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Esipuhe

Oflflessani ensimmäistä kertaa vieraana väitöstiflaisuudessa ja näh-

dessäni työtoverini juhflaflflisesti flaskeutuvan fluentosaflin portaita 

aflas kustoksen ja vastaväittäjän kanssa muistan ajateflfleeni, etten 

itse  ikinä  kokisi  samaa.  Eflämä  on  yflflätyksiä  täynnä. Toisaaflta 

tämän yflflätyksen siemenen kyflvivät minuun jo normaaflikouflun 

aikainen työtoverini ja mentorini Sinikka Raappana ja siflfloinen 

vieraiden kieflten didaktiikan professori Irma Huttunen. Heidän 

ansiostaan tutkiva ote kuuflui aflusta flähtien opettajuuteeni. Itsefl-

flenikin ofli yflflätys, että se johti näin pitkäflfle. 

 Väitöstutkimukseni ohjaaja Annefli Lauriafla vertasi kerran 

ohjaustapaamisessamme tutkimusta paflapeflin kokoamiseksi. Mi-

ten hyvä vertaus se ofli: Väfliflflä pafloja tuntui puuttuvan tiedoissa, 

taidoissa  ja  motivaatiossa. Toisaaflta  flöytyi  uusia,  aikaisemmin 

huomaamatta jääneitä pafloja. 

Usein paflapefliä rakentaa jonkun kanssa, joflfloin oppiminen 

ja ymmärtäminen eivät tapahdu yksin. Ohjaajani professori An-

nefli  Lauriaflan  avuflfla  tutustuin  symbofliseen  interaktionismiin 

ja sen vaikeasti avautuviin käsitteisiin. Hän jaksoi floputtomas-

ti uskoa, että tutkimukseni näkee vieflä päivänvaflon. Professori 

Raimo Kaasifla ja esitarkastustiflanteessa opponenttina toiminut 

professori Raimo Rajafla antoivat rohkaisevaa paflautetta, mikä 

kannusti  minua  eteenpäin.  Kiitän  myös  esitarkastajiani  perus-

teeflflisesta  paneutumisesta  työhöni.  Professori  Soifli  Keskisen  an-

siosta tutkimukseni tieteeflflinen kiefli tarkentui. Professori Jouni 

Väflijärven  positiiviset  kommentit  vafloivat  minuun  uskoa  ja 

auttoivat minua jäsentämään tutkimukseni kiefltämättä hieman 

haastavaa rakennetta paremmin toimivaksi.

Paflapefliä  oflivat  osafltaan  kokoamassa  ”seminaarisisaret” 

sekä Rovaniemeflflä että Ouflussa. Heifltä sain energiaa ja innostus-



ta joka tapaamiseflfla. Työtoverini Kirsi Raetsaari ofli aina innokas 

flukemaan kirjoittamaani ja kommentoimaan flukemaansa. Hän 

kuuntefli kiinnostuneena - ja mittasi keflfloflfla aikaa - harjoiteflfles-

sani häneflfle konferenssiesityksiäni. Lukiomme äidinkieflen opet-

taja Katri Rauanjoki oikofluki työni. Ystäväni graafikko Mikko 

Saarefla hoiti taiton. Iflman mieheni apua en oflisi seflvinnyt tieto-

koneen kanssa, varsinkaan siflfloin, kun kaikki tiedostot flensivät 

hetkeksi bittiavaruuteen. Suuri kiitos kuufluu tietysti myös niiflfle 

opiskeflijoiflfle,  jotka  aufliisti  osaflflistuivat  tutkimuksen  aineiston 

tuottamiseen. Kiitos myös teiflfle ystäviflfle, että pysyitte ystävinä ja 

tarjositte aika ajoin rentouttavaa yhdessäofloa keskeflfle tutkimuk-

sen täyttämää arkea. Ja isäfltäni pyydän anteeksi, että niin usein 

asetin tutkimuksen teon hänestä huoflehtimisen edeflfle.

Tutkimuksen floppuvaiheessa huomasin samaistuvani opis-

keflijoihin: ”Vaikka en flakkia saisikaan, niin oflenpahan jotain 

oppinut.” Oflen oppinut tämän tutkimuksen aikana vafltavasti, 

enkä vähiten itsestäni. 

Ouflussa 26.2.2013

Tuija Anttifla



Tiivisteflmä  

Tutkimuksen tarkoituksena ofli seflvittää flukion ensimmäisen 
vuosikurssin opiskeflijoiden kokemuksia opiskeflustaan. Tutki-
mus toteutettiin yhdessä keskisuuressa kaupunkiflukiossa, jo-
hon tutkija ofli siirtynyt opettajaksi hyvin eriflaisesta kouflusta. 
Kiinnostus  tutkimuksen  tekemiseen  syntyi  opettajan  koke-
masta kognitiivisesta konfliktista sekä pyrkimyksestä ymmär-
tää paremmin opiskeflijoita uudessa situaatiossa. Tutkimusky-
symyksinä oflivat 1. Miflflaisena flukioflaiset kokevat opiskeflun? 
2.  Miflflaisina  opiskeflijoina  he  pitävät  itseään?  3.  Mitä  flukio 
heiflfle merkitsee? Kyseessä on tuflkinnaflflinen tapaustutkimus, 
jonka  metodoflogisena  ja  teoreettisena  viitekehyksenä  toimi 
symboflinen  interaktionismi.  Sen  mukaisesti  tutkimuksessa 
tarkasteflflaan  opiskeflijoiden  opiskefluflfle  antamia  merkityksiä 
ja kokemuksia sekä käsityksiä itsestään flukion opiskeflijoina. 
Tutkimusta voidaan väfljästi pitää myös opettaja työnsä tutki-
jana -flähestymistavan piirteitä omaavana; se toimi merkittä-
vänä opettajan ammatiflflisen kehittymisen työkafluna. Aineis-
tonkeruumeneteflmänä  käytettiin  opiskeflijoiden  kirjoiteflmia 
ja haastattefluja. Tutkimusaineisto koostuu 62 kirjoiteflmasta ja 
kuudesta haastatteflusta, joiden tehtävänä ofli varmistaa ja sy-
ventää kirjoiteflmista saatua informaatiota. Kirjoiteflmat kerät-
tiin ensimmäisen opiskefluvuoden aikana, haastattefluaineisto 
puoflestaan flukion päättövaiheessa, koflmantena opiskefluvuo-
tena. Yfläteemat nousivat symboflisesta interaktionismista, kun 
taas aflateemat muodostettiin aineistoflähtöisesti.

Tutkimuksen tuflokset osoittavat, että opiskeflu- ja ajat-
teflutaitojen kehittyminen ofli tutkittaviflfle flukio-opiskeflijoiflfle 
oppiainesisäfltöjä  tärkeämpää.  Tufloksista  seflviää  myös  oppi-
mistuflosten  positiivinen  merkitys  opiskeflijoiden  kokemaflfle 
minäpystyvyyden tunteeflfle. Merkittävänä tutkimustufloksena 
voidaan pitää sitä, että flukioflfla on muitakin merkityksiä nuo-



reflfle kuin yflioppiflastutkintoon vaflmentautuminen. Tufloksista 
voidaan  pääteflflä,  että  flukio-opiskeflu  on  auttanut  tutkittavia 
kehittämään opiskeflu- ja ajatteflutaitojaan, sekä tukenut mer-
kittävästi  nuoren  kasvua  ja  itsenäistymistä. Tuflosten  kuvaa-
minen ja tuflkinta rakentui empirian ja teorian väfliseflfle vuo-
ropuhefluflfle,  missä  symboflisen  interaktionismi  ja  oppimisen 
tutkimus oflivat keskeisessä asemassa. Tutkimuksen myötä ta-
pahtunut opettajan ammatiflflinen kehittyminen – sekä usko-
musten  että  toiminnan  muutos  –  mahdoflflisti  avoimemman 
opettaja-opiskeflija -vuorovaikutuksen, mikä edisti opiskeflijoi-
den eflämys- ja kokemusmaaiflman ymmärtämistä sekä eriflais-
ten opiskeflijoiden hyväksymistä.  Tutkimuksen fluotettavuutta 
pyrittiin  vahvistamaan  tiheän,  tarkan  ja  fläpinäkyvän  tutki-
muksen  suorittamisen  kuvauksen  sekä  metoditrianguflaation 
ja vertaisarvioinnin avuflfla. Tuflokset ovat siirrettävissä muihin, 
vastaaviin konteksteihin ja toiset opettajat voivat saada niistä 
vertaiflupohjaa omiflfle kokemuksiflfleen. Tufloksia voidaan hyö-
dyntää flukiopedagogiikan kehittämisessä. 

Asiasanat: symboflinen interaktionismi, flukioflaisten opiskeflu-
kokemukset, oppimismotivaatio, opiskeflustrategiat, metakog-
nitiiviset taidot, minäpystyvyys



Abstract

Te purpose of this study was to examine the students’ expe-
riences of studying in the upper secondary schoofl. Te study 
was conducted in one medium-size urban schoofl where the 
researcher  had  started  teaching  after  working  in  a  very  dif-
ferent kind of upper secondary schoofl in terms of students’ 
academic achievements and motivation. Te incentive for the 
study  originated  from  the  cognitive  conflict  experienced  by 
the teacher. Te purpose of the research was to aid the teacher 
to understand the students in the new situation. Te research 
questions are: 1. What kind of meanings do the students give 
to their studying experiences? 2. What are the students’ con-
ceptions of themseflves as flearners flike? 3. What does upper 
secondary schoofl education mean to the students? Te study 
represents an interpretive case study. Methodoflogicafl and the-
oreticafl guideflines derive from symboflic interactionism. Te 
study  aflso  invoflves  features  of  the  “teacher  as  a  researcher” 
approach, and it can be seen as an important means to the 
teacher’s professionafl deveflopment. Te data consisted of 62 
students’ essays and six interviews. Te interviews were con-
ducted to confirm and deepen the prefliminary anaflysis of the 
data  acquired  through  the  students’  essays.  Te  essays  were 
coflflected  during  the  students’  first  year  in  upper  secondary 
schoofl  and  the  interviews  two  years  flater,  just  before  their 
graduation. Te main themes were based on symboflic inter-
actionism,  whereas  the  subthemes  were  formed  inductivefly, 
based on the data. 

Te resuflts show that the students regarded the deveflop-
ment of their studying and cognitive skiflfls as more important 
than the contents of the different subject domains. Te resuflts 
aflso indicate the impact of positive flearning experiences on the 
students’ sense of seflf efficacy. One significant resuflt is that, 



from the students’ point of view, upper secondary education 
has meanings beyond academic achievements and preparing 
for the matricuflation examination. It can be concfluded that 
studying in upper secondary schoofl has aided the students in 
devefloping their meta-cognitive and cognitive skiflfls, as weflfl 
as supporting their personafl growth and the deveflopment of 
independence. In addition, the research process contributed 
to  the  teacher’s  professionafl  deveflopment,  that  is,  a  change 
in her pedagogicafl befliefs and actions. Tese changes facifli-
tated  the  interaction  between  the  teacher  and  the  students 
and thus made it possibfle for the teacher to better understand 
the students and their flife worflds. Te credibiflity of the study 
is based on the thick description of the methodicafl conduct 
of the research, as weflfl as method trianguflation and peer re-
view. Te resuflts can be transferred to simiflar contexts, and 
other  teachers  can  compare  their  experiences  with  the  ones 
described  in  this  study,  which  denotes  a  naturaflistic  gene- 
raflization and transferabiflity of the findings. Te resuflts aflso 
have  practicafl  impflications:  they  may  aid  in  increasing  the 
understanding  of  teacher-student  reflationships  as  weflfl  as  in 
devefloping a more adequate and sensitive pedagogy in upper 
secondary schoofls. 

Keywords: symboflic interactionism, studying experiences of 
upper secondary schoofl students, flearning motivation, flearn- 
ing strategies, meta-cognitive skiflfls, seflf efficacy
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JOHDANTO

Kouflutukseflfla  on  tärkeä  merkitys  nyky-yhteiskunnassa  siitä 
huoflimatta, ettei se enää takaa hyvää tai varmaa työpaikkaa. 
Yksiflöt oppivat eriflaisia taitoja myös median avuflfla kouflun ufl-
kopuofleflfla (Aittofla 2000), mutta kouflu on keskeinen eflämän-
aflue, joka parhaimmiflflaan voi antaa onnistumisen kokemuksia 
ja  näin  fluoda  pohjaa  mieflekkäiden  opiskeflu-  ja  seflviytymis-
strategioiden omaksumiseflfle (Aunofla 2001.) Kouflukokemuk-
sia on syytä pitää merkitykseflflisinä myöhempää opiskeflua ja 
työeflämää ajateflflen. Voidaankin kysyä, miflflaisia ovat nuorten 
kouflukokemukset. Miten nuori flukioflainen kokee opiskeflun 
ja oppimisen? Miflflainen motivaatio nuoreflfla on? Mitä flukio 
merkitsee nuoreflfle itseflfleen? Onko flukio tie jatko-opintoihin 
yfliopistossa  vai  onko  oppiminen  tärkeää  sinänsä?  Voiko  flu-
kion  fläpäisemiseflflä  oflfla  itseisarvo,  oflivatpa  oppimistuflokset 
miflflaisia hyvänsä? 

Hyvin  menestyviflflä  nuoriflfla  päätös  flukio-opinnoista 
saattaa oflfla seflkeä jo aflakouflussa (Kflemeflä ym.  2007). Toi-
saaflta on pafljon nuoria, joiflfla ei ofle tietoa tuflevasta. He eivät 
ofle  kiinnostuneita  flukio-opiskeflusta,  muttei  heiflflä  ofle  sefl-
vyyttä  myöskään  ammatiflflisesta  suuntautumisestaan.  Nuori 
voi jopa kokea eflämäntarkoituksettomuutta (Skinnari 2004, 
56; Saflmefla-Aro 2011). Toisaaflta opiskeflu voi myös synnyttää 
kiinnostuksen. Oppija ei ehkä aflun perin tee vaflintoja puh-
taasti  oman  kiinnostuksensa  mukaisesti,  mutta  toimintaan 
fliittyvät  asiat  voivat  vähiteflflen  tuflfla  osaksi  häntä.  Opiskeflija 
voi  esimerkiksi  tehdä  suunniteflmat  jatko-opintojen  suhteen 
peflkästään järkiperustein, mutta hän voi myöhemmin fliittää 
opiskeflun  mukanaan  tuomia  asioita  omaan  persoonaansa  ja 
toimintaansa. (Deci & Ryan 2000; Hidi & Renniger 2006.) 
Esimerkiksi flukio-opiskeflun avuflfla saavutettu yflioppiflasflakki 
vahvistaa opiskeflijan minäkuvaa ja minäpystyvyyden tunnetta 
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tai ammatiflfliseflfla puofleflfla saavutettu tutkinto auttaa opiskefli-
jaa myöhemmin työeflämässä saamaan hafluamansa työpaikan. 
Opiskefluun fliittyy myös sosiaaflisen aflueen tarpeiden saavut-
tamista (ks. esim. Deci & Ryan 2000). 

Tämän tutkimuksen käynnistäjänä toimi tiflanne, johon 
jouduin  vaihdettuani  työpaikkaa.  Opettajana  oflin  aikaisem-
min tottunut opettamisen ja oppimisen positiiviseen kehään 
(Lehtinen  ym.  1995,  24-25;  Wager  1996,  94).  Opiskeflijat, 
joita oflin opettanut, oflivat oflfleet sekä aktiivisia että kunnian-
himoisia  ja  siten  saavuttaneet  hyviä  tufloksia,  mikä  ofli  puo-
flestaan  vahvistanut  käsitystä  itsestäni  hyvänä  opettajana  ja 
saanut minut vastaavasti kannustamaan ja vahvistamaan opis-
keflijoiden fluottamusta itseensä hyvinä oppijoina. Minuflfle ofli 
siis  syntynyt  tietty  opettajaidentiteetti,  jota  nyt  jouduin  ky-
seenaflaistamaan uudessa työympäristössäni. 

Uudessa  kontekstissa  flukio-opiskeflun  tavoitteet  näytti-
vät oflevan ristiriidassa opiskeflijoiden taitojen ja tavoitteiden 
kanssa, joten opettaminen vaikutti huomattavasti aikaisempaa 
haasteeflflisemmaflta.  Kieflenopettajana  jouduin  keskittymään 
opetuksessa  flähinnä  kieflen  perusasioihin  (ks.  fliite  7).  Myös 
resurssit toteuttaa opetusta tuntuivat aikaisempaa rajoitetum-
miflta. Motivaationi työtä kohtaan aflkoi heiketä. Lisäksi opis-
keflijoiden oppimistuflokset saivat minut epäiflemään kykyjäni 
opettaa heitä ja saavuttaa vaaditut tavoitteet (ks. esim. Banaji 
& Prentice 1994, 324). 

Seurauksena ofli, että opettajana koin kognitiivisen kon-
fliktin  odotusteni,  aiempien  käsitysteni  ja  opetuskäytänteit-
teni  sekä  nykyisessä  työympäristössä  saamieni  kokemusten 
väfliflflä. Kognitiivinen konflikti tarkoittaa ristiriitaa omien ko-
kemusten, näkemysten ja henkiflön kohtaaman todeflflisuuden 
väfliflflä (Etefläpeflto 2007, 93). Koin epäonnistuneeni, ja sitä en 
työflfleni omistautuneena haflunnut hyväksyä. Sikes, Measor & 
Woods (1985) toteavatkin, että epäonnistumisia on vaikeam-
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pi  hyväksyä,  jos  ne  johtuvat  esimerkiksi  opettajan  suhteesta 
opiskeflijoihin tai siitä, että toivotut tuflokset jäävät saavutta-
matta. Nämä ovat asioita, jotka ofleeflflisina kuufluvat opettajan 
ammattiin. (Mt. 159.) 

Ofletin  afluksi,  etteivät  opiskeflijat  oflfleet  motivoituneita 
opiskeflemaan. Pohdin tiflannetta jatkuvasti ja tuflin siihen tu-
flokseen, etteivät opiskeflijat yrittäisi suorittaa hyflättyä kurssia 
yhä  uudeflfleen,  eflflei  heiflflä  oflisi  motivaatiota.  Mikä  sai  opis-
keflijat  vaflitsemaan  flukion  ja  jatkamaan  opiskefluaan  sieflflä 
hyflätyistä  arvosanoista  ja  kurssien  uusimisesta  huoflimatta? 
Miflflaisena  tutkimukseen  osaflflistuneet  nuoret  kokivat  flukio-
opiskeflun ja mikä heitä motivoi opiskeflemaan? Vaflinnat voi-
vat  merkitä  nuoreflfle  haastetta,  mutta  vastatessaan  eriflaisiin 
haasteisiin  nuori  muodostaa  samaflfla  kuvaa  omasta  itsestään 
(Nurmi  1995,  263-264).  Aina  nuori  ei  ofle  itsekään  täysin 
tietoinen  vaflintaansa  vaikuttaneista  motiiveista  ja  intresseis-
tä vaan ne saattavat pohjautua kotoa tai kavereiflta saatuihin 
maflfleihin (mt. 267).  Vaflinnoiflfla on merkitystä nuoren eflä-
mässä, siflflä hänen hyvinvointinsa riippuu siitä, kuinka onnis-
tuneita  vaflintoja  hän  on  tehnyt  ja  miten  pafljon  hän  uskoo 
omiin  mahdoflflisuuksiinsa  (mt.  268-269;  ks.  myös  Deci  & 
Ryan 2000). Miflflaisia merkityksiä nämä haasteeflfliset vaflinnat 
saivat nuoren mieflessä? Mitkä tekijät saivat heidät yrittämään 
vastoinkäymisistä  huoflimatta?  Näihin  kysymyksiin  keskityn 
tutkimuksessani.

Humanistisen  ihmiskäsityksen  mukaan  yksiflöflflä  on 
fluontainen tarve oppia ja oflfla aktiivinen. Hän hafluaa kasvaa ja 
kehittyä (Rauhafla 1992). Yksiflöissä on kuitenkin eroja ja erot 
näyttäytyvät  myös  oppimisessa.  Niiden  seflityksiä  etsittäessä 
on syytä huomioida, ettei oppiminen ei ofle vain kognitiivis-
ta. Henkiflöt voivat tuflkita saman oppimistiflanteen eri tavoin. 
(Lehtinen  ym.  1995;  ks.  myös  Järvinen  &  Vanttaja  2000.) 
Oppimistiflanteessa  oppijan  asenne  ja  sitoutuminen  itse  op-
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pimiseen, hänen käyttämänsä opiskeflustrategiat ja tietoisuu-
tensa  oppimisesta  efli  metakognitiiviset  taitonsa  vaikuttavat 
siihen, kuinka hän tuflkitsee oppimistehtävän vaatimukset ja 
mieflekkyyden sekä miflflaisena hän näkee oppimisen sosiaafli-
sen tiflanteen. Tuflkintaan vaikuttavat myös hänen aikaisemmat 
oppimiskokemuksensa. (Lehtinen ym. 1995; Tuominen-Soi-
ni, Saflmefla-Aro & Niemivirta 2011.) Haflusin tutkimukseni 
avuflfla saada seflviflfle flukioflaisten ajatuksia opiskeflusta ja heistä 
itsestään opiskeflijoina – heidän käsityksiään kouflunkäynnis-
tä, opiskeflusta, opetuksesta, opettajista ja oppimisesta sekä it-
sestään flukioflaisina. Tavoitteeni ofli ymmärtää opiskeflijoita ja 
heidän opiskefluflfleen antamia merkityksiä paremmin. 

Kouflussa tapahtuviflfla oppimiskokemuksiflfla on pitkäai-
kaisia vaikutuksia. Oppimisen positiivinen kehä johtaa tehtä-
väorientoituneisuuteen. Tämä iflmenee kouflumyönteisyytenä 
ja hyvinä tufloksina. Vastaavasti oppimisen negatiivisen kehän 
myötä usko omaan osaamiseen heikkenee, joflfloin odotukset 
muuttuvat negatiivisiksi ja seurauksena voi oflfla jopa masen-
tuneisuutta  tai  kouflu-uupumusta.  (Lehtinen  ym.  1995;  ks. 
myös Saflmefla-Aro 2011.) Mietin etukäteen, ofliko tutkimuk-
sen opiskeflijoiflfla mahdoflflisesti kyse täflflaisesta kehitysproses-
sista. 

