima (grafikus, distatistikoje:
agramas ir pan.), nes būtent tai respondentai nurodė, kad idomu

būtu išlaikomos geros emocijos,
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– informaciniu technologiju naudojimas sprendžiant statistikos uždavinius
padėtu išvengti pasikartojančiu matematiniu veiksmu atlikimo ir palengvintu
statistikos mokymasi;

– gebėjimu ugdymas labai priklauso ir nuo dėstytojo kvalifikacijos ir nuo
pačiu studentu domėjimosi ir noro mokytis.
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SUMMARY
D. Rimkuvienė, J. Kaminskienė, D. Raškinienė. Students’ preconceived notion about statistics
The research aim of this paper is to describe the attitude of LUA students towards statistics and to present
recommendations for improvement of the teaching and learning processes of this subject. Basic method for
assessing student’s attitudes is Survey of Attitudes Toward Statistics (SATS). As the respondents had not
yet taken a university course of statistics, but had listen the higher mathematics course, the research form
was slightly modified. In the form 28 statements were used, for which respondents marked their agreement
or disagreement on 5-point scale, ranging from disagree to agree. The participants were 172 students from
Agronomy and Economics and Management faculties. The student’s attitudes were evaluated in 4 categories: affect, cognitive competence, value and difficulty. The results show the most complex and difficult
parts of statistics learning. The survey of the results can be used for selecting appropriate teaching method.
Keywords: statistics, teaching methods.