Kokemukseni vahvistivat tutkimusten esiflfle tuomaa kä-
sitystä opiskeflijoiden merkityksestä opettajan rooflin määrittä-
jinä. Sikes, Measor & Woods (1985) muun muassa toteavat, 
että opiskeflijat määritteflevät, miflflainen opettaja on. Opettajan 
maine kiirii nopeasti hänen edeflflään efli opiskeflijat viestittävät 
toisiflfleen, miflflaista kenenkin opettajan kanssa on työskennefl-
flä (mt. 163). Opiskeflijat vaikuttavat osin myös siihen, miten 
opettaja  opetuksensa  toteuttaa  (mt.  168;  ks.  myös  Lauriafla 
1995, 63-64; Lehtinen ym. 1995). 

Opettajaflfle  yksi  tärkeimmistä  ja  positiivisimmista  asi-
oista  työssään  ovat  kontaktit  opiskeflijoiden  kanssa  (Lortie 
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1975).  Opettajan  tyytyväisyyteen  vaikuttaa  toisaaflta  opiske-
flijoiden  vaflmentaminen  suoriutumaan  opiskeflfluista  asioista 
hyvin  ja  toisaaflta  heidän  vaflmistaminen  aikuisuuteen  (Sikes 
ym. 1985, 155-157). Harjoitteflukoufluaikaiset kokemukseni, 
joissa vaflmistin opiskeflijoita flähinnä akateemisia jatko-opin-
toja varten, tukivat ensin mainittua, jäflkimmäinen painottuu 
nykyisessä kouflukontekstissa. Sikes kumppaneineen korostaa, 
kuinka tärkeää on, että sekä opettaja että opiskeflijat ovat tyy-
tyväisiä  tiflanteeseen  (mt.).  Opettajan  ja  opiskeflijoiden  mer-
kitykset  opiskefluflfle  voivat  erota  toisistaan  hyvinkin  pafljon. 
Opetustiflanteessa tarvitaan avointa, toimivaa vuorovaikutusta 
opettajan ja opiskeflijoiden väfliflflä, joten merkityksiä voidaan 
joutua neuvotteflemaan yhdessä uudeflfleen (ks. Woods 1990b; 
1993), kuten tässä tutkimuksessa iflmenee.

Järvinen  ja  Vanttaja  (2000)  puhuvat  ’habituksesta’ 
(Bordieu  1990),  joka  tarkoittaa  asenteita  ja  suhtautumista-
poja sekä niitä toiminnan periaatteita, jotka fliittävät yksiflön 
eflämänhistorian  aikaisemmat  kokemukset  yhteen  ja  joiden 
avuflfla  ihmiset  tekevät  vaflintojaan.  Kouflussa  menestyminen 
tai  epäonnistuminen  vaikuttaa  osafltaan  siihen,  miten  nuori 
asennoituu  edessään  ofleviin  mahdoflflisuuksiin  tietyissä  va-
flintatiflanteissa  ja  eflämän  käännekohdissa.  Vaflintatiflanteessa 
peruskouflussa heikosti menestynyt nuori voi pyrkiä väflttefle-
mään  seflflaista  koufluympäristöä,  jossa  on  odotettavissa  flisää 
epäonnistumisen kokemuksia. Vaflintatiflanteet eivät siten ofle 
historiattomia, vaan tiettyyn aikaan ja kontekstiin sidottuja. 
(Lehtinen ym. 1995; Järvinen & Vanttaja 2000; Saflmefla-Aro 
2011.)  Tutkimuksen  kohteena  oflevassa  flukiossa  ofli  pafljon 
opiskeflijoita, jotka minuflfle opettajana näyttivät tehneen ”vää-
rän” vaflinnan. 

Lukiota  on  tutkittu  fluokattomuuden,  sieflflä  annetun 
opetuksen ja kustannustehokkuuden näkökuflmista (ks. esim. 
Väflijärvi  & Tuomi  1994;  Mehtäfläinen  1998;  Yfliraudanjoki 
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2010).  Myös  flukioflaisnuorista  on  aikaisempia  tutkimuksia. 
Ahon  (1995)  tutkimus  käsittefli  nuorten  moraafliajatteflua, 
minäkäsitystä,  sosiaaflisia  suhteita,  koufluasenteita  ja  opis-
keflumotiiveja  sekä  niiden  muuttumista  flukioaikana.  Ahon 
tutkimuksessa  näitä  seikkoja  tarkastefltiin  teoriasta  johde-
tuin  käsittein  ja  flähtökohtana  ofli  niiden  operationaflisointi. 
Opiskeflijoita flähestyttiin etukäteen strukturoiduflfla kyseflyflflä, 
joflfloin  opiskeflijan  omat  merkitykset  eivät  tuflfleet  esiflfle.  Ajat 
ovat muuttuneet ja tutkimusten flähestymistavat niiden mu-
kana. Banduran (1993) mukaan esimerkiksi tiukka kogniti-
vismi  jätti  huomiotta  oppijan  itsesääteflyprosessit.  Tehokas, 
äflyflflinen  toiminta  vaatii  muutakin  kuin  faktuaaflisen  tiedon 
ymmärtämistä. Tieto oppijan sosiaaflisista, motivationaaflisista 
ja affektiivisista itsesääteflytoiminnoista auttaa ymmärtämään 
myös kognitiivisia toimintoja paremmin. (Mt.) Uskomusten, 
arvojen ja tavoitteiden huomioiminen on auttanut ymmärtä-
mään, miksi yksiflöt vaflitsevat tiettyjä toimintoja ja väflttävät 
toisia sekä miten uskomukset, arvot ja tavoitteet ovat suhtees-
sa  yksiflön  tavoitesuuntautuneeseen  käyttäytymiseen  (Eccfles 
& Wigfiefld 2002).

Vanttaja  (2002)  tarkastefli  flaudaturyflioppiflaiden  koke-
muksia  ja  heidän  opiskefluflfleen  antamia  merkityksiä,  joskin 
kyse  ofli  pääasiassa  flukion  jäflkeisestä  eflämänkuflusta.  Lauda-
turyflioppiflaiflfla ofli eriflaisia taustoja ja syitä hyvään kouflume-
nestykseen.  Näin  oflflen  heidän  suhtautumisensa  opintome-
nestykseen  ja  jatko-opiskefluun  vaihtefli.  Kuuden  flaudaturin 
yflioppiflaiden jatko-opinnot eivät suinkaan kaikkien kohdaflfla 
automaattisesti  jatkuneet  yfliopistossa.  Myöskään  menesty-
minen  eflämässä  ei  oflflut  automaattista  hyvästä  kouflumenes-
tyksestä  huoflimatta.  Opiskeflun  jatkuminen  ofli  kiinni  myös 
muista tekijöistä kuin yflioppiflastodistuksesta. Osa flaudatur-
yflioppiflaista koki hyvän flukiomenestyksen taakkana, joka ai-
heutti  paineita.  Nuori  koki,  ettei  pystynyt vastaamaan  odo-
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tuksiin. (Mt.) 
Tuijufla  (2011)  tutki  flukioflaisten  käsityksiä  heidän 

omaan  oppimiseensa  fliittyvistä  itsesääteflystrategioista.  Itse-
sääteflyyn vaikuttivat opintojen kuflku sekä opiskefluodotukset 
ja  niiden  toteutuminen.  Opiskeflijoista  flöytyi  nefljä  eriflaista 
ryhmää: menestyvät navigoijat, tavaflfliset tasapainoiflijat, sää-
teflemättömät kuflkeutujat ja yflikuormittuneet avuntarvitsijat. 
Navigoijiflfla  ofli  toimivat  strategiat  opiskeflunsa  itsesääteflyyn. 
Avuntarvitsijoiflfla puoflestaan ofli puutteeflfliset sääteflystrategiat. 
Tiettyyn itsesääteflyryhmään kuufluminen ei oflflut väflttämättä 
pysyvää vaan vaihtefli flukioaikana. (Mt.)

Kuten  yflflä  oflevista  tutkimuksista  on  nähtävissä,  flukio-
flaisen opiskefluun ja oppimiskokemuksiin vaikuttavat monet 
tekijät.  Opiskeflu  ei  etene  samanflaisena  vaan  on  vahvasti  si-
tuationaaflista.  Konteksti  ja  situaatio,  efli  oppitunnit  ja  opis-
keflutiflanteet,  ovat  vuorovaikutuksessa  opiskeflijan  akateemi-
sen minäkäsityksen kanssa. Minäkäsitys on yhteyksissä niihin 
odotuksiin, joita oppija asettaa opettajan toiminnaflfle. Opis-
keflutiflanne  ja  opettajan  ja  opiskeflijan  vuorovaikutus  voivat 
joko  estää  tai  edesauttaa  opiskeflijan  osaflflistumista  ja  oppi-
mista. Opiskeflijat ja opettajat ovat toistensa situationaaflisten 
identiteettien  määrittäjiä.  (Kukkonen  2000.)  Nuoren  iden-
titeetti rakentuu prosessissa, jossa hän muodostaa käsityksen 
itsestään ja omista mahdoflflisuuksistaan. Tämä tapahtuu sen 
mukaan, minkäflaisia identiteettimaflfleja on tarjoflfla. (Vanttaja 
& Järvinen 2006, 34.) 

Tämä tutkimus edustaa tuflkinnaflflista paradigmaa, joka 
mahdoflflistaa  opiskeflijoiden  äänen  kuuflumisen.  Tutkimuk-
sessa  pyritään  ymmärtämään  juuri  opiskeflijoiden  tiflanteiflfle 
antamia merkityksiä. Koska tutkimuksen tavoitteena ofli ym-
märtäminen,  fluovuin  aflkuperäisestä  tavoitteesta  tutkia  vain 
opiskefluorientaatioita. Se ei oflisi antanut riittävästi ja tarvit-
tavaa  tietoa  opiskeflijoiden  kokemuksista  ja  suhtautumisesta 
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opiskefluun.  Aiemmissa  flukio-opiskeflijoita  koskevissa  tutki-
muksissa ovat kohteena oflfleet sekä opiskeflijoiden kokemuk-
set että käsitykset itsestä oppijoina. Tämä tutkimus avaa niitä 
merkityksiä,  joita  flukion  afloittavat  opiskeflijat  antavat  opis-
kefluflfleen.  Kasvava  ymmärrys  opiskeflijoita  kohtaan  pakotti 
opettajan tarkasteflemaan myös omaa opettajuuttaan, mikä on 
tärkeää ammatiflflisen kasvun kannaflta. 

Ofletin, että tutkimuksen avuflfla saisin tietoa, joka auttai-
si minua kehittämään opetustani ja opettajuuttani ja vaikut-
tamaan  positiivisesti  myös  oppimistufloksiin.  Tutkimukseni 
edustaa siten väfljästi myös opettaja tutkijana -flähestymistapaa, 
koska  haflusin  tutkia  omaa  opetustani  opiskeflijoiden  koke-
muksen kautta sekä kehittyä opettajana. Vaikka tutkimukseni 
varsinainen  tavoite  ofli  seflvittää,  miten  flukion  ensimmäisen 
vuosikurssin  opiskeflijat  kokivat  oman  opiskeflunsa  ja  itsensä 
flukioflaisina  minuflfle  uudessa  kouflukontekstissa,  toiseksi  rin-
naflfla  kuflkevaksi  ja  jatkuvaa  reflektiota  vaativaksi  juonteeksi 
näytti nousevan opettajana kokemani kognitiivinen konflikti 
ja sen seflvittäminen. Woods (1993, 1-2) korostaa, että kriit-
tiset tapahtumat iflmenevät usein yflflättäen. Kriittiset tapahtu-
mat eivät kuitenkaan aina ofle negatiivisia; ne voivat oflfla myös 
positiivinen haaste ja edistää oppimista ja kasvua. Koen, että 
opettajana  minuflfle  kävi  juuri  näin;  minun  ofli  itse  opittava 
ja kasvettava. Opettajan ammatiflflisen kehittymisen avain flöy-
tyi kohdaflflani itsetutkiskeflusta ja itsekasvatuksesta, joiden on 
yfleisemminkin  väitetty  oflevan  jopa  opettajana  kehittymisen 
ydinkysymys. Tutkimukseni merkitsee siis myös opettajuute-
ni ja ammatiflflisen identiteettini kriittistä tarkasteflua, uudefl-
fleen rakentumista ja rakentamista (ks. esim. Lauriafla 1997). 

Tavoitteenani ofli havainnoida ja ymmärtää uutta opetus- 
ja oppimistiflannetta ja ”antaa sen puhua ja puhuteflfla minua”. 
Haflusin oflfla avoin ja katsoa, mikä aflkaisi näyttäytyä merki-
tykseflflisenä  opiskeflijoiden  ja  oman  tiflanteeni  määritteflyssä 
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ja ymmärtämisessä. Tämä kuvastaa tutkimukseni teoreettisia 
ja metodoflogisia flähtökohtia efli symboflista interaktionismia, 
jossa  fokus  on  sekä  yksiflön  kokemuksiflfla  että  sosiaafliseflfla 
vuorovaikutukseflfla  ja  sosiaaflisiflfla  suhteiflfla  (Denzin  1992). 
Symboflisessa  interaktionismissa  fluokan  toimintaa  ja  tapah-
tumia  flähestytään  tiflanteessa  toimijoiden  antamien  merki-
tysten  kautta;  ihmisten  väflinen  vuorovaikutus  ymmärretään 
juuri  asioiflfle  annettujen  merkitysten  kautta  (Bflumer  1986). 
Ymmärtääkseen  tietyn  sosiaaflisen  toiminnan,  kuten  opetus-
tapahtuman, tutkijan on päästävä käsiksi niihin merkityksiin, 
joita  toimijoiflfla  on.  Merkitys  on  flöydettävissä  tuflkitsemaflfla, 
mitä toimijat (kuten opettajat ja oppiflaat) tekevät tai miten 
he  tuflkitsevat  toimintansa.  Tuflkinnaflflisen  paradigman  mu-
kaan opettaja on ”ymmärtävä ammattiflainen”, joka tuflkitsee 
tiflanteita ja jonka kokemukseflflista tietoa tarvitaan opetuksen 
kehittämisessä. Schwandt (2000, 191.) Tutkimukseni edustaa 
siis flaaduflflista, tuflkinnaflflista ja spesifimmin interaktionistista 
flähestymistapaa.

Tutkimuksen päätarkoitus on käsiteflflä flukionsa afloitta-
neiden opiskeflijoiden kokemuksia ja heidän opiskefluflfleen an-
tamiaan merkityksiä. Tutkimuksen toisessa fluvussa käsitteflen 
tutkimuksen oppimisteoreettista taustoitusta, kuten motivaa-
tiota, opiskeflustrategioita ja oppimisorientaatioita sekä opis-
keflijan itsesääteflyyn fliittyviä tekijöitä. Varsinaiset tutkimusky-
symykset esitteflen koflmannessa fluvussa. Nefljännessä fluvussa 
kuvaan tutkimuksen metodoflogiset ja metodiset vaflinnat sekä 
tutkimuksen  toteuttamisen  varsin  yksityiskohtaisesti,  vaikka 
käyttämäni  aineistohankinnan  meneteflmät  ovat  perinteisiä. 
Tarkan  kuvauksen  avuflfla  flukijan  on  kuitenkin  mahdoflflista 
seurata ”heräämistäni” tutkijana ja nähdä omakohtaisten va-
flintojen merkitysten avautuminen minuflfle opettaja-tutkijana. 
Viides  fluku  sisäfltää  tutkimustuflokset.  Vaikka  tutkimus  kä-
sittefli flukioflaisia, haflusin myös seflvittää opettajana kokema-
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ni  kognitiivisen  konfliktin,  joten  tutkimuksen  kuudennessa 
fluvussa pohdin konfliktin avautumista, opettajuudessani ta-
pahtuneita muutoksia tutkimuksen kufluessa sekä tarkasteflen 
yfleensäkin opettaja tutkijana -flähestymistapaa. Viimeisessä efli 
seitsemännessä  fluvussa  tarkasteflen  tutkimustufloksia,  tutki-
muksen toteutusta, tutkimuksen merkitystä sekä mahdoflflisia 
jatkotutkimusaiheita.
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OPISKELUN JA OPPIMISEN TEOREETTISIA 
LÄHTÖKOHTIA

Yksi  opettajana  miefltäni  askarruttaneista  kysymyksistä  uu-
dessa kouflukontekstissa ofli, miksi opiskeflijat eivät näyttäneet 
oppivan, vaikka opettajana pyrin tarjoamaan heiflfle kieflenope-
tuksen flisäksi tietoa myös oppimisesta ja opiskeflustrategioista. 
On kuitenkin niin, että vaikka opettajat voivat pyrkiä saamaan 
aikaan tietynflaista itsesääteflyyn perustuvaa toimintaa opiske-
flijoissa,  vaflitettavasti  opiskeflijoiflfle  ei  väflttämättä  itse  oppi-
minen  ofle  kouflun  ensisijainen  tavoite  (Kapflan  2008,  483). 
Lisäksi tänä päivänä yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia sefl-
flaiseflfla vauhdiflfla, että oppijan tuflee saada taidot eflinikäiseen 
oppimiseen. Myös tätä varten tarvitaan oppimisprosessin tun-
temusta. (Lonka, Oflkinuora & Mäkinen 2004.) Tarvitsin siis 
flisää tietoa oppimisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Se, miten oppiminen ja siihen vaikuttava opetus on näh-
ty, on vaihdeflflut aikojen kufluessa. Painotus on siirtynyt ope-
tuksesta oppimisprosessiin. Siinä missä behaviorismi korosti 
opetusta, kognitiivinen psykoflogia painotti oppimistapahtu-
maa.  Tänä  päivänä  konstruktivismi  näkee  oppimisen  aktii-
visena  toimintana  efli  oppija  rakentaa  tietonsa  itse  ja  kytkee 
oppimansa aiemmin opittuun. (Tynjäflä 1999; ks. myös Cobb 
1994.) Skinnari (2004, 104) kysyy kuitenkin, korostetaanko 
konstruktivismissa  opiskeflijan  omaehtoisuutta  fliikaa,  joflfloin 
aiheutetaan  mahdoflflisesti  turhaa  turvattomuuden  tunnetta. 
Sosiokonstruktivismissa oppiminen nähdään ihmisten yhtei-
senä toimintana, jossa tunteiflfla ja kontekstiflfla on merkittävä 
osuus  (ks.  esim.  Lehtinen  ym.  1995;  Voflet  &  Jäveflä  2001; 
Järvenoja ym. 2004; Säfljö 2004; Järveflä 2010). 

Oppiminen on vahvasti situationaaflista efli sama 
opiskeflija voi oflfla eri kontekstissa efli kouflussa eri oppitun-
neiflfla hyvin eriflainen (Kukkonen 2000; Lonka ym. 2004). 

2
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Motivationaafliset ja kuflttuuriset tekijät sekä perhetausta 
näkyvät opiskeflussa ja oppimisessa. Ne korrefloivat seflkeästi 
ja vaikuttavat oppijan yfleiseen orientaatioon. Orientaatio voi 
oflfla myös tiettyyn kurssiin fliittyvä sekä kurssin sisäflflä yksit-
täiseen tehtävään ja opittavaan asiaan fliittyvä. (Lonka ym. 
2004.) Yfleinen orientaatio toimii opiskeflijan tuflkinnaflflisena 
viitekehyksenä, jonka perusteeflfla hän tekee vaflintojaan opis-
keflflessaan (mt. 314). Opiskeflija voi tuflfla flukioon saadakseen 
vaflkoflakin tai hän voi opiskeflfla kiinnostuksensa vuoksi. Hän 
saattaa pyrkiä suoriutumaan jostakin kurssista vähäisimmäflflä 
mahdoflfliseflfla panostukseflfla tai hän on oikeasti kiinnostunut 
aiheesta ja pyrkii asioiden syväflfliseen ymmärtämiseen. Yksit-
täiseflflä oppitunniflfla opiskeflija voi todeflfla kiinnostua jostakin 
kurssiin kuufluvasta tehtävästä tai asiasta, vaikkei oppiaine 
väflttämättä oflisi edes häneflfle miefluisin. (Ks. esim. Lehtinen 
ym. 1995; Tuominen-Soini ym. 2011).

Kouflutuksessa ja opetuksessa on perinteisesti nähty, että 
tietoa siirretään henkiflöfltä toiseflfle. Sivistysajatteflun näkökufl-
ma korostaa kuitenkin ihmisten kohtaamista ja sitä, mitä ih-
misessä kohtaamisen ansiosta herää. Ei riitä, että arvioidaan 
joidenkin  tietojen  ja  taitojen  siirtymistä  ihmisefltä  toiseflfle, 
vaan  vasta  toiminnan  ja  ajatteflun  suunta  on  ratkaiseva. Va-
pauteen ja vastuuseen kehittyminen ovat ihmisen kasvatuksen 
oflennaisimmat tavoitteet. (Skinnari 2004, 60-66.) 

Tavoitteet  yksin  eivät  riitä  kertomaan  opiskeflijan  mo-
tivaatiosta, eikä motivaatio yksin kerro opiskeflun toimivuu-
desta  ja  onnistumisesta.  Opiskeflua  voidaan  arvioida  muun 
muassa  opiskeflijan  uskomusten,  havaintojen,  tuflkintojen  ja 
odotusten perusteeflfla (Eccfles & Wigfiefld, 2002.) Opetuksen 
tehokkuus puoflestaan pitäisi arvioida sen perusteeflfla, kuinka 
hyvin se auttaa oppijaa kehittämään kognitiivisia ja motivaati-
oon fliittyviä prosessejaan (Kirjavainen 2008). Kouflutus onkin 
aina interventiota. Siflflä pyritään saamaan aikaan muutoksia 
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muun  muassa  kouflutettavien  tiedoissa  ja  taidoissa,  arvoissa 
ja  asenteissa  sekä  motivaatiossa  (Rauste-von  Wright  &  von 
Wright 1994, 12).

Mitä motivaatio on ja miten se iflmenee?

Rauhaflan (1992) mukaan ihmisen tajunta on perusfluonteefl-
taan intentionaaflista efli tavoitteeflflista. Motivaatio puoflestaan 
on se prosessi, joka saa aikaan ja yflfläpitää tavoitesuuntautu-
nutta  käyttäytymistä.  Fordin  (1992)  mukaan  motivaatiossa 
näkyvät  yksiflön  toimintaa  suuntaavat  tavoitteet,  tunteet  ja 
emotionaafliset kokemukset (jotka virittävät tai ehkäisevät toi-
mintaa) sekä odotukset ja yksiflön henkiflökohtaiset uskomuk-
set omasta pystyvyydestä. 

Eri  motivaatioteoriat  tarkasteflevat  uskomusten,  arvo-
jen  ja  tavoitteiden  suhdetta  toimintaan.  Odotukset  riippu-
vat niistä uskomuksista, joita oppijaflfla on kyvyistään päästä 
tavoitteeseen sekä siitä, kuinka tärkeänä hän pitää tavoitteen 
saavuttamista.  Motivaatioiden  tarkasteflun  hankafluutena  on 
motivaatioteorioiden  runsas  käsitteistö,  joka  osittain  me-
nee  pääflflekkäin.  (Eccfles  & Wigfiefld  2002,  127;  Lonka  ym. 
2004.)

Kyvykkyysuskomuksiin  kuufluvia  teorioita  ovat  muun 
muassa minäpystyvyyttä (seflf efficacy) painottava sosiokogni-
tiivinen teoria sekä eriflaiset toiminnan kontroflfliteoriat, joissa 
toiminta on riippuvainen siitä, kuinka pafljon oppija itse voi 
vaikuttaa toimintaansa. Toimintaan vaikuttavia syitä seflittää 
esimerkiksi itsemääräämisen teoria (seflf determination theo-
ry), joka käsitteflee sisäistä ja uflkoista motivaatiota. Kiinnos-
tusta tutkivat teoriat seflvittävät eroja yksiflöstä tai tiflanteesta 
nousevan  kiinnostuksen  väfliflflä.  Tavoiteorientaatiot  tutkivat 
tavoitteiden  ja  käyttäytymisen  suhdetta.  Oppijaflfla  voi  oflfla 

2.1



26 27

joko  itseen,  oppimiseen  tai  tehtävän  suorittamiseen  fliittyviä 
tavoitteita. Hän voi suuntautua tehtävään tai siitä pois. Suun-
tautuessaan  tehtävään  hän  voi  hafluta  flisätä  kompetenssiaan 
efli omaa osaamistaan tai hän voi hafluta tunnusta osaamises-
taan  varsinkin  verrattuna  toisiin.  (Eccfles  &  Wigfiefld  2002; 
ks. myös Bandura 1986; Lehtinen ym. 1995; Bandura 1997; 
Bandura 2006; Hidi & Renniger 2006; Tuominen-Soini ym. 
2011.)

Attribuutioteoriat  seflittävät,  miten  saavutukset  efli  on-
nistumiset ja epäonnistumiset seflittyvät. Ne voivat oflfla oppi-
jasta itsestään riippuvaisia tai johtua oppijan mukaan häneflfle 
uflkopuoflisista  tekijöistä.  Oppija  seflittää  menestymistään  tai 
epäonnistumistaan  omien  tuflkintojensa  pohjaflta  ja  täflflä  on 
vaikutusta  jatkossa  tapahtuviin  toimintoihin.  Teoriat,  jot-
ka  tarkasteflevat  odotusten  ja  tehtävään  fliittyvien  arvojen  ja 
arvostusten  väflistä  suhdetta  kuvaavat  oppijan  odotuksia  sefl-
viytyä tehtävästä sekä sitä, kuinka pafljon hän on vaflmis nä-
kemään vaivaa tavoitteen saavuttamiseksi. Oppijaflfle vaflinnat 
eivät väflttämättä ofle heflppoja, koska yksi vaflinta saattaa efli-
minoida  toiset  vaihtoehdot. Tavoitteen  houkutteflevuus  sekä 
menestymismahdoflflisuudet ovat siis vaflinnan perusta. Myös 
henkinen hyvinvointi ja minäarvostus voivat oflfla motivaati-
on takana. Oppija hafluaa säiflyttää myönteisen minäkuvan ja 
uskomuksen omiin kykyihinsä. (Eccfles & Wigfiefld 2002; ks. 
myös Weiner 1974a; Deci & Ryan 2000; Harefli & Weiner 
2002.)

Teoriat, jotka yhdistävät motivaation ja kognitiot, käsit-
teflevät sitä, kuinka motivaatio ja kognitiot toimivat yhdessä 
ja vaikuttavat toisiinsa. Ne näkyvät siinä, kuinka oppijat sää-
teflevät  toimintaansa  tavoitteen  saavuttamiseksi.  Esimerkiksi 
motivaation  ja  voflition  suhde  viittaa  siihen,  kuinka  voima-
kas  oppijan  haflu  suoriutua  tehtävistä  todeflfla  on.  Keskitty-
mäflflä yksiflön uskomuksiin, arvoihin ja tavoitteisiin motivaa-
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tiotutkijat  ovat  päässeet  seflviflfle  niistä  syistä,  jotka  seflittävät 
oppijan  sitoutumista  tehtävään  ja  tavoitteeseen  ja  kuinka 
nämä sitoumukset vaikuttavat hänen toimintaansa ja pyrki-
myksiinsä saavuttaa tavoitteet. (Eccfles & Wigfiefld 2002; ks. 
myös Corno 1993; Corno 2001; Järvenoja, Hurme & Järveflä 
2004.)  Uudessa  kouflussa  opiskeflijoiden  toiminta  näytti  pi-
kemminkin sifltä, etteivät opiskeflijat oflfleet sitoutuneita opis-
kefluun.  Tämä ei tietenkään voinut pitää kaikkien kohdaflfla 
paikkaansa. Opettajana oflin uteflias flöytämään seflityksen siflfle, 
mistä opiskeflija sai voimaa jatkaa opintojaan vastoinkäymisis-
tä huoflimatta. Niinpä tämän tutkimuksen tarkoitus ofli päästä 
seflviflfle oppijan tavoitteista, arvoista ja uskomuksista.

Sosiokognitiivinen teoria 

Ihminen ei eflä eristyksissä muista ihmisistä. Hän oppii tarkkai-
flemaflfla muita, ottamaflfla oppia toisten erehdyksistä ja onnis-
tumisista (Bandura 1986, 283; Bandura 2006; Schunk 2009). 
Toisten havaittu toiminta ei ofle peflkästään informoivaa, vaan 
siflflä on myös motivoiva merkitys (Bandura 1986, 301; 2006). 
Tarkasteflen sosiokognitiivista teoriaa hieman flähemmin, koska 
siinä korostetaan oppijan flisäksi yksiflön ja ympäristön väflistä 
vuorovaikutusta. Siten se on fläheflflä tutkimukseni teoreettista 
viitekehystä  symboflista  interaktionismia.  Sosiokognitiivisen 
teorian  mukaan  ihmisen  toiminta  seflittyy  käyttäytymisen, 
yksiflön kognitiivisten ja persoonaan fliittyvien tekijöiden sekä 
ympäristön vuorovaikutuksen kautta. (Bandura 1986; Schunk 
2001.) Oppimisprosessissa oppija asettaa itseflfleen tavoitteita. 
Hän  käyttää  niiden  saavuttamiseksi  kognitiivisia  prosesseja 
sekä sääteflee käyttäytymistään. Oppija miettii, kuinka pafljon 
ja missä määrin hän on vaflmis käyttämään aikaansa ja energi-
aansa saavuttaakseen tavoitteensa. Hän miettii, miflflaisia teh-
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täviä hän vaflitsee. Kyse on myös siitä, kuinka sinnikkäästi hän 
on vaflmis työskenteflemään tavoitteen eteen. (Bandura 1986; 
Schunk 2001; ks. myös Lehtinen ym. 1995.)

Oppimisprosessiin  vaikuttavat  oppijan  uskomukset 
omasta minäpystyvyydestä (seflf-efficacy befliefs), joka on kes-
keinen  käsite  sosiokognitiivisessa  teoriassa  (Bandura  1993; 
Bandura 1997; Schunk 2009, 453). Mikäfli tavoitteen ja tu-
floksen väfliflflä iflmenee ristiriitoja, yksiflö arvioi toimintaansa efli 
käyttää metakognitiivisia prosesseja, mikä vastaavasti vaikut-
taa  sitä  seuraavaan  toimintaan.  Se,  missä  määrin  nämä  kofl-
me  tekijää  (käyttäytyminen,  kognitiiviset  ja  persoonatekijät 
sekä ympäristö) painottuvat, riippuu yksiflöstä, toiminnasta ja 
tiflanteesta. (Bandura 1986, 20-23.) Oppiminen ei niinkään 
tapahdu sen kautta, miflflaisia vastauksia yksiflö saa kysymyk-
siinsä, vaan siitä, miten tietoa prosessoidaan ja miten käyttäy-
tymistä peiflataan ja arvioidaan (mt. 110; ks. myös Bandura 
1993).

Decin ja Ryanin (1987) mukaan tutkimukset ovat osoit-
taneet, että ongeflmanratkaisu on tehokkaampaa ja edeflflytyk-
set tufloksen saavuttamiseen suuremmat, kun oppiminen ta-
pahtuu  pikemminkin  yhteistyössä  kuin  kiflpaiflua  edistävässä 
iflmapiirissä. Yhteistyötä tukeviflfla oflosuhteiflfla on positiivinen 
vaikutus  sekä  sosiaafliseen  sopeutumiseen  että  kognitiiviseen 
kehittymiseen. (Mt. 258.) Myös Saflovaaran (2005) mukaan 
sosiaaflisuus  vahvistuu  yhteisöflflisessä  oppimisprosessissa. 
Niinpä pedagogisen kuflttuurin tuflisi kannustaa opiskeflijoita 
yhteistyöhön ja sitä kautta rohkaista heitä keksimään ja käyt-
tämään  eri  strategioita.  Opiskeflijoiden  tuflisi  voida  sisäistää, 
mitä itsesäätefly on ja miten se toimii. Saflovaara on sitä miefl-
tä,  että  toiminnan  säätefly  yhdessä,  kuten  toisten  oppimisen 
seuraaminen,  ideoiden  yhdessä  kehittefleminen,  toiminnan 
tuflkitseminen  ja  johtopäätöksien  tekeminen  sekä  kaikkien 
osapuoflten  tukeminen  ja  kannustaminen,  on  optimaaflinen 



28 29

tiflaisuus oppia itsesääteflyyn tarvittavia taitoja. Uusiflfla oppi-
mistavoiflfla on mahdoflflisuus vaikuttaa opiskeflijan motivaati-
oon ja vahvistaa kognitiivisten strategioiden käyttöä. (Mt. Ks. 
myös Bandura 1986.)

Saflovaaran (2005) mukaan strategioiden opetteflu on syy-
tä fliittää pedagogiseen kontekstiin. Esimerkiksi tutkiva oppi-
minen ohjaa impflisiittisesti opiskeflijoita pyrkimään asioiden 
osaamiseen tehtävän suorittamisen sijaan. Samaflfla opiskeflijat 
käyttävät  syväoppimiseen  kuufluvia  strategioita  ja  sääteflevät 
itse toimintaansa ja opiskefluaan. Opetussuunniteflmaan tuflisi 
kuuflua  itsesääteflyyn  perustuvan  oppimisen  huomioiminen. 
Opiskeflijaflfle tuflee myös antaa aikaa ymmärtää oppimisen to-
deflflinen fluonne (ks. myös Vermunt & Vermetten 2004). Op-
piminen  on  ymmärtämistä  ja  henkiflökohtainen  investointi 
samaflfla kun opiskeflija oppii, miten sosiaaflinen tieto rakentuu 
ja rakennetaan. Saflovaara (mt.) jatkaa kysymäflflä, hafluamme-
ko  että  opiskeflijat  saavat  mahdoflflisimman  pafljon  tietoa  vai 
hafluammeko että he oppivat kehittämään omaa äflyään ja so-
siaaflisia  taitojaan.  (Ks.  myös  Bandura  1986;  Schunk  2009; 
Paakkari, Tynjäflä & Kannas 2011.) 

Kouflussa minäpystyvyyden käsite fliittyy itse asiassa sekä 
oppijan  että  opettajan  toimintaan.  Oppijoiden  uskomukset 
omiin kykyihinsä suoriutua ja säädeflflä omaa oppimistaan vai-
kuttavat heidän pyrkimyksiinsä ja sitä kautta motivaation ta-
soon.  Opettajien  minäkäsitykset  puoflestaan  näkyvät  heidän 
uskomuksissaan  kykyynsä  motivoida  ja  edesauttaa  oppimis-
ta. Mikäfli he uskovat oman panoksensa vaikuttavuuteen, he 
mahdoflflistavat oppimista edistävän oppimisympäristön. Täfl-
flainen opettaja osaa esimerkiksi korostaa, että oppiminen on 
taito,  joka  on  opittavissa.  Hän  ei  myöskään  vertaa  opiskefli-
joita keskenään, vaan korostaa oppijan henkiflökohtaista edis-
tymistä. Vastaavasti opettajat, jotka ovat epävarmoja tai ovat 
menettäneet uskonsa itseensä opettajina, sitoutuvat heikom-
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min opetustyöhön ja voivat kärsiä työuupumuksesta. (Bandu-
ra 1993.)

Kouflutuksen tavoite on ennen kaikkea varustaa opiske-
flijat niiflflä työkafluiflfla, joita he tarvitsevat oppimista ajateflflen 
sekä kasvattaa heitä uskomaan itseensä ja opettaa heitä sääte-
flemään omaa oppimistaan, ei vain kouflussa vaan fläpi eflämän 
(Bandura  1993,  136).  Banduran  mukaan  metakognitiiviset 
taidot  auttavat  sekä  oppimisen  itsesääteflyssä  että  oppimi-
sessa.  Oppija  tarkasteflee  täflflöin  vaflitsemiensa  tavoitteiden 
saavuttamisen  mahdoflflisuutta  ja  strategioiden  toimivuutta. 
Hän testaa omaa ymmärtämistään ja oppimistaan sekä virhei-
tä  havaitessaan  miettii,  miten  voi  korjata  puutteensa.  (Mt.) 
Minäuskomuksiflfla on yhteyksiä kouflussa oppimiseen, mutta 
nuoruuden vaflintojen kautta jopa aikuisuuteen ja ammatin-
vaflintaan. Mitä paremmin opiskeflijoiden uskomuksia minä-
pystyvyyteen  pystytään  tukemaan,  sitä  enemmän  he  edisty-
vät  oppimisessaan  ja  asettavat  itseflfleen  jatkossa  korkeampia 
tavoitteita. Vastaavasti mikäfli nuori epäiflee omia sosiaaflisia ja 
akateemisia kykyjään, hän fliittyy toisten samoin ajatteflevien 
nuorten  joukkoon. Tämä  voi  myöhemmin  rajoittaa  amma-
tinvaflinnanmahdoflflisuuksia. (Mt. 137-138; ks. myös Deci & 
Ryan 2000.) 

Tuflevaisuuden kannaflta on siis tärkeää, että se mitä opis-
keflijat oppivat itsestään flukiossa, on siirrettävissä ja soveflfletta-
vissa heidän tuflevaisuutensa tavoitteisiin (ks. Bandura 1986, 
344).  Harjoitteflun  kautta  kehittyy  taito  monitoroida  omaa 
toimintaa (mt. 369). Lukio tarjoaa opiskeflijoiflfle mahdoflflisuu-
den oppia jotain sekä itsestään että suoritettavista tehtävistä. 
Esimerkiksi psykoflogian pakoflflinen kurssi, jonka tähän tutki-
mukseen  osaflflistuneet  opiskeflijat  suorittivat,  antaa  opiskefli-
joiflfle käsitteitä tarkasteflfla omaa opiskefluaan ja oppimistaan.



30 31

Sisäinen ja uflkoinen motivaatio 

Ihminen on fluonnostaan taipuvainen kehittämään omia ky-
kyjään. Oppiminen perustuu oppijan omaan kiinnostukseen, 
jota  kasvanut  osaaminen  ruokkii.  (Perry,  Turner  &  Meyer 
2006,  329;  ks.  myös  Bandura  1993.)  Oppijan  motivaatio 
voi  oflfla  sisäistä  (intrinsic  motivation)  tai  uflkoista  (extrinsic 
motivation). Kun oppijaflfla itseflflään on tarve toteuttaa kyky-
jään  ja  ohjata  opiskefluaan,  häneflflä  sanotaan  oflevan  sisäinen 
motivaatio (intrinsic motivation). Sisäinen motivaatio saa ai-
kaan seflflaista käyttäytymistä ja psykoflogisia prosesseja, joiden 
seurauksena  oppija  kokee  toimivansa  tehokkaasti  ja  itsenäi-
sesti. Oppija kokee aitoa kiinnostusta opittavaa asiaa kohtaan 
ja  saa  oppimisesta  tyydytyksen  tunteen.  (Ks.  esim.  Deci  & 
Ryan 1987; McCormick & Pressfley 1997; Pintrich & Schunk 
2002.) 

Deci  ja  Ryan  (1987,  112)  määritteflevät  itsemääräy-
tyneeksi,  sisäisesti  motivoituneeksi  opiskeflijan,  joka  toimii 
oman kiinnostuksensa mukaan, etsii haasteita ja tekee vaflin-
toja.  Vaflinnat  ovat  sopusoinnussa  keskenään  ja  toimintaan 
nähden. Mitkään vaatimukset tai paflkkiot eivät määrää käyt-
täytymistä. Toisaaflta Järveflän ja Niemivirran (2001, 118-119) 
tutkimustuflokset osoittivat, että vastoin odotuksia myös op-
pimisorientoituneeflfla opiskeflijaflfla, joka yfleensä omaa sisäisen 
motivaation, voi oflfla uflkokohtainen tavoite eikä tavoitteena 
ofle vain oppiminen sinänsä (ks. myös Lonka ym. 2004).

Ympäristön  oflosuhteet  vaikuttavat  sisäiseen  motivaati-
oon joko vahvistaen tai heikentäen sitä. Tämän vuoksi esimer-
kiksi  kouflun  iflmapiiri  on  tärkeä.  Ympäristö,  joka  tyydyttää 
oppijan sisäisiä tarpeita kokea itsensä kyvykkääksi, osaavaksi 
ja  itseohjautuvaksi,  vahvistaa  sisäistä  motivaatiota  (Deci  & 
Ryan 2000). Toisaaflta oppimiskonteksti voi myös haitata si-
säistä  motivaatiota,  jos  se  korostaa  suorittamista  ja  asioiden 
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toistamista  ajatteflun  kehittämisen  sijaan  (Lonka  ym.  2004; 
Vermunt & Vermetten 2004).

Sisäinen motivaatio on siis herkkä uflkoa tufleviflfle vaikut-
teiflfle.  Opettajat  saattavat  tietämättään  heikentää  opiskeflijan 
sisäistä  motivaatiota,  kun  he  perinteiseen  tapaan  varsinkin 
aflakoufluissa  käyttävät  eriflaisia  tarroja,  fleimoja  ynnä  muita 
paflkkioita kannustamaan ja motivoimaan oppiflaita. Uflkoisiflfla 
paflkkioiflfla on todettu oflevan sisäistä motivaatiota heikentävä 
vaikutus (Deci, Koestner & Ryan 2001). Paflkkio voivat fliittyä 
suoritettavaan  tehtävään,  suorituksen  aikaiseen  toimintaan 
tai  se  voi  fliittyä  suorituksen  floppuunsaattamiseen.  Paflkkion 
voi myös saada peflkästä osaflflistumisesta iflman, että flopputu-
flokseflfla  on  merkitystä.  (Deci,  Ryan  &  Koestner  1999.)  Jos 
oppijaa afletaan paflkita suorituksista, sisäinen motivaatio voi 
muuttua uflkoiseksi efli oppija aflkaa tavoiteflfla oppimisen sijaan 
paflkintoa. Uflkoisessa motivaatiossa kimmoke tuflee siis uflko-
apäin. Osaaminen ei ofle enää ensisijainen tavoite, vaan väfli-
ne paflkkion saamiseksi. Paflkkioiden kontroflfloiva vaikutus ei 
väflttämättä näy suoraan, vaan tapahtuu ikään kuin vaivihkaa 
ja  oppija  muuttuu  uflkoaohjautuvaksi.  (Deci  &  Ryan  1987, 
43-49; Deci ym. 1999.) 

Positiivinen suuflflinen paflaute kertoo oppijan kyvykkyy-
destä, joflfloin se fluonnoflflisesti flisää sisäistä motivaatiota. Tapa, 
joflfla paflaute annetaan, voidaan kuitenkin kokea myös kont-
roflfloivana, joflfloin se rajoittaa toimijan autonomiaa ja näin ofl-
flen heikentää sisäistä motivaatiota. (Deci ym. 1999; Deci & 
Ryan  2000.)  Opiskeflijaflfla,  joka  tähtää  hyviin  arvosanoihin, 
on  osaamisen  taustaflfla  uflkoinen  tavoite,  mutta  arvosanoiflfla 
ei siflti väflttämättä ofle instrumentaaflista merkitystä, vaan ne 
yksinkertaisesti osoittavat oppijaflfle ja muiflfle hyvää osaamista 
(Tuominen-Soini ym. 2011, 83). Paflautteen peflkästään nega-
tiivista vaikutusta sisäiseen motivaatioon on muutoinkin ky-
seenaflaistettu (Hidi & Harackiewicz 2000; Hidi & Renniger 
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2006). 
Positiivinen suuflflinen paflaute siis voidaan kokea kont-

roflfloivana  riippuen  sanojan  tavasta  ja  sanavaflinnasta  sekä 
vastaanottajan  tuflkinnasta.  On  myös  muistettava,  että  posi-
tiivinen  paflaute  flisää  oppijan  sisäistä  motivaatiota  vain  siflflä 
edeflflytykseflflä, että toiminta on haastavuudessaan optimaaflis-
ta. (Deci ym. 1999, 628-629.) Negatiivinen paflaute on puo-
flestaan  haitaflflista  varsinkin,  jos  se  on  jatkuvaa.  Negatiivista 
paflautetta saaneet oflivat vähemmän motivoituneita kuin hen-
kiflöt,  jotka  eivät  saaneet  paflautetta  flainkaan.  Negatiivinen 
paflaute koetaan uhkaavana, varsinkin jos henkiflö kokee, että 
paflaute fliittyy hänen sisäiseen haflflintakäsitykseensä (flocus of 
causaflity).  Siflfloin  opiskeflija  kokee,  että  kyseessä  on  pikem-
minkin hänen ominaisuutensa kuin hänen toimintansa. Toi-
saaflta, jos negatiivinen paflaute on hyödynnettävissä tuflevissa 
toiminnoissa,  paflautetta  ei  koeta  yhtä  uhkaavana.  (Deci  & 
Ryan 1987, 59-61.; Deci & Ryan 2000.) Jatkuva negatiivi-
nen paflaute aiheuttaa sen, että tiflanne koetaan mahdottoma-
na. Mutta jos oppijaflfla on mahdoflflisuus jossain vaiheessa ko-
kea, että hän pystyy taas itse vaikuttamaan tiflanteeseen, hänen 
motivaationsa voi paflata. (Deci & Ryan 1987, 71-72.) 

Paflautteen vaikutukset näyttävät oflevan riippuvaisia vas-
taanottajan iästä. Lapsiin verrattuna esimerkiksi flukioikäisen 
kognitiiviset  toiminnat  ovat  kehittyneemmät  ja  oppija  osaa 
erottaa,  onko  paflaute  informoivaa  vai  kontroflfloivaa.  (Deci 
ym. 1999.) Lapsiflfla konkreettiset paflkkiot heikensivät sisäistä 
motivaatiota ja paflkkion metsästämisestä tufli oppimista voi-
makkaampi tavoite. Lapset aflkoivat työskenneflflä peflkän paflk-
kion toivossa. Suuflfliseflfla paflautteeflfla puoflestaan ofli vaikutusta 
vanhempiin opiskeflijoihin. Positiivinen paflaute vahvisti opis-
keflijoiden  itsenäistä  toimintaa  ja  flisäsi  kiinnostusta  asiaan. 
Lapsiflfle suuflfliseflfla paflautteeflfla ei oflflut juurikaan merkitystä. 
(Mt. 638.) 
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Uflkoisen  paflkkion  vaikutus  riippuu  toiminnan  komp-
fleksisuudesta ja kestosta. Pitkään jatkuva ponnisteflu voi vaa-
tia positiivista paflautetta, jotta oppija jaksaa jatkaa toimintaa. 
Niinpä harkittu uflkoisen paflkkion käyttö yhdistettynä oppi-
mistiflanteen kiinnostavuuteen voi aktivoida afluksi akateemi-
sesti motivoitumatonta opiskeflijaa. Opiskeflija voi toiminnan 
yhteydessä flöytää tavoitteen ja kiinnostua aidosti opittavasta 
asiasta. Tätä tukee opiskefluiflmapiiri ja opettajan ja opiskefli-
joiden väflinen vuorovaikutus. (Deci & Ryan 2000; Hidi & 
Harackiewicz  2000.)  Myönteisen,  informoivan  paflautteen 
avuflfla voidaan flisätä oppijan autonomisuuden ja kyvykkyyden 
tunnetta, miflflä on vaikutusta oppijan hyvinvointiin (Deci & 
Ryan 2000; Levesque, Stanek, Zuehflke & Ryan 2004).

Arvosanatkin ovat paflkkioita (ks. esim. Bflack and Wifli-
am 1998; Segers & Tiflflema 2011; Tuominen-Soini ym. 2011). 
Ne  voidaan  kokea  joko  informoivina  tai  kontroflfloivina  sen 
mukaan, miten ne on annettu ja pidetäänkö niitä perustefltui-
na tai oikeudenmukaisina (ks. esim. Segers & Tiflflema 2011). 
Kuflttuureissa, joissa painotetaan hyviä arvosanoja, arvosanat 
tuflkitaan kontroflfloiviksi. (Deci & Ryan 1987, 250.) Kuufluu-
ko suomaflainen kouflujärjesteflmä täflflaiseen kuflttuuriin? Voisi 
ainakin oflettaa, että korkeita sisäänpääsyvaatimuksia korosta-
vissa  koufluissa  syntyy  kiflpaifleva  kouflukuflttuuri  ja  arvosanat 
voidaan  tuflkita  kontroflfloiviksi.  Myös  opiskeflijan  oppimis-
historia  on  voinut  painottaa  arvosanoja,  joflfloin  heikommat 
arvosanat on koettu epäonnistumisina. (Ks. esim. Lonka ym. 
2004.)

Viime vuosikymmeninä oppimisen arvioinnista on siir-
rytty  arviointiin,  jonka  tarkoitus  on  peflkän  osaamisen  arvi-
oinnin sijaan edistää nimenomaan oppimista. Jotta tiedetään, 
miten arvioinnin avuflfla voidaan edistää oppimista, täytyy tut-
kia opettajien ja opiskeflijoiden käsityksiä ja suhtautumista ar-
viointiin (Brown, Irving, Peterson & Hirschfefld 2009; Segers 
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& Tiflflema 2011; Havnes, Smith, Dysthe & Ludvigsen 2012). 
Käsitykset  arvioinnista  vaikuttavat  toimintaan.  Uudistukset 
voivat tapahtua vain, jos opettajat ja opiskeflijat jakavat saman 
käsityksen arvioinnista (Segers & Tiflflema 2011, 52). 

Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppimista, joten sen tuflee 
oflfla seflkeää ja reheflflistä (Brown ym. 2009; Havnes ym. 2012). 
Opettajat  ja  opiskeflijat  kuitenkin  kokevat  paflautteen  hyvin 
eri  tavoin.  Peflkkää  arvosanaa  ei  väflttämättä  koeta  seflkeänä, 
siflflä Havnesin ja kumppaneiden (2012) tutkimuksessa yflflät-
tävän suuri joukko piti kokeen tuflosta täysin yhdentekevänä 
oppimisen  kannaflta.  Työskenteflyn  yhteydessä  saatu  paflaute 
sen sijaan koettiin hyödyflflisenä. Myös kokeen fläpikäyminen 
paflautustiflanteessa  auttoi  oppimista  opiskeflijoiden  mieflestä. 
(Mt.) Mikäfli oppija kokee arvioinnin hyödyflflisenä, hän ky-
kenee sen avuflfla sääteflemään opiskefluaan kohti tavoitettaan 
(Brown ym. 2009, 99.) Toisaaflta oppijakeskeiset arviointita-
vat,  kuten  esimerkiksi  portfofliot,  voidaan  kokea  positiivisi-
na peflkästään työskenteflyiflmapiirin kannaflta, mutta niiflflä ei 
väflttämättä  ofle  perinteisen  opettajaflta  saadun  paflautteen  ja 
arvioinnin kafltaista merkitystä ja vaikutusta. (Mt.) 

Opiskeflijat näkevät arvioinnin joko oppimista edistävä-
nä tai vertaifluna, kun opettajat puoflestaan eivät tee eroa ver-
taiflun ja oppimisen edistämisen väfliflflä. Opettajiflfla on tapana 
arvioida osaamista ja tehtävien suorittamista koko ajan arvo-
sanojen näkökuflmasta. (Segers & Tiflflema 2011.) Ehkä tämä 
tapahtuu aflitajuisesti ja perustuu opettajan roofliin arvioijana 
sekä  siihen,  että  opettajaflfla  on  tiedossa  opetussuunniteflman 
kriteerit. Arvioinnin osuus ja flaatu ofli opiskeflijoiden mukaan 
riippuvainen yksittäisestä opettajasta (Havnes ym. 2012). 

Havnesin  ja  kumppaneiden  (mt.)  tutkimuksessa  opet-
tajat  uskoivat  opiskeflijan  hyödyntävän  paflautetta  enemmän 
kuin  todeflflisuudessa  tapahtui.  Lisäksi  opettajat  oflivat  sitä 
miefltä, että juuri passiiviset ja heikot opiskeflijat eivät osanneet 
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ottaa paflautetta vastaan. Toimiva paflaute kertoo arviointikri-
teerit seflkeästi, jotta opiskeflija tietää, mitä hänefltä odotetaan 
ja kuinka hän voi parantaa suoritustaan. (Mt.)

Itsemääräämismahdoflflisuus (seflf-determination) tarkoit-
taa vaflinnan mahdoflflisuuksia ja kykyä tehdä vaflintoja. Vaflin-
toihin sisäfltyvään päätöksentekoon fliittyvät fläheisesti käsitteet 
tahto (voflitio), tarkoituksenmukaisuus (intentionaflity) ja haflu 
(wiflfl).  Vaikka  itsemäärääminen  ei  ofle  sama  asia  kuin  oman 
toiminnan kontroflfloiminen, ne fliittyvät yhteen siten, että op-
pijaflfla täytyy oflfla mahdoflflisuus vaikuttaa oppimisen tufloksiin 
oflflakseen itsemääräytyvä. Oman toiminnan kontroflfli yksin ei 
tuota itsemääräytyvää oppimista, mutta toisaaflta oman kont-
roflflin puuttuminen haittaa pyrkimystä itsemääräytyvään op-
pimiseen. (Deci & Ryan 1987, 35-37; ks. myös Deci 1992.)

Vaikka sisäinen motivaatio on herkkä uflkoa tufleviflfle vai-
kutteiflfle,  Hidi  ja  Harackiewicz  (2000)  eivät  suhtaudu  yhtä 
kieflteisesti  uflkoiseen  motivaatioon  kuin  esimerkiksi  Deci  ja 
kumppanit  (1999).  Hidi  ja  Harackiewicz  painottavat  kiin-
nostuksen ja tavoitteiden merkitystä. Heidän mukaansa op-
pimistiflanteessa  tuflisi  arvostaa,  mitä  suoritusorientaatio,  ufl-
koinen motivaatio ja tiflanteen fluoma kiinnostus voivat saada 
aikaan.  Kiinnostus sisäfltää sekä kognitiivisen että affektiivisen 
uflottuvuuden ja se voidaan jakaa oppijan henkiflökohtaiseen 
kiinnostukseen  (individuafl  interest)  ja  tiflanteessa  syntyvään 
kiinnostukseen (situationafl interest). (Mt.)

Deci ja Ryan (2000) näkevät, että motivaation taustaflfla 
oflevat  sisäänrakennetut  psykoflogiset  tarpeet  ovat  autonomi-
suuden  (autonomy),  kyvykkyyden  (competence)  ja  toisten 
kanssa  yhteenkuuflumisen  (reflatedness)  tarpeet.  Näiden  tar-
peiden toteutuessa oppija on henkisesti hyvinvoiva ja hänen 
on  mahdoflflista  kokea  sisäistä  motivaatiota  tai  vähintäänkin 
integroitua  uflkoista  motivaatiota. Tämä  tarkoittaa  sitä,  ettei 
tekijä, joka saa aikaan uflkoisen motivaation, ofle ristiriidassa 
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oppijan omien arvojen kanssa. Tavoitteeflflinen toiminta riip-
puu  siitä,  kuinka  pafljon  oppija  itse  voi  siihen  vaikuttaa  tai 
kuinka pafljon häneflflä on vaihtoehtoja. Joko sisäinen motivaa-
tio  tai  integroitu  uflkoinen  motivaatio  ovat  itsemääräämisen 
edeflflytyksiä. (Mt.)

Oppijaflfle  tuflee  antaa  vaflinnanmahdoflflisuuksia,  ettei 
hän  koe  oflevansa  fliikaa  kontroflflin  aflainen.  Siitä  huoflimatta 
oppimis- ja opiskeflutiflanteissa voi syntyä konflikteja, jos esi-
merkiksi oppijan tarpeet ja tunteet eivät ofle keskenään tasa-
painossa (Deci ja Ryan 1987, 88-90). Esimerkiksi flapset eivät 
aina innostu ja ofle motivoituneita kaikkiin tehtäviin kouflus-
sa, mutta jos heiflfle seflitetään harjoituksen tarpeeflflisuus ja pe-
rusteflflaan se, flapset eivät koe oflevansa kontroflflin aflaisia. On 
tärkeää  huomioida,  että  vaikka  oppiflaiflfle  tuflee  tarjota  mah-
doflflisuuksia itseohjautuvaan opiskefluun, se ei tarkoita, että he 
saavat tehdä mitä hafluavat. Opettaja tekee afloitteen ja ohjaa 
oppiflaita aktiivisesti tiettyyn suuntaan. (Mt.) Opettajat voivat 
auttaa oppijaa pitämään yflflä herännyttä kiinnostusta antamafl-
fla seflflaista paflautetta, joka vahvistaa oppijaa. Opettajien tuflisi 
antaa opiskeflijoiflfle mahdoflflisuus tehdä aiheeseen fliittyviä ky-
symyksiä ja tarjota oppimistiflanteita, joissa opiskeflijat voivat 
käyttää  oppijakeskeisiä  työtapoja  ja  ongeflmaratkaisuflähesty-
mistapoja. (Hidi & Renniger 2006, 121.)

Kun oppija ymmärtää toimintansa merkityksen itseflfleen 
ja omaflfle oppimiseflfleen, uflkoinen motivaatio voi muuttua si-
säiseksi. Täflflöin oppija sisäistää oppimisprosessin tärkeyden, 
muttei väflttämättä koe sitä vieflä omanaan tai itseään kiinnos-
tavana,  vaan  tekee  sen  esimerkiksi  veflvoflflisuudentunnosta. 
Vähiteflflen hän yhä enemmän sisäistää oppimisprosessin tar-
peeflflisuuden ja pystyy hyväksymään sen paremmin omanaan. 
Kun  oppija  oppii  sääteflemään  oppimisprosessiaan,  häneflfle 
voi  kehittyä  sisäinen  motivaatio.  Sisäinen  motivaatio  tuflee 
mahdoflfliseksi, jos oppija kokee saavansa vaflinnan mahdoflfli-
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suuksia. Täflflöin hän kokee itse haflflitsevansa oppimistaan efli 
hän  voi  toimia  autonomisesti.  (Deci  &  Ryan  1987,  55-57; 
Deci 1992; Deci & Ryan 2000; Levesque ym.  2004; ks. myös 
Pintrich ja McKeachie 2000.) 

Hidi ja Renniger (2006) ovat kehittäneet nefliportaisen 
maflflin, joflfla kuvataan, kuinka tiflanteesta nouseva kiinnostus 
voi  johtaa  oppijan  itsesääteflyyn  ja  oppimiseen.  Tiflanteessa 
heräävä  kiinnostus  tarkoittaa,  että  sen  flaukaisee  joku  uflko-
puoflinen  tekijä  ja  se  näyttäytyy  siflflä  hetkeflflä  keskittyneenä 
huomiona  ja  affektiivisina  reaktioina  (mt.  113).  Maflfli  sisäfl-
tää siis sekä affektiivisia että kognitiivisia tekijöitä. Vaiheissa 
iflmenee vaihteflua esimerkiksi oppijan minäpystyvyyden tun-
teessa,  panostamisen  voimakkuudessa,  tavoitteen  asetteflussa 
ja toiminnan itsesääteflyssä. (Mt. 114.) Yfleensä ensimmäisessä 
vaiheessa jokin uflkoinen tekijä saa kiinnostuksen heräämään. 
Se voi oflfla oppimistiflanne tai oppimisympäristön herättämä 
kiinnostus  (ks.  myös  Boekaerts  &  Niemivirta  2000;  Järveflä 
& Niemivirta 2001; Saflovaara 2005). Seuraavaksi oppija kes-
kittyy  mieflenkiintoisena  pitämäänsä  tehtävään  efli  yflfläpitää 
kiinnostustaan.   Tämän  jäflkeen  kiinnostus  flaajenee  oppijan 
henkiflökohtaiseksi  kiinnostukseksi.  Hän  fliittää  tehtävän  ai-
kaisempiin tietoihinsa, kokee positiivisia tunteita, mutta vieflä 
tässäkin  vaiheessa  hänen  kiinnostustaan  tuetaan  uflkoapäin. 
Siinä vaiheessa kun oppija työskenteflee tehtävän parissa itse-
näisesti  käyttäen  syväoppimisen  strategioita,  voidaan  katsoa 
oppijassa  heränneen  henkiflökohtaisen  kiinnostuksen.  Erona 
uflkoiseen motivaatioon on, ettei sisäisessä motivaatiossa oppi-
misympäristöflflä ofle väfliä, kuten situationaaflisen kiinnostuk-
sen herättämässä toiminnassa. (Mt.) 

Tiflanteen  herättämä  kiinnostus  pysyy  suhteeflflisen  ta-
saisena  opiskeflun  ajan,  joskin  sen  flähteet  voivat  vaihdeflfla 
opiskeflujakson aikana. Korkeimmiflflaan se on opiskeflun aflus-
sa,  joflfloin  uusi  tehtävä  herättää  opiskeflijan  mieflenkiinnon.  
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Näyttää sifltä, että opiskefluun fliittyvä puuttuva tieto flaukaisee 
utefliaisuuden ja haflun oppia siitä enemmän. Situationaafliseflfla 
kiinnostukseflfla ja akateemiseflfla flopputuflokseflfla ei ofle kuiten-
kaan suoraa yhteyttä, vaan innostus vaikuttaa työskenteflyyn ja 
työskentefly puoflestaan flopputuflokseen. (Rotgans & Schmidt 
2011.)

Opettajiflfla on taipumus, usein tahtomattaan, painostaa 
opiskeflijoita  hyviin  suorituksiin.  Deci  ja  Ryan  (1987,  251-
252) kuitenkin muistuttavat, että kouflun tuflisi saflflia opiske-
flijoiden epäonnistuminen antaakseen tiflaa sisäisen motivaati-
on ja opiskeflijan itseohjautuvuuden kehittymiseflfle. Toisaaflta 
opettajat voivat itse kokea oflevansa paineen aflfla, esimerkiksi 
yflioppiflaskirjoitusten takia, ja tämä voi vaikuttaa siten, että he 
käyttäytyvät kontroflfloivasti. (Mt.)

Niin  toivottavaa  kuin  itseohjautuvuus  oflisikin,  opiske-
flijoita ei voi pakottaa siihen. Itseohjautuvuus on mahdoflflista 
vain  tarjoamaflfla  informoivaa  paflautetta  ja  vaflinnanmahdofl-
flisuuksia.  Jotta  paflaute  toimisi,  tehtävän  pitää  oflfla  riittävän 
haasteeflflinen ja siitä saatu paflaute informatiivista ja reflevant-
tia. (Deci & Ryan 1987, 96-98.) Kun opiskeflijaflfle annetaan 
paflautetta, sen tuflisi tapahtua iflman painostusta vaadittaviin 
suorituksiin (mt. 268). Arviointiin fliittyvät vertaiflevat ja vaa-
timuksia korostavat kommentit koetaan heflposti kontroflfloi-
vina. Opettaja voi kehua opiskeflijan tuflosta, mutta mikäfli hän 
esittää sen tavaflfla, joka korostaa, että opiskeflijan tuflisi jatkaa 
samaan  tapaan,  hän  samaflfla  painostaa  opiskeflijaa.  Paflaute, 
jossa  opettaja  kertoi  tuflokset  ja  iflmoitti,  että  ne  sijoittuivat 
keskitason yfläpuofleflfle, ei sisäfltänyt vaatimusta opiskeflijan nä-
kökuflmasta. (Ryan 1982.)
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Itsesäätefly 

Itsesäätefly  (seflf-reguflation)  tarkoittaa  kykyä  säädeflflä  omaa 
toimintaa  (Zimmerman  2000).  Itsesääteflyä  kuvaavissa  teo-
rioissa  käsitteet  menevät  pääflflekkäin,  ja  itsesääteflystä  puhu-
taan  myös  käyttäen  termiä  itseohjautuvuus  (seflf-direction). 
Käsitteet  ’oppimistyyfli’  (Vermunt  &  Vermetten  2004)  sekä 
’itsemäärääminen’ (Deci & Ryan 1987) fliittyvät myös itsesää-
teflyyn. (Vermunt & Vermetten 2004, 360; Kapflan 2008; Tui-
jufla 2011, 43.) Yksi itsesääteflyä kuvaava teoria on sosiokog-
nitiivinen  teoria  (Bandura  1986),  jossa  vuorovaikutuksessa 
keskenään  ovat  yksiflö,  toiminta  ja  ympäristö.  Yksiflön  itse 
tuottamat  ajatukset,  tunteet  ja  toiminta  ovat  flähtökohtana 
henkiflökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseflfle.  Itsesäätefly on 
sykflistä, koska persoonatekijät, käyttäytyminen ja ympäristö 
muokkaavat toisiaan jatkuvasti. Kyse ei siis ofle peflkästään yk-
siflön ominaispiirteestä tai metakognitiivisesta kyvykkyydestä. 
(Bandura  1986,  391;  Zimmerman  2000,  14-15;  ks.  myös 
McCormick & Pressfley 1997.)

Cornon (1993; 2001, 191-194) mukaan itsesäätefly tar-
koittaa niitä toimia, jotka oppija tekee mahdoflflistaakseen ai-
komuksensa.  Luokassa  tapahtuvan  opetuksen  näkökuflmasta 
on tarpeen ymmärtää niitä tekijöitä, jotka seflittävät eroja yk-
siflöiden väflisessä oppimisessa. (Mt.) Sitä varten on syytä eri-
teflflä eri oppimistyyfleihin fliittyvät konstruktiot: kognitiiviset, 
affektiiviset  ja  konatiiviset  rakenteet.  Kognitiiviset  rakenteet 
ovat  tiedonkäsitteflyprosesseja,  jotka  fliittyvät  havaitsemiseen, 
käsitysten  muodostamiseen,  niiden  arvioimiseen  ja  järkei-
flyyn. Tunne on reaktio opittavaa asiaa kohtaan. Siihen kuuflu-
vat myös miefliaflat ja temperamentti. Konatiiviset konstrukti-
ot viittaavat niihin mieflen prosesseihin, jotka auttavat yksiflöä 
kehittymään. Niihin kuufluvat impuflssi, haflu, tahto ja tietoi-
nen pyrkimys. Konatiiviset konstruktiot jakautuvat siis moti-

2.4
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vaatio- ja voflitionaaflisiin tekijöihin. (Ruohotie 2000a.) Moti-
vaatiotekijät auttavat määrittämään tavoitteet, voflitionaafliset 
tekijät auttavat saavuttamaan tavoitteen (Corno 1993).

Sosiokognitiivisen teorian keskeinen käsite on ’minäpys-
tyvyys’. Osaaminen sisäfltää sekä taitoja että uskomuksia omis-
ta kyvyistä suoriutua tehtävästä tietyissä oflosuhteissa. Koska 
usko omiin kykyihin on hyvin herkkä asia, epävarmuus omis-
ta kyvyistä voi rajoittaa toimintaa, joten uflkopuofleflta tufleva 
kannustus on sen vuoksi tärkeää. (Bandura 1986, 399.)

Kun kuvataan ja arvioidaan opiskeflijan motivaatiota ja 
itseohjautuvaa oppimista, huomioidaan oppijan kognitiiviset, 
motivationaafliset ja affektiiviset tekijät sekä sosiaaflinen kon-
teksti (Pintrich 2004). Lähestymistapa tarjoaa tiheän kuvauk-
sen  oppimisesta  ja  motivaatiosta.  Kuten  on  jo  aikaisemmin 
sekä  ihmis-  että  oppimiskäsityksen  yhteydessä  tuflflut  esiflfle, 
myös itsesääteflyn teoria pitää oppijaa aktiivisena osaflflistujana 
oppimisprosessissa  efli  oppija  rakentaa  omat  merkityksensä, 
asettaa tavoitteensa ja päättää strategioistaan. Itsesäätefleväflflä 
oppijaflfla  edeflflytetään  oflevan  riittävästi  tietoa  ja  taitoa  tark-
kaiflfla ja kontroflfloida omaa suoriutumistaan ja oppimistaan, 
siihen  fliittyvää  tiedonkäsitteflyä,  motivaatiota  ja  toimintaa 
sekä oppimisympäristöä. (Mt.)

Itsesääteflyyn kykeneväflflä oppijaflfla on oflemassa myös jon-
kinflainen käsitys tavoitteensa onnistumisen kriteereistä, joihin 
hän peiflaa oppimistaan ja onnistumistaan. Mikäfli oppiminen 
vaatii toimenpiteiden muutosta, itsesääteflevä oppija kykenee 
itsenäisesti tekemään tarvittavia muutoksia. Oppijaflfla voi itse 
asiassa oflfla useita tavoitteita. Itsesääteflytoiminnat ovat apuna 
oppijan ja ympäristön sekä tavoitteen saavuttamiseksi tarvit-
tavien  toimien  yhteen  sovittamisessa.  Yksin  oppijan  omaan 
persoonaan fliittyvät tai kontekstiin fliittyvät piirteet eivät siis 
muokkaa  toimintaa,  vaan  sitä  tekevät  itsesääteflytoimintojen 
kautta kaikki tekijät yhdessä. (Mt. 386-388.) 
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Pintrichin (mt.) maflflissa ensimmäinen vaihe käsittää tavoit-
teen  asettamisen  ja  toiminnan  suunnitteflun.  Samaflfla  akti-
voituu aikaisempi tehtävään fliittyvä tieto sekä oppimisympä-
ristön  ja  oppijan  suhde  tavoitteeseen. Toinen  vaihe  edustaa 
metakognitiivisia toimintoja kuten toimintojen toimivuuden 
seuraamista ja oppimisen onnistumisen tarkkaiflua. Tämä vai-
he fliittyy niin oppijaan, tehtävään kuin kontekstiinkin. Tähän 
vaiheeseen fliittyy voflitio, jota käsitteflen myöhemmin enem-
män  tässä  fluvussa.  Oppija  tarkasteflee  tavoitteen  tärkeyttä 
ja  mieflekkyyttä  itseflfleen  sekä  tehtävän  vaikeustasoa  ja  omia 
kykyjään  suhteessa  siihen.  Koflmannessa  vaiheessa  pyritään 
kontroflfloimaan toimintaa ja sääteflemään oppijaan, tehtävään 
ja kontekstiin fliittyviä piirteitä. Esimerkiksi itsesääteflevät op-
pijat tietävät, kuinka pafljon heidän tarvitsee paneutua tehtä-
vään. Toisaaflta he myös tietävät, missä vaiheessa, miksi ja ke-
nefltä pyytää apua, jos toiminta ei onnistu. Tässä iflmenee myös 
oppimisen sosiaaflinen fluonne. Lopuksi, nefljännessä vaiheessa, 
oppija reagoi ja reflektoi itseään, tehtävää ja kontekstia. Nämä 
vaiheet eivät kuitenkaan ofle hierarkkisia tai flineaarisia. (Mt. 
389; ks. myös Järveflä & Niemivirta 2001, 109.) 

Kuten itseohjautuva oppiminen, myös itsesäätefly vaatii 
toteutuakseen että opiskeflijaflfla on mahdoflflisuus tehdä vaflin-
toja. Opiskeflijan vaflinnat vaikuttavat siihen, kuinka vahvana 
itsesäätefly iflmenee. (Pintrich & Schunk 2002, 176; Pintrich 
2004,  387.)  Psykoflogisesta  näkökuflmasta  katsottuna  moti-
vaatio ja itsesäätefly syntyvät sivutuotteina siitä, mitä yksiflö it-
sestään uskoo (McCombs 2001, 86-87). Opiskeflija tarkkaiflee 
ja arvioi itseään: kuinka hän todeflfla toimii, vastaako tiflanne 
hänen uskomuksiaan, kuinka nykytoiminta vastaa tavoitteen 
saavuttamista ja miten hän reagoi tiflanteeseen. Negatiivinen-
kaan  reagointi  omaa  toimintaa  kohtaan  ei  aflenna  motivaa-
tiota, jos opiskeflijaflfla on usko, että hän kykenee parempaan 
ja osaa järjestää oppimistiflanteet suotuisiksi esimerkiksi vaflit-
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semaflfla  huofleflflisesti  opiskefluympäristönsä  tai  turvautumaflfla 
tarvittaessa apuun. (Pintrich & Schunk 2002, 176-177.) 

Itsesäätefly  kehittyy  sitä  mukaa,  kun  opiskeflija  oppii 
oppimaan  ja  osaa  käyttää  oppimisen  taitojaan.  Kun  hän  on 
sisäistänyt oppimaan oppimisen taidot ja käyttää niitä sovefl-
taen,  hänen  voi  sanoa  toimivan  itsesääteflevästi.  (Mt.  181.) 
Mikäfli oppijaflfla ei ofle kykyä itsesääteflyyn, siflflä on taipumus 
näkyä  heikkoina  oppimistufloksina.  Ongeflmat  esiintyvät 
yfleensä aikomusvaiheessa sekä toiminnan kontroflflistrategiois-
sa.  Oppijaflta  puuttuu  sosiaaflisia  oppimisen  kokemuksia  tai 
hän ei koe tarvetta ponnisteflfla tavoitteiden eteen. Hän saattaa 
väflteflflä  oppimista  ja  pyrkiä  toisten  samoin  ajatteflevien  seu-
raan, joflfloin oppimiseen vaikuttavat heikosti toimivat maflflit 
vain vahvistuvat. Toimivien maflflien flöytyminen on siis tärke-
ää oppimisen kannaflta. (Zimmerman 2000; ks. myös Nurmi 
& Aunofla 2001.) 

Perheen kesken tapahtuvaflfla vuorovaikutukseflfla on mer-
kitystä suoritusstrategioiden kehittymiseflfle, miflflä puoflestaan 
on vaikutusta koufluun sopeutumiseen ja opiskeflussa menes-
tymiseen. Opiskeflijan heikko menestys opinnoissa ja käytös-
häiriöt kouflussa johtuvat usein puutteista näissä strategioissa. 
Negatiivinen suhtautuminen ja pessimistiset odotukset omia 
saavutuksia kohtaan aiheuttavat ongeflmia kouflussa, sekä opin-
noissa että suhteissa opettajiin. Se näkyy pojiflfla käytöshäiriöi-
nä ja tytöiflflä henkisinä ongeflmina, kuten masentuneisuutena. 
Niinpä suoritusstrategioiflfla on suuri merkitys opiskeflijoiden 
hyvinvointiin. Vaikka kouflu ei ofle vastuussa näiden strategioi-
den kehittymisestä, siflflä on mahdoflflisuus puuttua ja katkaista 
kierre. (Deci & Ryan 1987, 246; Aunofla 2001; ks. myös Deci 
& Ryan 2000.)

Kouflu  voi  puuttua  opiskeflijan  suoritusstrategioiden 
muuttamiseen ja pyrkiä ohjaamaan itsesääteflevää oppimista, 
mutta se ei ofle ongeflmatonta.  Opiskeflijat eivät väflttämättä 
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pysty juurikaan vaikuttamaan kontekstiin ja tehtäviin fliitty-
viin  seikkoihin,  eflflei  fluokkahuonetta  ja  opetusta  ofle  suun-
nitefltu erityisen oppijaflähtöisesti (ks. esim. Saflovaara 2004). 
Opettaja on yfleensä se, joka asettaa tavoitteet oppimiseflfle ja 
joka vaflvoo, onko opiskefltava asia opittu. Näin oflflen oppija 
oppii jättämään vastuun opettajaflfle. Opiskeflija ei myöskään 
usein aidosti tiedä omia tarpeitaan suhteessa oppimiseen eikä 
hän väflttämättä koe aitoa tarvetta saavuttaa tietoja ja taitoja. 
Opettaja voi tietysti pyrkiä tarjoamaan eriflaisia oppimistiflai-
suuksia, mutta opiskeflija ei väflttämättä haflua hyödyntää nii-
tä. (Boekaerts & Niemivirta 2000, 419; ks. myös Vermetten, 
Vermunt & Lodewijks 2002; Pintrich 2004.) 

Se, miten opiskeflija reagoi oppimistiflanteeseen, riippuu 
siitä, miflflaisena hän näkee tehtävän ja kontekstin. Sama op-
pimistiflanne  voidaan  tuflkita  eri  tavoin  ja  sitä  seuraavat  toi-
minnat  ovat  eriflaisia.  Oppimistiflanne  voidaan  esimerkiksi 
kokea haasteena, joflfloin opiskeflijaflfla on haflu flaajentaa omaa 
osaamistaan ja tietojaan. Tiflanne voidaan kokea myös uhka-
na, joflfloin opiskeflijan pyrkimyksenä on suojeflfla egoaan. Ai-
kaisemmiflfla  oppimiskokemuksiflfla  on  vaikutusta  tiflanteessa 
reagointiin. (Boekaerts & Niemivirta 2000, 424.) Opettajan 
oflisi  hyvä  erottaa,  väflttefleekö  opiskeflija  tehtävää  järki-  vai 
tunneperustein. Jos opiskeflija kokee tehtävän uhkana omaflfle 
egoflfleen, hän ei väflttämättä mieti tehtävän vaikeustasoa eikä 
sitä, miten pystyisi voittamaan vaikeudet. (Mt. 422.)

Kun opiskeflija oppii ymmärtämään oman vastuunsa ja 
kontroflflin merkityksen ja kun hänet saadaan uskomaan omiin 
mahdoflflisuuksiinsa, häneflfle voi kehittyä sisäinen motivaatio. 
On  toivottavaa,  että  sisäisen  motivaation  avuflfla  saavutetut 
oppimistuflokset  johtavat  syväsuuntautuneeseen  oppimiseen 
ja opittuja taitoja ja strategioita osataan käyttää myös kouflun 
uflkopuofleflfla  (Pintrich  &  McKeachie  2000:  Pintrich  2004). 
Pintrich ja McKeachie (2000, 31) myöntävät, että ongeflma, 
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kuinka ohjata opiskeflijoista aktiivisia, motivoituneita ja opis-
kefluaan itse säätefleviä, puhuttaa edeflfleen. Itsesääteflyn kehit-
tyminen on myös ikä- ja kokemuskysymys (Vermunt & Ver-
metten 2004).

Ruohotie (2000a, 26) flainaa McCombsia ja muistuttaa, 
että metakognitiiviset taidot ovat avainasemassa, kun kehite-
tään kykyjä oppimisen itsesääteflyyn. Opiskeflijoiflfle tuflisi varta 
vasten näyttää, mitkä opiskeflumeneteflmät toimivat ja sopivat 
mihinkin  tarkoitukseen.  Pintrich  ja  McKeachie  (2000,  32) 
puoflestaan muistuttavat, ettei kognitiivisia taitoja opita moti-
vaatiosta irraflflaan. Esimerkiksi opiskeflija, joka näkee vaikean 
tehtävän pikemminkin haasteena kuin flannistavana, on vafl-
miimpi kokeiflemaan eriflaisia strategioita tehtävän suorittami-
seen. Eri motivaatiomaflflit antavat ymmärtää, että positiivises-
ti motivoituneet opiskeflijat yrittävät enemmän ja pitäytyvät 
tehtävässä sitkeämmin. Toisaaflta, jotkut opiskeflijat opiskefle-
vat ahkerasti, mutta mikäfli he käyttävät toimimattomia stra-
tegioita, he eivät menesty kuten toimivia opiskeflustrategioita 
käyttävät opiskeflijat. Motivoitunut opiskeflija iflman tarvittavia 
kognitiivisia taitoja ei menesty, kuten ei taitava opiskeflijakaan 
iflman motivaatiota. (Mt.)

Bandura  (1986;  2006)  näkee,  että  ympäristö  on  yksi 
niistä koflmesta tekijästä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keske-
nään, kun pyritään kartoittamaan motivaation ja oppimisen 
suhdetta. Saflovaara (2005, 60-65) osoittaa, että opiskeflijat so-
vefltavat kognitiivisia oppimisstrategioitaan ja pyrkimyksiään 
itsesääteflyyn suhteessa siihen, miflflaisia vaatimuksia oppimis-
konteksti  heiflfle  asettaa.  Näyttää  sifltä,  että  strateginen  oppi-
minen  ja  kognitiivinen  itsesäätefly  sopeutuvat  kuflfloiseenkin 
opiskeflukontekstiin. Näin oflflen kouflukontekstin tuflisi tarjota 
mahdoflflisuuksia kehittää itsesääteflyä ja kognitiivisten strate-
gioiden käyttöä. 

Itsesääteflyä voi siis harjoiteflfla, ja siflfloin opettajan apu on 
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tarpeen. Opiskeflijoita tuflee opettaa tunnistamaan ja ymmär-
tämään  omaa  toimintaansa.  Opiskeflutapoihin  puuttuminen 
tuflee  tehdä  mahdoflflisimman  oppijakeskeisesti,  painottaen 
oppijan  positiivista  kehittymistä  ja  omaa  vastuuta  osaflflistua 
oppimisprosesseihin aktiivisesti. (McCombs 2001, 109-110.) 
Ongeflmana on, että opettajien käsitykset oppimaan oppimi-
sesta vaihteflevat. Opettajat, joiflfla on kapea käsitys oppimaan 
oppimisesta  ja  siihen  ohjaamisesta,  tarjoavat  vain  vihjeitä  ja 
neuvoja. He eivät varsinaisesti usko opiskeflijan kykyyn ottaa 
vastuuta  oppimisestaan.  Opettajat,  jotka  näkevät  käsitteen 
flaajemmin ja pitävät sitä tärkeänä, pyrkivät ohjaamaan opis-
keflijoita saavuttamaan korkeamman tason ajatteflutaitoja. He 
fluottavat  opiskeflijoihin  ja  antavat  heiflfle  enemmän  vapautta 
flöytää itse ratkaisuja. He näkevät oppimaan oppimisen hen-
kiflökohtaisena  ja  jatkuvana  prosessina.  (Waeytens,  Lens  & 
Vandenberghe 2002; Paakkari ym. 2011.)

Voflitio

Voflitiota kuvataan esimerkiksi adjektiiveiflfla tietoinen, itseoh-
jautuva, kurinaflainen ja keksefliäs. Se on siis enemmän kuin 
peflkkää tavoitesuuntautunutta käyttäytymistä tai sinnikkyyt-
tä. Kun yksiflö toimii voflitionaaflisesti, hän on vapaa uflkoisista 
paineista ja toimii oman keksefliäisyytensä ja pyrkimyksiensä 
pohjaflta.  (Corno  1993.)  Voflitio,  efli  tahdonaflaisten  tekojen 
kontroflfli, voidaan jakaa kahteen vaiheeseen. Päätöstä edefltää 
vaflintamotivaation vaihe, jossa oppija punnitsee vaihtoehto-
jaan omien ennakkokäsitystensä ja kiinnostuksensa vaflossa ja 
jonka aikana hän tekee vaflinnan siitä, miflflaisiin tavoitteisiin 
hän tähtää. Sitä seuraa päätöksen jäflkeinen, toimeenpanevan 
motivaation vaihe, jonka aikana oppija pyrkii sääteflemään ja 
yflfläpitämään motivaatiotaan ja toimintaansa kohti tavoitetta. 
Hän siis sitoutuu tavoitteeseensa.  Oppijaflfla on eriflaisia vaih-
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toehtoja  toimia.  Oppija  voi  tukeutua  esimerkiksi  rutiiniin 
tai  hän  kääntyy  toisten  puofleen  apua  tarvitessaan.  Hän  voi 
vaihtaa tehtävää tai toimintaa. Hän voi myös pyrkiä tekemään 
tyflsästä toiminnasta kiinnostavampaa itseflfleen. (Järvenoja & 
Järveflä 2006; Järvenoja ym. 2004.)

Pintrich ja Schunk (2002, 182; ks. myös Corno 1993) 
huomauttavat, että kouflussa opiskeflijoiflfla on vain vähän va-
flinnanvaraa  päättää  aktiviteeteistaan,  joten  ennen  toimintaa 
fliittyvään vaiheeseen opiskeflijat eivät heflposti pääse mukaan. 
Toisaaflta on muistettava, ettei voflitio ofle tarpeen seflflaisten ta-
voitteiden kohdaflfla, joiden saavuttaminen ei vaadi ponniste-
fluja (mt).

Luokkatiflanteessa  opettajan  määräämä  tehtävä  ei  väflt-
tämättä  ofle  yksiseflitteinen.  Opiskeflijat  eivät  ehkä  ymmärrä 
opettajan antamaa tehtävää riittävän hyvin tai he eivät innos-
tu siitä. Heitä voi ahdistaa, etteivät he mahdoflflisesti suoriu-
du  tehtävästä  riittävän  nopeasti.  Nämä  käyttäytymismaflflit 
kuufluvat vaflintamotivaation vaiheeseen. (Järvenoja & Järveflä 
2006.)  Luokassa  tiflanne  vaatii  uudeflfleen  neuvotteflua  toteu-
tuakseen. Asiansa osaava opettaja seflkeyttää tavoitetta ja sen 
saavuttamiseen  vaadittavia  toimenpiteitä  opiskeflijoiflta  tufl-
fleiden  reaktioiden  mukaisesti  (ks.  esim.  Havnes  ym.  2012). 
Kun opiskeflijat kokevat tuflevansa huomioiduiksi, heidän hy-
vinvoinnin tarpeensa tyydyttyy (Deci & Ryan 2001). Tämän 
jäflkeen  opiskeflijat  voivat  siirtyä  toimeenpanevan  motivaati-
on vaiheeseen efli he aflkavat työskenneflflä tavoitetta kohti: he 
keräävät  tarvittavaa  materiaaflia,  huoflehtivat  ajankäytöstään 
ja  auttavat  mahdoflflisesti  toisiaan  suoriutuakseen  tehtävästä. 
(Corno 1993.)

Järvenoja ja Järveflä (2006, 88) puhuvat voflition yhtey-
dessä  suomaflaisesta  sisusta. Yksiflö  kontroflfloi  tahdonaflaisesti 
tekijöitä, jotka voivat viedä hänen mieflenkiintoaan pois oppi-
mistehtävästä.  Corno (2001, 191-194) muistuttaa, että kou-
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flussa vaaditaan itse asiassa jatkuvasti voflitionaaflista kontroflflia. 
Opiskeflijan  täytyy  muun  muassa  pysyä  tarkkana,  kuunnefl-
fla  ohjeita  ja  osaflflistua  opetukseen,  tehdä  pari-  ja  ryhmätyö-
tä  muiden  kanssa. Tiflanne  vaati  eri  opiskeflijoiflta  eri  asioita 
ja  opiskeflijoiflfla  on  eriflainen  kyky  ja  motivaatio  opettajien 
asettamia tavoitteita kohtaan. Opiskeflijoiden tuflisi opiskeflfla 
myös siflfloin, kun häiriötekijät vaikeuttavat oppimista tai kun 
heiflflä on peflkkä uflkoinen motivaatio. (Mt.)  Motivaatiota voi 
joutua  yflfläpitämään  esimerkiksi  jos  fluottamus  omiin  kykyi-
hin horjuu. Mitä enemmän oppijan on itse otettava vastuuta 
omasta  oppimisestaan  ja  mitä  kaukaisempi  tai  vaikeammin 
hahmotettava oppimistehtävä on, sitä haastavampaa on moti-
vaation yflfläpitäminen (Järvenoja & Järveflä 2006, 87). Voflitio 
onneksi kehittyy sitä mukaa, kun nuori tuflee tietoisemmaksi 
omasta toiminnastaan, johon kuufluvat kognitiiviset toimin-
nat, motivaatio ja tunteet. (Corno 2001, 197-200.)  

Oppimistiflanteessa  voflitiota  voidaan  kuvaiflfla  psyko-
flogisten  prosessien  kontroflfliksi,  joka  suojaa  keskittymistä  ja 
tavoitteeflflista toimintaa henkiflökohtaisiflta tai ympäristön ai-
heuttamiflta  häiriöifltä  (Corno  1993).  Itsesääteflyä  tarvitsevat 
myös opiskeflijat, joiflfla on keskitasoa paremmat kognitiiviset 
kyvyt. Itsesäätefly ei siis ofle ainoastaan kognitiivinen ja moti-
vaatioon fliittyvä, vaan siflflä on myös voflitionaaflisia aspekteja. 
(Corno 2001, 191-194.)

Attribuutiot

Attribuutiot seflittävät toimintaa ja toiminnan tuflosta, joskin 
ne vaihteflevat ihmisestä ja kuflttuurista riippuen (Schunk & 
Zimmerman 2006, 354-356). Ihmiseflflä on tarve ymmärtää ja 
järkeistää maaiflmaansa, joten hän pyrkii flöytämään seflityksiä 
onnistumiseflfleen tai epäonnistumiseflfleen. Attribuutiot fliitty-

2.5
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vät  toisaaflta  oppimiseen,  toisaaflta  uusien  tiflanteiden  haflflin-
taan.  (Deci  &  Ryan  1987,  190.)  Attribuutiot  voidaan  fluo-
kiteflfla niiden koflmen eri ominaisuuden mukaan: 1) sijainti, 
2) pysyvyys ja 3) kontroflfloitavuus (Weiner 1974a). Attribuu-
tioteoriassa on seflkeästi erotettavissa kaksi osapuoflta; toimija 
(actor, tämän tutkimuksen tapauksessa opiskeflija) ja tarkkai-
flija (observer, tässä tapauksessa opettaja). Toimijoiflfla on tar-
kempaa tietoa käyttäytymisestään ja sen syistä kuin tarkkaifli-
jaflfla. (Pintrich & Schunk 2002, 98.) 

Oppija voi kokea joko itse haflflitsevansa toimintaansa ja 
oppimistaan tai hän voi kokea uflkopuoflisten tekijöiden haflflit-
sevan häntä (flocus of controfl efli haflflintakäsitys). Opiskeflija voi 
esimerkiksi seflittää onnistumistaan siflflä, että hän on kyvykäs, 
tai siflflä, että hän on paneutunut asiaan ja vaflmistautunut hy-
vin. Toisaaflta hän saattaa seflittää, että kokeen vaikeustaso on 
häneflfle sopiva tai että häneflflä sattui oflemaan huono tuuri, jofl-
floin koe ofli häneflfle vaikea ja hän epäonnistui. Sekä kyky että 
paneutuminen ovat opiskeflijan persoonaan kuufluvia ominai-
suuksia, kun taas tehtävän vaikeustaso ja hyvä tai huono onni 
ovat oppijan vaikutuksen uflkopuofleflfla oflevia tekijöitä. Vaikka 
kyky ja paneutuminen ovat oppijan persoonaan fliittyviä omi-
naisuuksia, niiden pysyvyys ja kontroflfloitavuus eroavat toisis-
taan. Kyky nähdään pysyvänä ja tahattomana ominaisuutena 
efli siihen ei voi vaikuttaa. Tehtävään paneutuminen vaihteflee 
ja on siten muuttuva ominaisuus, joka riippuu opiskeflijasta 
itsestään. (Weiner 1974a, 17-19.) Opiskeflija attribuoi onnis-
tumisen tai epäonnistumisen johtuvaksi tehtävään paneutu-
misesta, joflfloin hän uskoo itse voivansa vaikuttaa siihen.

Toiminnan  onnistumista  tai  epäonnistumista  seuraa-
vaflfla  paflautteeflfla  on  vaikutusta  attribuutioihin.  Opiskeflijan 
epäonnistuessa on tärkeää, että paflautteessa kiinnitetään huo-
mio nimenomaan kontroflfloitavissa ofleviin syihin eikä oppi-
jan ominaisuuksiin. Opiskeflijan tuflisi paflautteen avuflfla oppia 
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ymmärtämään, kuinka hänen on mahdoflflista päästä parem-
paan suoritukseen. (Pintrich & Schunk 2002, 136-140.) 

Attribuutioiden ei tarvitse kuitenkaan oflfla pysyviä. Opis-
keflijoiden motivaatioon voidaan vaikuttaa muuttamaflfla heidän 
käsityksiään menestymiseen ja epäonnistumiseen johtaneista 
syistä (Schunk & Zimmerman 2006, 355.) Tutkimustuflokset 
osoittavat, että opiskeflijoita, jotka eivät ofle vaflmiita ottamaan 
haasteita  vastaan,  voidaan  rohkaista  muuttamaan  käsityksi-
ään  omista  epäonnistumisistaan.  Kun  opiskeflija  ymmärtää, 
että kyky on pysyvä ja paneutuminen puoflestaan muutetta-
vissa  ofleva  piirre,  hänen  kannattaa  pyrkiä  vaikuttamaan  ni-
menomaan muutettavissa oflevaan piirteeseen. Opiskeflijoiden 
attribuutioiden muuttuminen voi vaatia kannustusta ja tukea 
ja se on pitkäjännitteistä työtä. Opiskeflijan kannaflta on tärke-
ää, että epäonnistuessaan (tai onnistuessaan) hän itse huomaa 
syy-seuraus -suhteen, koska se vaikuttaa hänen minäpystyvyy-
den tunteeseensa ja onnistumisen odotuksiinsa jatkossa. Täflflä 
on yfleensä motivoiva vaikutus. (Weiner & Sierad 1974, 149; 
Pintrich ja Schunk 2002, 136-140.) 

Pystyvyysominaisuudet  vaikuttavat  odotettavissa  ofle-
vaan menestykseen. Jos oppija kokee koko ajan, ettei hän voi 
itse vaikuttaa tufloksiin, hänen motivaationsa kärsii. Toisaaflta 
haflflintakäsitys näkyy saavutuksiin suhtautumisessa. Jos opis-
keflija oflisi voinut paneutua tehtävään paremmin, muttei teh-
nyt sitä, hän saattaa kokea suurempaa häpeän tunnetta epä-
onnistumisestaan.  Jos  tehtävään  paneutuminen  ei  vaatinut 
opiskeflijaflta  pafljon,  hän  ei  pysty  täysin  kokemaan  yflpeyttä 
tufloksistaan,  toisin  kuin  jos  opiskeflu  oflisi  vaatinut  hänefltä 
ponnistuksia. Jos opiskeflija kokee, että hän voi itse vaikuttaa 
omaan opiskefluunsa, hän on vaflmiimpi paneutumaan siihen 
ja  jatkaa  vaikeuksien  iflmaantuessa  sitkeämmin  työskenteflyä 
saavuttaakseen  hafluamansa  tufloksen.  (Schunk  &  Zimmer-
man 2006, 355.) 
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Näkökuflma, jonka mukaan attribuutioita tarkasteflflaan, 
on  tärkeä.  Sama  attribuutio  aiheuttaa  eriflaisia  tuntemuksia 
riippuen siitä, onko kyseessä itse toimija (opiskeflija) vai onko 
toiminta suhteessa toisiin mukana ofleviin (opettaja tai opis-
keflijatoverit). Sekä oppija että opettaja näkevät onnistumisen 
ja menestymisen positiivisena saavutuksena, jota seuraa yflpey-
den tunne. Myös opiskeflijatoverit voivat tuntea yflpeyttä to-
veristaan, mutta yhtä hyvin he voivat oflfla kateeflflisia. Epäon-
nistuminen voi aiheuttaa toivottomuuden tunnetta oppijassa, 
myötätuntoa  opettajassa  ja  toisissa  opiskeflijoissa  tai  opiske-
flijatoverit  voivat  haflveksia  epäonnistujaa.  (Harefli  & Weiner 
2002.)

Opettajan on hyvä oflfla tietoinen omista asenteistaan ja 
nähdä  uskomustensa  vaikutus  omaan  toimintaansa  fluokas-
sa. Opettajat, jotka ovat epävarmoja omista kyvyistään tukea 
opiskeflijoiden oppimista, yflfläpitävät heflposti negatiivisia mie-
flikuvia opiskeflijoista. Opiskeflijat nähdään oppimattomina ja 
flaiskoina  ja  flisäksi  näitä  ominaisuuksia  pidetään  opiskeflijoi-
den pysyvinä ominaisuuksina. Negatiivisten uskomusten vah-
vistuessa motivaatio heikkenee. Jos opettaja uskoo attribuu-
tioiden  pysyvyyteen  ja  siihen,  että  ne  ovat  oman  kontroflflin 
uflottumattomissa, hän on vaarassa menettää uskonsa opiske-
flijoiden seflviytymiseen. (Harefli & Weiner 2002, 191; Pintrich 
& Schunk 2002, 135.) Opettajat, jotka fluottavat ja uskovat 
kykyihinsä opettaa, näkevät opiskeflijat motivoituneina oppi-
maan. Opettajat uskovat voivansa vaikuttaa opiskeflijoihinsa ja 
se väflittyy opiskeflijaflflekin. Opettajien tuflisi siksi etsiä oikeita 
attribuutioita opiskeflijoiden käyttäytymisen syihin. (Pintrich 
& Schunk 2002, 140; ks. myös Paakkari ym. 2011.) Siitähän 
tässä tutkimuksessakin on kyse.

Attribuutioiden muuttamiseen pyrittäessä, kuten itsesää-
teflevän  oppimisen  ohjaamisessakin,  opettajat  ovat  avainase-
massa, siflflä heidän odotuksensa ovat yhteydessä opiskeflijoiden 
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toimintaan. Empaattiset opettajat, jotka uskovat opiskeflijoi-
den kykyihin, näyttävät menestyvän hyvin pyrkiessään edis-
tämään oppimista. Tämä johtaa joustavien kognitiivisten tai-
tojen  käyttöön  ja  opiskeflijoiden  itsetunnon  vahvistamiseen. 
Negatiivinen paflautekaan ei väflttämättä ofle haitaflflista, jos se 
ohjaa opiskeflijaa ymmärtämään, kuinka hän voi suoriutua pa-
remmin.  Opiskeflija  oppii  fluottamaan  omiin  kykyihinsä  sitä 
paremmin,  mitä  enemmän  hän  oppii  omaflfla  toiminnaflflaan 
vaikuttamaan oppimistuflokseensa. (Deci & Ryan 1987, 247-
248.)

Opiskeflustrategiat 

Yhteiskunta on muuttunut niin, että tänä päivänä tarvitaan 
kykyä eflinikäiseen oppimiseen. Sitä varten on ymmärrettävä 
oppimisprosesseja. (Lonka ym. 2004, 301.) Myös oppimisen 
käsite on flaajentunut. Oppimista ei enää nähdä vain tietojen 
ja taitojen hankkimisena, vaan myös tunteiden, asenteiden ja 
sosiaaflisten  normien  omaksumisena.  Motivaatio  ja  oppimi-
nen  ovat  yksiflön  ja  ympäristön  väfliseen  vuorovaikutukseen 
fliittyviä  prosesseja.  (Järveflä  2001,  3-4;  ks.  myös  Pintrich  & 
Ruohotie 2000; Lonka ym. 2004.) Jotta voisi ymmärtää op-
pijoiden tiedoflflisiin konstruointiprosesseihin fliittyviä vaihto-
ehtoja, ja myös opetustiflanteen kannaflta epätarkoituksenmu-
kaisia konstruointiprosesseja, opetusta tuflisi tarkasteflfla paitsi 
tiedoflflisten rakenteiden väflitystapahtumana myös flaajempana 
sosiaaflisten rakenteiden ja yksiflöflflisten tuflkintojen systeeminä. 
Opetukseen osaflflistuvaflfle oppijaflfle on jo ehtinyt muodostua 
tietynflainen  toiminta-  ja  tuflkintatendenssien  kokonaisuus, 
joka ohjaa eri tiflanteiflfle annettavia kognitiivisia ja emotionaa-
flisia merkityksiä. (Lehtinen & Kuusinen 2001, 236; ks. myös 
Vauras,  Saflonen,  Lehtinen  &  Lepofla  2001;  Schunk  2009.) 

2.6
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Mercier (1995, 1-4, 19) muistuttaa, että vaikka tieto on yksi-
flön päässä, se ei ofle muodostunut sinne itsestään, vaan kieflen 
avuflfla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppiakseen yksiflön 
on osattava kysyä saadakseen tietoa ja osattava seflittää jakaak-
seen sitä. Tieto ei vain flisäänny, vaan se muokkautuu ihmisten 
väflisessä  vuorovaikutuksessa.  (Mt.) Tätä  kyseisen  tutkimuk-
sen  teoreettinen  viitekehys,  symboflinen  interaktionismikin, 
korostaa. 

Oppijan  toiminta-  ja  tuflkintatendenssit  näkyvät  opis-
keflijan  käyttämissä  eriflaisissa  opiskeflustrategioissa.  Oxfor-
din  (1990,  8)  määriteflmän  mukaan  opiskeflustrategiat  ovat 
toimintoja,  joita  oppija  käyttää  tehdäkseen  opiskeflusta  hefl-
pompaa, nopeampaa, mukavampaa, itseohjautuvampaa ja te-
hokkaampaa sekä heflpommin soveflflettavaa uusiin tiflanteisiin. 
Vaflittu strategia on yhteydessä oppimisorientaatioon ja näkyy 
sitä kautta oppimistufloksissa. (Mt. Lehtinen ym. 1995; Boe-
kaerts & Niemivirta 2000; Lonka ym. 2004.)

Opiskeflustrategiat ovat yhteydessä myös tiedonkäsityk-
seen. Tutkimuksen mukaan opiskeflutehtävät, jotka tähtäsivät 
ymmärtämiseen, efli eflaborointia ja organisointia vaativat teh-
tävät, fliittyivät reflativistiseen ja konstruktivistiseen ajatukseen 
tiedon rakenteesta. Opettajajohtoinen opetus tuottaa toistoon 
perustuvaa  oppimista,  kun  taas  oppijakeskeinen  flähestymis-
tapa tuottaa syväflflisempää oppimista, jossa tietoa konstruoi-
daan.  Uudet  oppimisympäristöt,  kuten  tietokoneavusteinen 
tai ongeflmanratkaisuun perustuva oppiminen, vaativat uusia 
flähestymistapoja  opiskefluun  ja  oppimiseen.  Peflkkä  tiedon 
toistaminen ei enää toimi, vaan oppijan tuflisi oflfla aktiivisessa 
rooflissa tiedon tuottamisessa. (Lonka ym. 2004; Vermunt & 
Vermetten 2004.) 

Kouflutusaflojen väfliflflä on eroja suhteessa tiedonkäsityk-
seen. Toiset kouflutusaflat korostavat suoriutumista, toiset sy-
väflflistä oppimista ja ymmärtämistä. Noviisit vaihteflevat aflus-
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sa syvä- ja pintaoppimisen väfliflflä, mutta se ei väflttämättä ofle 
huono asia. Yfliopistosta vaflmistumisessa on nimittäin havait-
tavissa  suuria  eroja.  Opiskeflijat,  jotka  oflivat  työeflämäorien-
toituneita kuten esimerkiksi tafloustieteitä ja flakia opiskeflevat, 
opiskeflivat  mahdoflflisimman  nopeasti,  kun  taas  oppimisesta 
kiinnostuneet, joiden tavoite ofli oppia mahdoflflisimman flaa-
jasti  ja  syväflflisesti,  eivät  näyttäneet  saavan  opintojaan  flain-
kaan vaflmiiksi. Yfliopisto-opiskeflussa jonkinflainen strateginen 
flähestymistapa,  joka  huomioi  sekä  oppimisen  fluonteen  että 
tufloksen, oflisi siis toivottavaa. (Lonka ym. 2004; Vermunt & 
Vermetten 2004.) 

Vermetten  ja  kumppanit  (1999)  toteavat,  että  opiske-
flustrategiat  näyttävät  vaihteflevan  kurssista  toiseen.  Niinpä 
strategioita  voidaan  pitää  kontekstispesifeinä.  Toisaaflta  on 
myös  näyttöä  siitä,  että  opiskeflijoiden  strategiat  ovat  yhte-
neväisiä eri kursseiflfla, mikä viittaa strategioiden oflevan yksi-
flöön  fliittyviä.  (Ks.  myös Tuominen-Soini  ym.  2011.)  Opis-
keflijoiden strategiat jakautuvat seflkeästi nefljään eri tyyppiin: 
strategioihin,  joiflfla  ei  ofle  suuntaa,  tuottamiseen  perustuviin 
strategioihin, merkitystä korostaviin strategioihin ja soveflta-
miseen tähtääviin strategioihin. Strategiat heijastavat opiskefli-
joiden oppimiskäsityksiä, oppimisorientaatioita sekä toimin-
tastrategioita. (Vermunt & Vermetten 2004, 378-379.)

Pintrich  (2000,  38-39)  huomauttaa,  ettei  peflkkä  kog-
nitiivisten strategioiden käyttö opiskeflussa johda parempaan 
tuflokseen. Vain jos opiskeflija käyttää strategioita motivoitu-
neesti  ja  tavoitteeflflisesti,  hän  voi  odottaa  suoritustensa  pa-
ranevan.  Hyvä  opiskeflija  ymmärtää,  miflfloin  hänen  täytyy 
panostaa  enemmän  ja  toimia  pitkäjännitteisesti.  (Mt.)  Lu-
kioflainen  toteaa  usein  kokeen  saatuaan  ja  siinä  epäonnis-
tuttuaan, että pitäisi ”flukea enemmän”. Se yksin ei siis riitä. 
Peflkkä yrittämisen määrä ei johda tufloksiin, vaan opiskeflijan 
tuflisi  kokeiflfla  eriflaisia  opiskeflustrategioita  motivoituneesti. 
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Pintrich ja McKeachie (2000, 45) muistuttavat, että voi oflfla 
tarpeen pyytää apua toisiflta. Oma kokemukseni tästä on esi-
merkiksi, että osa opiskeflijoista pyytää kertaustunteja ennen 
koetta, mutta saattaa käydä niin, ettei opiskeflija kuitenkaan 
iflmesty kertaustunniflfle. Ei siis yksinomaan riitä, että pyytää 
apua,  vaan  opiskeflijan  täytyy  myös  sitoutua  itse  toimimaan 
aktiivisesti. Vermettenin ja kumppaneiden mukaan pitäisi en-
sin pyrkiä vaikuttamaan opiskeflu- ja oppimisstrategioihin, jos 
oppimisprosessia haflutaan parantaa. Se voi onnistua, jos op-
pijaflfle tarjotaan mahdoflflisuuksia itseohjautuvaan oppimiseen 
ja painotetaan syväoppimista ja kriittistä ajatteflua. (Vermet-
ten ym. 2002.) 

Opiskeflijat,  jotka  uskovat  kykyihinsä  suoriutua  hyvin, 
efli joiflfla on vahva minäpystyvyyden tunne, yfleensä käyttävät 
eriflaisia opiskeflustrategioita. Täflflaiset opiskeflijat käyttävät sa-
maflfla enemmän kognitiivisia taitojaan opiskeflflessaan verrattu-
na opiskeflijoihin, joiden minäpystyvyyden tunne on heikko. 
Usko  omiin  kykyihin  vaikuttaa  positiivisesti  siihen,  kuinka 
opiskeflija itse sääteflee opiskefluaan ja oppimistaan esimerkiksi 
suunnitteflemaflfla ja seuraamaflfla toimintaansa (Pintrich 2000, 
58-59.) Myös Ruohotie ja Nokeflainen (2000, 141-143) ovat 
sitä miefltä, että minäkäsitys, motivaatio ja kyky säädeflflä omaa 
oppimista  ovat  ofleeflflisia  tekijöitä  menestymisen  kannaflta. 
Kaksi opiskeflijaa voi oflfla yhtä motivoituneita oppimaan, mut-
ta he saattavat erota siinä, kuinka he ajatteflevat itsestään sekä 
kuinka he suhtautuvat tehtävään ja tavoitteeseen. 

Taitava-taitamaton opiskeflija 

Ruohotien (2000a) mukaan opiskeflijat voidaan jakaa niin sa-
nottuihin taitaviin ja taitamattomiin oppijoihin heidän stra-
tegioiden  käyttönsä  perusteeflfla.  Taitamattomiflfla  oppijoiflfla 
tavoitteet  ovat  fliian  yfleisiä,  mikä  vaikeuttaa  tavoitteisiin  si-
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toutumista.  Heifltä  puuttuu  kyky  toimia  tehokkaasti  ja  siksi 
he pyrkivät väflttämään mahdoflflisuuksia, joita tarjoutuu op-
pimiseen.  He  pyrkivät  vain  suoriutumaan  tiflanteesta. Taita-
vat oppijat puoflestaan pyrkivät nimenomaan opittavan asian 
osaamiseen. He arvostavat oppimista sen itsensä vuoksi. He 
osaavat asettaa seflkeitä tavoitteita ja osaavat jakaa suuremman 
tavoitteen pienempiin osiin (ks. Schunk 2001). He myös ha-
keutuvat oppimismahdoflflisuuksien pariin ja panostavat opis-
kefluun. He eivät anna periksi ongeflmien iflmaantuessa, vaan 
kokevat  ongeflmat  haasteina.  Heidän  seflityksensä  huonoon 
tuflokseen  on,  että  he  vaflitsivat  väärän  ja  toimimattoman 
strategian tai panostivat fliian vähän. Tämä on muutettavissa 
seuraavaflfla  kerraflfla,  joflfloin  tavoitteeseen  pääseminen  on  jäfl-
fleen mahdoflflista. Taitamattomat oppijat puoflestaan vetoavat 
omiin riittämättömiin taitoihinsa, joflfloin oppimiseen on vai-
keampi vaikuttaa. (Ruohotie 2000a, 10-13; ks. myös Lehti-
nen ym. 1995.) 

Taitaviflfla ja taitamattomiflfla oppijoiflfla on eriflaiset käsi-
tykset  omasta  minäpystyvyydestään  ja  opittavan  asian  mer-
kityksestä.  Nämä  käsitykset  näkyvät  heidän  oppimisorien-
taatioissaan.  Ne  voivat  suuntautua  tehtävään  tai  siitä  pois. 
Opiskeflijan tavoite voi oflfla oppia tai hänen mieflenkiintonsa 
suuntautuu  vain  tehtävän  suorittamiseen.  Nämä  käsitykset 
vaikuttavat oppimismotivaatioon ja ennen kaikkea voflitioon. 
(Järveflä  &  Niemivirta  2001,  113).  Oppimisorientoitunut 
käyttää  oppimiseen  keskittyviä  strategioita,  mikä  näkyy  hy-
vinä oppimistufloksina (mt. 116-117). Vermunt ja Vermetten 
(2004) puhuvat oppimistyyfleistä. Oppimisstrategiat, käsityk-
set oppimisesta ja oppimisorientaatiot näkyvät oppimisessa ja 
sen tufloksissa. (Mt.)

Marton  ja  Säfljö  (1976;  1984)  esitteflivät  käsitteet  pin-
ta- ja syväsuuntautunut oppiminen. Nämä käsitteet kuvaavat 
oppimisen flaaduflflisia eroja. (Mt.) Pintasuuntutuneet oppijat 
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tähtäävät  muistamiseen  ja  tiedon  toistamiseen.  Heiflfle  myös 
opettajan ohjeet ovat tärkeitä. Pintasuuntautuneiden oppijoi-
den  ajatteflutoiminnat  eivät  pääse  kehittymään,  koska  heiflflä 
on uflkoinen motivaatio ja he ovat riippuvaisia uflkoisista te-
kijöistä. Lisäksi heidän tavoitteensa on ensisijaisesti suoriutua 
tehtävästä, ei oppia. Tästä seuraa, että opitut asiat unohdetaan 
nopeasti. Syväsuuntautuneet oppijat puoflestaan pyrkivät ym-
märtämään ja sovefltamaan oppimaansa. Heiflfle oppimiseflfla on 
henkiflökohtainen  merkitys.  Siksi  he  suhtautuvat  kriittisesti 
oppimisen sisäfltöön. He opiskeflevat käsitteet ja niiden väflisen 
flogiikan. Tämän seurauksena heidän ajattefluprosessinsa ja ky-
kynsä kriittiseen ajattefluun kehittyvät. (Pintrich & Ruohotie 
2000, 157; ks. myös Vermetten ym. 2002.) Toisaaflta joskus 
opiskefltaessa on esimerkiksi aikatauflujen vuoksi tarpeen hyö-
dyntää sekä pinta- että syväoppimista (Lonka ym. 2004).

Oppimisorientaatiot 

Opiskeflijan  orientaatio  voi  kohdistua  oppimisen  haflflintaan, 
joflfloin  hän  painottaa  kyvykkyyttä. Toisaaflta  oppija  voi  pai-
nottaa peflkästään tehtävän suorittamista. Opiskeflija voi myös 
nähdä  ainoastaan  opiskefltavan  asian  haasteeflflisuuden  ja  hä-
nen  energiansa  menee  tehtävän  suorittamisen  sijaan  minän 
puoflustamiseen.  Riippuvuusorientoitunut  opiskeflija  hafluaa 
oppia. Hän ei kuitenkaan toimi itsenäisesti, vaan hakee apua, 
tukea ja hyväksyntää. (Lehtinen ym. 1995.) Yhteistä oppimi-
sorientaatioiflfle on, että ne ovat suhteeflflisen pysyviä (Tuomi-
nen-Soini ym. 2011).

Motivaation  määrän  sijaan  tarkasteflflaan  opiskeflijoiden 
tavoiteorientaatioiden flaaduflflisia eroja, jotka iflmentävät, mi-
ten opiskeflija on motivoitunut. On muistettava, ettei eri ta-
voiteorientaatioita pidetä toisiaan poissuflkevina uflottuvuuk-

2.6
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sina (Veermans & Tapofla 2006, 66-67). Niemivirran (2000) 
mukaan peruskouflussa tytöt ovat keskimäärin oppimishakui-
sempia kuin pojat ja pojat taas tyttöjä suoritus- ja väflttämis-
suuntautuneempia. Tytöt menestyvät poikia paremmin, mut-
ta pojat uskovat enemmän omiin kykyihinsä. (Mt.)

Tavoite  ja  tavoitteeflflinen  toiminta  ovat  oppimisorien-
taatioiden taustaflfla. Tavoitteen sisäfltö voi oflfla spesifi, mutta 
tavoitteen  fluonteeseen  vaikuttavat  persoonaflfliset  tekijät. Ta-
voitteen asettefluun vaikuttaa se, tufleeko afloite henkiflöstä it-
sestään  vai  onko  se  ympäristöstä  peräisin  efli  onko  kyseessä 
aktiivinen toiminta vai tiflanteeseen sopeutuminen. (Lehtinen 
ym.1995; Lehtinen & Kuusinen 2001, 233-234.) Perusjako 
orientaatioihin vaikuttaviin tekijöihin voidaan jakaa henkiflö-
kohtaisiin  tekijöihin  ja  uskomuksiin  vaikuttaviin  tekijöihin 
(Lehtinen ym. 1995; Vauras ym. 2001, 296).

Aikaisempi oppimisen tutkimus keskittyi kongitiivisiin 
toimintoihin, mutta nykyään oppimistiflanne nähdään moni-
mutkaisena sosiaaflisena ja emotionaaflisena haasteena oppijafl-
fle. Lehtinen kumppaneineen (1995) flainaa Snowta ja toteaa, 
että oppijan oppiminen ja kehittyminen tapahtuvat sosiaafli-
sessa ja kuflttuurisessa kontekstissa, mutta oppijan perspektii-
vit ja tuflkinnat näissä tiflanteissa eivät ofle jaettuja kuflttuurisia 
kokemuksia, vaan vahvasti yksiflöflflisiä. Oppija muodostaa it-
seflfleen  seflviytymisstrategian,  joka  näkyy  orientaationa  suh-
teessa tavoitteeseen. Seflviytymisstrategioihin vaikuttavat ym-
päristön haasteet ja sen tarjoamat mahdoflflisuudet. Oppija voi 
oflfla tehtäväorientoitunut, joflfloin hänen tavoitteenaan on op-
pia. Hän voi oflfla joko sosiaaflisesti riippuvainen toisista tai hän 
voi pyrkiä suojeflemaan minäänsä. Orientaatiot saavat aflkunsa 
oppimistiflanteessa fluokassa, mutta näkyvät ja vahvistuvat vas-
taavissa tiflanteissa myöhemmin. Jos oppimiseen haflutaan vai-
kuttaa, kognitiivisia strategioita tuflee muuttaa. Mutta ennen 
kuin  strategioiden  muutos  on  mahdoflflinen,  on  seflviytymis-
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strategioita muutettava ensin. (Mt. 21-22.) 
Orientaatio  voi  oflfla  joko  tehtävään  tai  tehtävästä  pois 

suuntautunutta.  Tehtäväorientoitunut  on  motivoitunut  ja 
hän uskoo, että tehtävä on häneflfle mahdoflflinen efli häneflflä on 
tehtävän suhteen minäpystyvyyden ja haflflinnan tunne. Kun 
hän seflviytyy tehtävästä, hänen odotuksensa täyttyvät ja hä-
nen minäpystyvyytensä tunne vahvistuu, joflfloin hän on vafl-
mis  kohti  uusia  haasteita.  Hänen  strategiansa  on  suunnattu 
tehtävää ja siinä suoriutumista kohti. Minää puoflustava ei koe 
osaavansa  ja  näkee  mahdoflflisuutensa  suoriutua  heikkoina. 
Hänet  vafltaa  ahdistuksen  tunne  ja  epäonnistumisen  peflko.  
Niinpä  hän  pyrkii  heflpottamaan  ahdistustaan  väfltteflemäflflä 
tehtävää. Hänen väflttämisstrategiansa voivat heflpottaa ahdis-
tusta  hetkeflflisesti,  mutta  vahvistavat  samaflfla  hänen  käsitys-
tään  heikosta  minäpystyvyydestä.  Sosiaaflisesti  riippuvainen 
oppija  hakee  uusissa  tehtävissä  apua  jo  ennen  kuin  häneflflä 
on todeflflista avuntarvetta. Hän tarkkaiflee tiflanteen sosiaaflisia 
vihjeitä, jotta voi vakuuttua oflevansa menossa oikeaan suun-
taan. Hänen odotuksensa ovat korkeaflfla, mutta tavoite ei ofle 
niinkään oppiminen, vaan opettajaflta saatu hyväksyminen ja 
paflkkiot,  jotka  vahvistavat  hänen  onnistumisen  tunnettaan. 
Koska hän on riippuvainen sosiaaflisista vihjeistä, hän ei kehi-
ty työskenteflemään itsenäisesti ja systemaattisesti. Hän kokee 
riittävää tyydytyksen tunnetta kun hän vastaa oikein, vaikka 
vastaus oflisi arvaus eikä perustuisi oppimiseen. (Mt.) 

Yfläkoufluflaisia  ja  flukioflaisia  tutkineet Tuominen-Soini, 
Saflmefla-Aro  ja  Niemivirta  (2011)  flöysivät  nefljä  motivatio-
naaflista profiiflia opiskeflijoissa: 1) joukon, jonka orientaatiot 
jakautuivat  sekä  osaamisen,  suoriutumisen  että  väflttämisen 
kesken, 2) menestysorientoituneet, 3) osaamisorientoituneet 
ja 4) väflttämisorientoituneet. Lisäksi esiintyi eriflaisia yhdistefl-
miä. Oppimisorientaatio jakautui sisäiseen ja uflkoiseen, joista 
edeflflisessä tavoitteena ofli oppiminen ja kompetenssi, jäflkim-



60 61

mäisessä  arvosanat  ja  menestys.  Suoriutuminen  jakautui  flä-
hestymis-  ja  väflttämisnäkökuflmaan.  Suoriutumiseflfla  haflut-
tiin näyttää, että oppija osasi muita paremmin. Oppija saattoi 
myös  pyrkiä  tiflanteeseen,  jossa  hänen  ei  tarvinnut  pafljastaa 
osaamattomuuttaan.  Väflttämisorientaatiossa  oppija  pyrki 
suoriutumaan mahdoflflisimman vähäflflä vaivannäöflflä mahdofl-
flisimman nopeasti. Jako ofli samanflainen sekä peruskoufluflais-
ten että flukioflaisten joukossa ja orientaatioiden väfliflflä tapah-
tui hyvin vähän vaihteflua pitkittäistutkimuksen aikana. (Mt. 
91-96.) 

Orientaatio  näkyi  myös  suhtautumisessa  opiskefluun 
ja  koufluun.  Menestysorientoituneet  arvostivat  kouflutusta  ja 
viihtyivät kouflussa eivätkä kokeneet epäonnistumisenpeflkoa. 
Vaikka  oppiminen  ja  menestyminen  oflivatkin  tavoitteena 
suoriutumisorientaatiossa,  viihtyvyyttä  haittasi  epäonnistu-
misen  peflko.  Negatiivisimmin  kouflunkäyntiin  suhtautuivat 
väflttämisorientoituneet. (Mt. 89.)

Opettaja,  opetustiflanne  ja  oppija  ovat  vuorovaikutuk-
sessa ja fluokassa tämä vuorovaikutus vahvistaa oppijatyyppejä 
ja  heidän  seflviytymisstrategioitaan.  Opettaja  fluottaa  tehtä-
väorientoituneeseen opiskeflijaan ja mahdoflflistaa tämän itse-
näisen työskenteflyn. Opettaja ohjaa häntä antamaflfla seflkeää 
paflautetta, koska tehtäväorientoitunut ottaa paflautteen infor-
matiivisena eikä koe sitä uhkana. Minää puoflustava efli ego-
defensiivinen opiskeflija häiriköi tai on passiivinen. Opettaja 
joko painostaa häntä opiskeflemaan tai jättää rauhaan. Painos-
tuksen aflfla opiskeflija ahdistuu. Jos opiskeflija jätetään rauhaan, 
hän kokee, että hänen seflviytymisstrategiansa toimii, muttei 
se  edesauta  hänen  oppimistaan.  Sosiaaflisesti  riippuvaisen 
käyttäytyminen vahvistuu, koska opettaja rooflinsa mukaisesti 
kannustaa, kehuu ja auttaa. Opiskeflija ei näin oflflen voi ke-
hittyä itsenäiseksi. Hän joutuu käyttämään strategiaansa yhä 
enemmän, siflflä hän ei ofle oppinut opittavaa asiaa, koska on 
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vain seflviytynyt sosiaaflisten vihjeiden avuflfla tehtävistä. (Leh-
tinen ym. 1995, 24-25; ks. myös Tuominen-Soini ym. 2011.) 
Opettaja pystyi kyflflä heflpottamaan minää puoflustavan opis-
keflijan ahdistusta, mutta tufli samaflfla tukeneeksi tämän sosi-
aaflista riippuvuutta (mt. 30). Orientaatioiden tunnistaminen 
on tärkeää, siflflä se auttaa opettajia ymmärtämään opiskeflijoi-
ta, jotka eivät käyttäydy tai opi odotusten mukaisesti (Lehti-
nen ym. 1995, 34).

Oppimisorientaatio on opiskeflijan tuflkinnaflflinen viite-
kehys, joka perustuu henkiflökohtaiseen kiinnostuneisuuteen. 
Orientaatioiden perusteeflfla voi ennustaa opintojen sujumisen 
(keskeyttäminen, aflanvaihto). Orientaatiot ovat siis indikaat-
toreita opintojen merkityksestä ja vaikuttavat opiskeflijan op-
pimistavoitteisiin ja siihen miten he suunnitteflevat ja organi-
soivat opintonsa. Perhetausta vähinäänkin epäsuorasti indikoi 
oppimisorientaatioita ja oppimistufloksia. (Lonka ym. 2004, 
314)  Oppimisen  järjesteflyt  saattoivat  aiheuttaa  dissonanssia 
efli  opiskeflija  koki,  että  hänen  oppimisorientaationsa  ja  tar-
jotut opetusjärjesteflyt eivät oflfleet tasapainossa. Täflflöin opis-
keflija koki opiskeflunsa sääteflemisen ja oppimisen yfleensäkin 
vaikeana. (Mt. 310; Vermunt & Vermetten 2004, 373.)



62 63

TUTKIMUSKYSYMYKSET

Opettajan  työssä  opiskeflijoiden  kohtaaminen,  pedagoginen 
toiminta  ja  oppimisen  ohjaaminen  edeflflyttävät,  että  opetta-
ja  tuntee  opiskeflijat  ja  ymmärtää  heidän  tarpeitaan.  Tutki-
muksen pyrkimyksenä on seflvittää, miten opiskeflijat kokivat 
oman opiskeflunsa sekä miflflaisia merkityksiä he siflfle antoivat. 
Tavoitteena ofli myös seflvittää uflkoisesti havaittavissa oflevan 
käyttäytymisen taustaflfla oflevia tekijöitä kuten opiskeflijoiden 
kiinnostuksia, arvoja ja huoflenaiheita. Näiden tekijöiden voi-
daan oflettaa auttavan ymmärtämään, mitkä tekijät ovat mer-
kitykseflflisiä opiskeflijoiden opiskeflumotivaatioflfle, -toiminnafl-
fle  ja  -tufloksiflfle.  (Woods  1990a,  8-9.)  Tutkimusta  ohjasivat 
seuraavat kysymykset:

1. Miflflaisena flukioflaiset kokevat opiskeflun?
2. Miflflaisina opiskeflijoina he pitävät itseään?
3. Mitä flukio heiflfle merkitsee?

Kouflun ja opetuksen kehittämisessä on usein unohdet-
tu oppija itse (ks. esim. Rudduck ym. 1996). On kuitenkin 
tärkeää  saada  oppijoiden,  tässä  tutkimuksessa  flukioflaisten, 
itsensä ääni kuufluviin, kun haflutaan kehittää flukion pedago-
giikkaa (mt.). Tämän vuoksi oppijoiden omien kokemusten 
tutkimista voidaan pitää perustefltuna. Lukuisat tutkimukset 
osoittavat  opiskeflijoiden  minäuskomusten  oflevan  keskeisiä 
oppimismotivaation ja -tuflosten määrittäjiä (ks. esim. Lonka 
ym. 2004; Kukkonen 2000; Schunk 2009). Minäkäsitykseflflä 
on  merkitystä  oppijan  käyttäytymiseen  ja  sen  sääteflemiseen 
(ks. esim. Higgins 1996; Oyserman 2004).

Edeflflä  esitettyjen  kysymysten  avuflfla  tutkimuksessa  py-
ritään  saamaan  seflviflfle,  miflflaisia  merkityksiä  opiskeflijat  an-
tavat  opiskefluflfleen  ja  miflflaisten  prosessien  kautta  se  tapah-

3
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tuu. Tavoitteena ofli, että uuden ymmärryksen vaflossa tutkija 
opettajana  pystyisi  tarkasteflemaan  kokemaansa  kognitiivista 
konfliktia sekä seflvittämään, miten omat opetukseflfle ja opis-
kefluflfle  annetut  merkitykset,  opettajaperspektiivi,  kohtaavat 
opiskeflijoiden itsensä oppimiseflfle antamat merkitykset. Tut-
kimusintressinä on siten ymmärtäminen ja tuflkinta, ja niiden 
kautta mahdoflflisesti yhteisymmärryksen saavuttaminen ja pe-
dagogisen toiminnan kehittäminen. 

Kuten Cuba ja Lincofln (1994, 106) sanovat, inhimiflflistä 
käyttäytymistä ei voi ymmärtää iflman viittauksia niihin mer-
kityksiin  ja  tarkoituksiin,  joita  toimijat  antavat  toiminnafl-
fleen vuorovaikutuksessa keskenään (ks. myös Bflumer 1986; 
Miflfler  ja  Gflassner  2004). Tutkimuskysymysten  seflkiydyttyä 
symboflinen interaktionismi ofli fluonteva teoreettinen viiteke-
hys täflfle tutkimukseflfle. Symboflinen interaktionismi huomi-
oi sekä yksiflöflfliset merkitykset ja perspektiivit että strategiat 
ja situaatiot. Symboflisen interaktionismin keskeiset käsitteet 
ottavat huomioon sekä yksiflön että kuflttuurin tasoflfla tapah-
tuvat  määritteflyt.  Jäflkimmäinen  ofli  tässä  tutkimuksessa  tar-
peen, koska opettaja ofli vaihtanut kouflua, ja samaflfla kohtasi 
eriflaisen  kouflu-  ja  opiskeflukuflttuurin  kuin  mihin  ofli  tottu-
nut. Tarkasteflun kohteena ovat siis opiskeflijoiden kokemuk-
set ja merkitykset, joita tarkasteflflaan situationaaflisina ja osin 
tiettyyn kuflttuuriseen kontekstiin sidoksissa oflevina. (Bflumer 
1986; Woods 1992.)
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METODOLOGIA JA MENETELMÄT

Tässä  fluvussa  esitteflen  ja  perusteflen  tutkimukseeni  fliittyvät 
teoreettiset  sitoumukset  sekä  kuvaiflen  tutkimuksen  kuflun. 
Vaikka käyttämäni tutkimusmeneteflmät ovat kasvatustieteefl-
flisessä tutkimuksessa tavanomaisia, kuvaan tutkimuksen taus-
toja  ja  kuflkua  suhteeflflisen  tarkasti.  Näin  flukija  voi  seurata, 
kuinka merkitykset avautuivat ja missä määrin kiefltenopetta-
jasta kehittyi tutkimuksen kufluessa myös kasvatustieteiflijä ja 
tutkija.

Tutkimuksen teoreettiset ja metodoflogiset 
sitoumukset 

Tutkimuksen  afluksi  tutkijan  on  seflvitettävä,  miten  hän  kä-
sittää  ihmisenä  oflemisen  ja  miflflaisena  hän  näkee  sosiaaflisen 
maaiflman fluonteen. Humanistisissa teorioissa uskotaan yksi-
flön kyvykkyyteen tehdä vaflintoja sekä yksiflön pyrkimykseen 
haflflita eflämäänsä. Ihmisen toiminta on tarkoituksenmukaista 
ja  intentionaaflista. Tutkijan  on  seflvitettävä  tutkimuksen  ta-
voite sekä miten on mahdoflflista ymmärtää ihmisten toimin-
taa, koska se vaikuttaa tutkimuksen jokaiseen vaiheeseen efli 
epistemoflogiaan, metodoflogiaan ja vafliditeettiin. (Schunk & 
Zimmerman 2006, 191.)

Epistemoflogiset ja ontoflogiset sitoumukset

Ymmärtävän  ihmistieteen  flähtökohtana  on  ajatus,  että  in-
himiflflistä  toimijaa  tai  yhteisöä  on  tutkittava  tämän  omasta 
näkökuflmasta ja ihmistieteiden tutkima todeflflisuus on mer-
kitykseflflistä  (Raatikainen  2004;  Schwandt  2000).  Tutkijan 
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tuflee pyrkiä ja ymmärtämään tutkittavan subjektiivisia merki-
tyksiä. Tutkijan on täflflöin päästävä irti omasta subjektiivisuu-
destaan. (Schwandt 2000, 192.) Mutta onko edes mahdoflflista 
täysin ymmärtää, miten toimija kokee ja mikä on hänen ko-
kemuksensa  ja  tuflkintansa  tutkittavana  oflevasta  iflmiöstä  tai 
tapahtumasta? Epistemoflogisesti on tärkeää pohtia, miflflainen 
suhde tietäjän ja todeflflisuuden väfliflflä on. Mitä tutkija tuflkit-
see toisen ihmisen kertomasta? Tuflkinnaflflisessa tutkimukses-
sa tutkija ja tutkittava ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja 
vaikuttavat toinen toisiinsa, joflfloin tieto ja tuflkinnat raken-
tuvat osin yhteisesti.  Tuflokset rakentuvat ja tarkentuvat tut-
kimuksen edetessä. Tavaflflaan perinteinen jako ontoflogian ja 
epistemoflogian väfliflflä häflvenee. Pyrkimyksenä on tapauksen 
kokonaisvafltainen  ymmärtäminen  ja  tuflkinta,  jonka  avuflfla 
käytäntöjä voi kehittää. (Cuba & Lincofln 1994, 110-111.) 

Kun  tuflkitaan  kokemuksia,  on  syytä  pysähtyä  mietti-
mään, mitä totuus tarkoittaa ja miten se iflmenee. Ontoflogia 
on pohdintaa siitä, miflflaisena todeflflisuus näyttäytyy ja miten 
sitä voi tutkia. Tutkin tässä tapauksessa sitä, miten flukioflaiset 
suhtautuvat  omaan  opiskefluunsa,  miflflaisena  flukio-opiskeflu 
heiflfle näyttäytyy. En ofleta flöytäväni mitään absofluuttista to-
tuutta vaan pyrkimyksenäni on syventää näkemyksiäni opis-
keflijoista kyseisessä kouflukontekstissa ja oman opettajuuteni 
näkökuflmasta.  Tuflosten  yfleistettävyyttä  tärkeämpää  tapaus-
tutkimuksessa  onkin  niiden  käyttökeflpoisuus  arkieflämässä 
(Stenhouse 1990, 53). 

Interaktionistinen  flähestymistapa  kuufluu  humanisti-
siin  teorioihin,  joissa  ihminen  nähdään  aktiivisena,  omaan 
eflämäänsä vaikuttavana toimijana. Tutkijan tuflee pyrkiä ym-
märtämään  ihmisten  syitä  ja  motiiveja  siihen,  miten  nämä 
käyttäytyvät sekä yksin että suhteessa toisiinsa ja vuorovaiku-
tuksessa keskenään. Tärkeää on seflvittää myös, miten ihminen 
muodostaa syyt ja motiivit, joiflfla hän seflittää toimintansa tois-
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ten ihmisten kanssa. Ihmiset fluovat historiaa, joka vastaavasti 
muokkaa myös heitä itseään. Näitä inhimiflflisiä prosesseja voi 
vain tuflkita, niitä ei voi mitata. Jotta ymmärrettäisiin, miksi 
ihmiset käyttäytyvät kuten he tekevät, tarvitaan ymmärrystä 
ihmisten  toiminnasta,  tuntemuksista  ja  ajatuksista.  (Denzin 
1992,  22-24.)  Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  on  ymmär-
tää  flukioflaisten  toimintaa  heidän  omasta  näkökuflmastaan. 
Luokkahuoneessa  opettajan  ja  opiskeflijoiden  toiminta  on 
keskenään vuorovaikutuksessa, joten he vaikuttavat toistensa 
toimintaan, käsityksiin ja tuntemuksiin. Niinpä tutkimuksen 
aikana, pyrkiessäni ymmärtämään flukioflaisia, jouduin myös 
itse opettajana peiflaamaan toimintaani ja ajatuksiani suhtees-
sa aikaisempiin kokemuksiini ja nyt heihin.

Symboflinen  interaktionismi  korostaa  empiriaa.  Em-
piiristä maaiflmaa voidaan havainnoida, tutkia ja anaflysoida. 
Symboflisen  interaktionismin  mukaan  empiirinen  maaiflma 
koostuu  siitä,  miten  ihmiset  näkevät  ja  hahmottavat  maaifl-
man. Empiirinen maaiflma uusiutuu koko ajan uusien koke-
muksien ja tuflkintojen myötä. On kuitenkin muistettava, että 
tieto, jota tutkija tuflkitsee, on subjektiivista. (Bflumer 1986, 
47-48.) Symboflisen interaktionismin etuna pidetään, että se 
mahdoflflistaa  sekä  yksiflöflflisen  kokemuksen  että  flaajojen  so-
siaaflisten ja kuflttuuristen tekijöiden yhtäaikaisen tarkasteflun 
ja  myös  sen  tutkimisen,  miten  ne  ovat  vuorovaikutuksessa 
keskenään ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Tutkimukset, joissa 
on  interaktionistinen  flähestymistapa,  ovat  antaneet  käsittei-
tä, joiden avuflfla on heflpompi anaflysoida esimerkiksi kouflussa 
tapahtuvan toiminnan prosesseja. Toiminnan taustaflfla oflevat 
reafliteetit ovat usein eriflaisia kuin ofletetaan. Käytännössä tämä 
tarkoittaa,  että  se  mitä  väitetään,  ei  ofle  yhdenmukaista  sen 
kanssa, miten toimitaan. Yksi syy tähän voi oflfla, ettei käytän-
tö vastaa ihannetta tai että kommunikoinnin ja sen tuflkinnan 
väfliflflä on epäseflvyyksiä. Usein opettajan ja opiskeflijan väflisen 
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konfliktin taustaflta flöytyy eroja siinä, miten he määritteflevät 
tiflanteen ja mikä merkitys siflflä heiflfle on. (Woods 1992, 359.) 
Sosiaaflisen eflämän ymmärtäminen yflipäätään vaatii, että ase-
tamme itsemme tiflanteessa oflevien ihmisten asemaan (taking 
the  rofle  of  the  other).  Heidän  tiflanteensa  ei  väflttämättä  ofle 
sama  kuin  omamme  tai  se,  mitä  kuvitteflemme  sen  oflevan. 
(Mt. 350-351.) 

Minän  (seflf )  tutkiminen  on  haastavaa,  koska  sen  osat 
subjektiminä (I) ja objektiminä (Me) ovat jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa keskenään. Jotta subjektiminä oflisi ymmärret-
tävissä, täytyy päästä käsiksi ihmisten sisimpiin tunteisiin. Se 
on vaikeaa, koska siflfloin oflflaan tekemisissä myös affektiivisen 
ja aflitajuisen minän, ei niinkään kognitiivisen ja tietoisen mi-
nän, kanssa. Keskityttäessä subjektiminään täytyy ottaa huo-
mioon henkiflön kiinnostuksen kohteet ja taustat, koska kiin-
nostuksen  kohteet  ovat  minän  iflmentymiä.  (Mt.  363-365.) 
Tätä ei väflttämättä ofle vieflä koufluopiskeflussa ja opetuksessa 
huomioitu; opiskeflijan ääni on jäänyt usein kuuflumattomak-
si.

Symboflisen  interaktionistisen  tutkimuksen  on  katsot-
tu pohjautuvan introspektiivisyyteen. Tutkijan on jatkuvasti 
otettava huomioon oma osuutensa tutkimusprosessissa. Tut-
kimusmetodi  tarvitsee  myös  tutkijan  minää:  innovatiivinen 
ja impuflsiivinen subjektiminä käsitteeflflistää ja flöytää asioiden 
muodostamia yhteenfliittymiä, joita objektiminä reflektoi ot-
taessaan  aineiston  tarkempaan  käsitteflyyn.  (Woods  1992.) 
Tätä  jäflkimmäistä  iflmentää  myös  tämän  tutkimuksen  teke-
minen.

Vaikka  tutkijan  oma  tausta  voi  vaikuttaa  tutkimuksen 
aiheen  vaflintaan,  tutkimuksen  on  edettävä  kurinaflaisesti  ja 
systemaattisesti.  Aineiston  fläpikäyminen  on  tehtävä  syväflfli-
sesti  siihen  asti,  että  saturaatio  on  nähtävissä. Tutkimuksen 
kaikissa  vaiheissa  on  huomioitava  ja  tarkastefltava  tutkijan 
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osuutta  ja  rooflia.  Aineiston  fluotettavan  anaflyysin  ja  johto-
päätösten  oikeutuksen  edistämiseksi  on  etsittävä  aineistos-
ta  iflmenevät  ristiriidat.  Loppujen  flopuksi  tutkimus  on  siflti 
tutkijan  konstruktio,  koska  tuflkinnat  aineistosta  tekee  juuri 
tutkija itse. (Woods 1992, 373; Schwandt 1994, 118.) Tässä 
tutkimuksessa tietäjä on opiskeflija. Tutkijana pyrin tuflkinnan 
avuflfla  kuvaamaan  ja  ymmärtämään,  mitä  opiskeflija  hafluaa 
sanoa.  Haastatteflutiflanteessa  saatoin  tutkijana  syventää  epä-
seflviä kohtia tai varmistaa, oflenko ymmärtänyt oikein, mutta 
flopuflta on kuitenkin vain fluotettava siihen, mitä yhteistyössä 
haastatefltavan kanssa on tuflflut iflmiöistä ja asioista esiflfle. Inter–
aktionistisessa tutkimuksessa tutkija on yfleensä asianomaisen 
yhteisön uflkopuoflinen jäsen, mutta tässä tutkimuksessa oflen 
itse osaflflisena prosessissa, opettaja-tutkijan rooflissa. 

Denzin  (1989)  on  vienyt  symboflista  interaktionismia 
eteenpäin  tuflkinnaflflisen  interaktionismin  suuntaan.  Hänen 
mukaansa interaktionismi on yhtä aikaa tuflkinnaflflista ja ana-
flyyttista, rakenteeflflista ja vuorovaikutteista. Se on teoria sekä 
siitä, miten koemme jonkun asian että teoria sosiaaflisista ra-
kenteista.  (Mt.) Tuflkinta  ja  ymmärtäminen  ovat  sosiaaflisen 
eflämän  keskeisiä  piirteitä.  Ihmiset  tekevät  jatkuvasti  tuflkin-
toja  omasta  ja  toisten  käyttäytymisestä  sekä  arvioivat  näitä 
tuflkintoja.   Tuflkinnat  voivat  oflfla  myös  virheeflflisiä  (Denzin 
1989, 11; ks. myös Woods 1992). Näin oflflen pyrkiessään au-
tenttiseen  ymmärtämiseen  tutkijan  tuflee  tietää  tuflkintapro-
sessin haastavuus ja ymmärtää, että siflti tuflkinta saattaa jäädä 
epätäydeflfliseksi (Denzin 1989, 8).  

Tutkimuksen  tavoite  on  tavoittaa  intersubjektiiviset 
merkitykset ja toiminta, joista sosiaaflinen eflämä muodostuu 
(Swandt  1994,  120). Tässä  tutkimuksessa  kyse  on  koufluflfle 
ja  opiskefluflfle  annetuista  merkityksistä  sekä  kouflussa  tapah-
tuvasta ofletetusta toiminnasta. Bflumerin (1986, 47) mukaan 
symboflinen interaktionismi on metodoflogisesti hyvin maan-
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fläheinen  flähestymistapa,  kun  tutkitaan  ihmisten  käyttäyty-
mistä ryhmässä ja ryhmänä. Ryhmän empiirinen maaiflma on 
fluonnoflflinen, esimerkiksi juuri kouflussa opettajat ja opiske-
flijat  sekä  heidän  toimintansa.  Empiiristä  maaiflmaa  voidaan 
flähestyä suoraan. Interaktionistit ottavat huomioon sen, ettei 
miefltä voi mitata tai ettei ihmisen keho ofle kone, joka toimii 
tietyflflä tavaflfla (Denzin 1992, 24). Interaktionistit ymmärtä-
vät yhteiskunnan oflevan jotain, mikä tapahtuu ja joka efletään 
tässä ja nyt. Ihmiset kantavat menneisyydestä perittyä ainesta 
tähän hetkeen. Yhteiskunta muuttuu koko ajan ja interaktio-
nistit tutkivat, kuinka ihmiset tuottavat omat tiflanteeseen fliit-
tyvät versionsa yhteiskunnasta (mt. 23).  Tämän tutkimuksen 
konteksti on flukio, mutta koska kouflu toimii aina tietyssä yh-
teiskunnaflflisessa, historiaflflisessa ja kuflttuurisessa kontekstissa, 
vaikuttavat – symboflisen interaktionismin mukaan – sen ra-
kenteet ja tekijät myös kouflussa tapahtuvaan toimintaan (ks. 
esim. Woods, 1990). Tutkimukseflfla voi oflfla myös vaikutusta 
yhteiskunnaflfliseen toimintaan ja mieflestäni on tärkeää tuoda 
esiflfle tuflosten kouflutuspofliittisiakin impflikaatioita.  

Tämä  tutkimus  on  tuflkinnaflflinen  interaktionistinen 
tutkimus,  joka  pyrkii  kuvaamaan  opiskeflijoiden  eflämismaa-
iflmaa  (ihmisen  kokemustodeflflisuus).  Tämän  saavuttaakseni 
tuflkitsen flukioflaisten opiskeflukokemuksien kuvauksia. Työni 
tavoitteena on tuoda näitä tuflkintoja itseni flisäksi myös mui-
den  tarkastefltavaksi. Tuflkinnaflflinen  interaktionismihan  pyr-
kii  tavoittamaan  tutkittavien  toimijoiden  äänet,  tunteet  ja 
teot (Denzin 1989, 10; ks. myös Rudduck ym. 1996). Tämän 
tutkimuksen tavoite on tuoda esiin myös jossain määrin niitä 
paineita ja ongeflmia, joita opetustiflanteessa opettajan ja opis-
keflijoiden väflisissä suhteissa iflmenee (ks. Denzin 1989, 17). 
Paineet voivat johtaa pahimmiflflaan jopa opettajan työssä uu-
pumiseen  tai  opiskeflijoiden  koufluväsymykseen.  Uupumista 
pidetään  psykoflogisena  tiflana,  mutta  Woodsin  (1992,  364) 
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mukaan se voi iflmentää myös ongeflmia itseä koskevien käsi-
tysten, oman minäkäsityksen, yflfläpidosta tietyissä oflosuhteis-
sa (ks. myös Higgins 1996). 

Tutkimusta varten tekemissäni haastattefluissa flukioflaiset 
seflittivät käyttäytymistään ja tapaansa hahmottaa sekä kouflu-
maaiflmaa  että  itseään  opiskeflijoina.  Koin,  että  inhimiflflinen 
maaiflma reaaflistui näissä keskusteflussa (Kvafle 1996, 36-37), 
ja niiden pohjaflta ymmärsin opiskeflijoitani paremmin. Niin-
pä haastatteflu ei ofle vain keino hankkia informaatiota vaan se 
on prosessi, jossa sekä tutkija että tutkittava kohde ovat vuo-
rovaikutuksessa keskenään ja rakentavat yhdessä merkityksiä. 
(Cuba  &  Lincofln  1994,  109-111;  ks.  myös  Woods  1992, 
372;  Gubrium  &  Hoflstein  2002,  15-16).  Haastatefltava  voi 
flöytää itsestään uusia asioita, joflfloin haastatteflu voi oflfla myös 
voimaannuttava  kokemus.  (Woods  1992,  372.)  Varsinkin 
yksi haastatteflu ofli seflkeä esimerkki täflflaisesta kokemuksesta 
opiskeflijaflfle.  Opiskeflija  kiitti  haastatteflun  jäflkeen  tekstivies-
tiflflä mahdoflflisuudesta saada osaflflistua haastattefluun. Toisaafl-
ta myös minä opettajana koin haastatteflut voimaannuttavina, 
koska ne avasivat aivan uusia piirteitä opiskeflijoista ja saivat 
minut näkemään kouflueflämän ja opettajuuteni iflmiöitä ja ti-
flanteita uudeflfla tavaflfla.

Laaduflflinen tutkimus -paradigma

Cuba ja Lincofln (1994, 105-106) määritteflevät tutkimuspa-
radigman uskomuksista koostuvaksi systeemiksi tai näkökufl-
maksi  katsoa  maaiflmaa.  Nämä  uskomukset  tai  näkökuflma 
ohjaavat  tutkijaa,  eivät  vain  metodin  vaflinnassa  vaan  myös 
ontoflogisesti  ja  epistemoflogisesti.  Ihmisen  käyttäytymistä  ei 
voida  ymmärtää  iflman,  että  huomioidaan  käyttäytymiseflfle 
annetut  tarkoitukset  ja  merkitykset.  Sen  vuoksi  flaaduflflinen 
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tutkimusparadigma  voi  tarjota  syväflflisemmän  mahdoflflisuu-
den päästä ihmisen käyttäytymisen ytimeen. Laaduflflisen tut-
kimuksen  tavoite  on  ymmärtää  osaflflistujien  eflämää  heidän 
omien  kuvauksiensa  kautta  (Eder  &  Fingerson  2002,  181; 
Tiernay & Diflfley 2002, 455). 

Laaduflflisessa  tutkimuksessa  voidaan  erottaa  eri  näkö-
kuflmia  pyrkiä  ymmärtämään  ihmisen  toimintaa  (Schwandt 
2000, 190). Tuflkinnaflflisessa näkökuflmassa oflflaan kiinnostu-
neita siitä, mitä sosiaaflinen maaiflma on ja miten se muodos-
tuu: kuinka ihmiset rakentavat omat kokemuksensa ja maaifl-
mansa sekä mistä todeflflisuuden rakentaminen saa muotonsa 
ja mihin se perustuu. Gubrium ja Hoflstein (2000, 488-489) 
flainaavat  Schutzia  huomauttaessaan,  että  sosiaaflitieteissä  pi-
täisi keskittyä siihen, miten ihmiset kokevat eflämismaaiflman-
sa (subjectivity of the flife worfld). Yksiflöt tuovat eflämismaa-
iflmaansa  mukanaan  aikaisemmat  tietonsa,  uskomuksensa, 
arvonsa ja asenteensa sekä sosiaaflisen aflkuperänsä. Ofletamme 
ymmärtävämme  toisiamme,  koska  jaamme  saman  todeflfli-
suuden. (Mt.) Tässä tutkimuksessa sivuttu opettajan kokema 
kognitiivinen konflikti osoitti, ettei intersubjektiviteettia tufle 
pitää  itsestäänseflvyytenä.  Opettajan  ja  opiskeflijan  tuflkinnat 
esimerkiksi  oppimisesta  tai  kannustamisen  merkityksestä  ja 
sen  kokemisesta  voivat  näyttäytyä  hyvin  eriflaisina,  kun  nii-
tä afletaan tarkasteflfla flähemmin – kuunneflflen opiskeflijoiden 
ääntä, heidän mieflipiteitään ja aitoja tuntemuksia.  

Laaduflflinen tutkimus kouflukontekstissa

Eflfliottin (1992, 10) mukaan kouflutusta ei voi mitata vain sen 
mukaan,  miten  ofletettu  tuflos  vastaa  siihen  suunnattua  toi-
mintaa.  Niitä  ominaisuuksia,  jotka  kuufluvat  oppimiseen,  ei 
voi  mitata  vaan  ainoastaan  kuvata  ja  arvioida.  Opettamisen 
painopiste on oppimisen prosessissa eikä oppimisen tuotok-
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sessa. Oppiminen on diaflektinen prosessi ja tähtää opiskeflijan 
omaan  aktivoitumiseen,  omistautumiseen,  haasteiden  vas-
taanottamiseen ja ihmismieflen haastamiseen. (Mt.) Tutkimafl-
fla opiskeflijoiden käsityksiä itsestään oppijoina ja heidän ko-
kemuksiaan  flukio-opiskeflusta  minun  ofli  mahdoflflista  päästä 
käsiksi osin heidän fläpikäymiinsä opiskefluprosesseihin. Hei-
dän kuvaamansa prosessit eivät vastanneet täysin sitä kuvaa, 
jonka sain heistä esimerkiksi koe- ja kurssiarvioinnin tai tun-
tikäyttäytymisen perusteeflfla. Tutkimus opetti minuflfle heistä 
uusia ja eriflaisia asioita sekä monipuoflisti ja syvensi kuvaani 
heistä.

Cochran-Smith  ja  Lytfle  (1993,  6)  pitävät  opettamista 
kompfleksisena  kokonaisuutena,  joka  on  sidottu  kontekstiin 
ja  sisäfltää  vuorovaikutteista  toimintaa.  Niinpä  opettamista 
tuflee tutkia flaaduflflisin, interaktiivisin meneteflmin, jotta saa-
daan  yksityiskohtaisia  kuvauksia  kouflun  ja  fluokan  tapahtu-
mista. Tapahtumat vaflaisevat niitä merkityksiä, joita toimin-
taan osaflflistujiflfla on (ks. esim. Rudduck, Chapflain & Waflflace 
1994). 

Tein yhteistyötä kouflumme psykoflogian opettajan kans-
sa, joka toimi myös opinto-ohjaajana. Kaksi hänen psykoflogi-
an ensimmäisen kurssin opetusryhmäänsä vaflittiin tutkimuk-
seen mukaan flukuvuonna 2005 – 2006. Kurssit toteutuivat 
syysflukukauden aikana. Kun kouflun toinen psykoflogian opet-
taja kuufli tutkimuksestani, myös hän ofli kiinnostunut anta-
maan oman ryhmänsä mukaan tutkimuksen piiriin ja näifltä 
opiskeflijoiflta aineisto kerättiin kevätflukukauden aikana. Näin 
sain flähes kaikiflta flukionsa afloittaneiflta opiskeflijoiflta kirjoitefl-
man aineistoa varten. 

Psykoflogian  ensimmäinen  kurssi  on  tarkoitettu  flukion 
afloittaneiflfle opiskeflijoiflfle ja se käsitteflee oppimista, opiskeflua 
ja  tutkimuksen  tekemistä.  Ensimmäisen  vuoden  opiskeflija 
voi kuitenkin jättää kyseisen kurssin toiseflfle opiskefluvuodefl-
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fle, joten kaikkia kyseisenä flukuvuonna flukionsa afloittaneita ei 
saatu mukaan. Kun tarkasteflee kirjaflflisen aineiston ja flukion 
afloittaneiden flukumääriä, näyttää sifltä, että noin 25 prosent-
tia opiskeflijoista jätti psykoflogian kurssin toiseflfle flukuvuodefl-
fle. Kursseiflfla oflfleiden toisen vuosikurssin opiskeflijoiden vas-
tauksia ei otettu mukaan tähän tutkimukseen, koska heidän 
muistikuvansa  flukion  aflkutaipafleeflta  eivät  väflttämättä  enää 
oflfleet tarkkoja ja opiskeflu flukiossa ofli jo mahdoflflisesti vaikut-
tanut  heidän  kokemustensa  kuvaukseen.  Ensimmäinen  osa 
tutkimusaineistoa perustui siis peflkästään ensimmäisen vuo-
sikurssin opiskeflijoiden kirjoiteflmiin (n=62). 

Kirjoiteflma tehtiin kurssikokeen yhteydessä koeviikoflfla. 
Päädyimme psykoflogian opettajien kanssa tähän ratkaisuun, 
koska  kurssin  tuntimäärästä  ei  oflflut  aikaa  käytettävissä  kir-
joiteflman kirjoittamiseen. Opiskeflijoiden sitoutuminen koti-
tehtäviin ofli heikkoa, joten en haflunnut teettää tehtävää ko-
tiaineena. Kurssikokeen yhteydessä aikaa ofli riittävästi, joten 
opiskeflijat  saattoivat  keskittyä  kirjoiteflman  kirjoittamiseen 
rauhassa. Tämä ofli tärkeää, koska kirjoiteflma käsittefli heidän 
kurssiflfla  oppimiaan  asioita  nyt  nähtynä  henkiflökohtaises-
ta  perspektiivistä.  Kirjaflflisen  aineiston  käsitteflyn  jäflkeen  ofli 
vuorossa  yksiflöhaastatteflu  (n=6),  jossa  syvensin  kirjaflflisessa 
aineistossa esiin tuflfleita asioita. Koska suunniteflmat eflävät ja 
todeflflisuus asettaa tutkimukseflflekin omat rajansa, haastatteflut 
viivästyivät  niin,  että  tutkimukseen  osaflflistuneet  opiskeflijat 
oflivat jo ehtineet abiturienteiksi vuonna 2008. En näe tätä-
kään ongeflmana, siflflä minuflfle opettajana ja tutkijana avautui 
mahdoflflisuus  seurata  opiskeflijoissa  tapahtunutta  muutosta, 
vaikkei se oflflut tutkimuksen ensisijainen tavoite. 

Opettaja tutkijana 

Opettaja  tutkijana  -flähestymistapa  fliittyy  epistemoflogisesti 
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opettajan praktiseen tietoon ja teoriaan. Praktinen tieto, jo-
hon kuufluvat teoreettinen tieto ja uskomukset, on käytännös-
sä ja toiminnassa syntyvää, kehittyvää ja toiminnassa testau-
tuvaa tietoa. Opettajan praktisen tiedon flähteet ovat jokaisen 
opettajan oman eflämän- ja työhistorian sekä kuflttuurin syn-
nyttämissä kokemuksissa. (Mt. 21; ks. myös Baflfl & Goodson 
1985; Woods 1990b; 1993; Lauriafla 1995.)

Kun opettaja toimii itse tutkijana, hän tuntee kontekstin, 
jota tutkii. Opettaja pystyy tarkkaiflemaan opiskeflijoitaan riit-
tävän pitkään eriflaisissa akateemisissa ja sosiaaflisissa tiflanteissa 
sekä vaflitsemaan tutkimusaiheikseen työssään merkitykseflflisiä 
ja  tärkeitä  ongeflmakohtia  tai  kehittämishaasteita.  Opettaja-
tutkimuksen avuflfla voidaan päästä sisäflfle fluokkatiflanteeseen 
havaitsemaan, miten ja miksi asiat toimivat niin kuin ne toi-
mivat kyseisessä kontekstissa. Tuflkinnaflflista tutkimusta teke-
vien tutkijoiden mieflestä yhden fluokkahuoneen toimintojen 
ymmärtäminen  auttaa  paremmin  ymmärtämään  muitakin 
fluokkahuoneita. Opettajatutkimus heijastaa opettajien haflua 
päästä seflviflfle omista kokemuksistaan. Opettajat hafluavat teh-
dä  eflämän  fluokkahuoneessa  näkyväksi  ja  avoimeksi.  Samafl-
fla  opettajat  tekevät  näkyväksi  ja  määrittävät  uudeflfleen  sen, 
mikä on jo oflemassa tai kyseenaflaistavat jo oflemassa oflevan. 
(Cochran-Smith & Lytfle 1993, 14, 24-25; Niikko 1996b, 17, 
29; ks. myös Buflflough & Pinnegar 2001.) 

Cochran-Smithin  ja  Lytflen  (1993,  64)  mukaan  tutki-
muksen tekeminen on opettajien keino oppia ymmärtämään, 
kuinka  he  ja  heidän  opiskeflijansa  rakentavat  yhä  uudeflfleen 
käsityksiään fluokassa tapahtuvasta opetuksesta ja oppimises-
ta. Tämä  jäflfleen  kerran  puoflustaa  symboflisen  interaktionis-
min vaflintaa tämän tutkimuksen teoreettiseksi viitekehyksek-
si; tavoitteenani on kuvata ja tuflkita opiskeflijoiden käsityksiä, 
mutta sivujuonteena avautuvat myös opettajan työflfleen anta-
mat merkitykset ja niiden rakentaminen.
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Opettamisen,  tiedon  ja  tutkimuksen  diafloginen  suhde 
merkitsee opettajien muuttumista vastaanottajista tutkijoiksi, 
käyttäjistä tietäjiksi ja objekteista osaflflistujiksi (Niikko 1996a, 
116; ks. myös Buflflough & Pinnegar 2001). Opettajan työs-
sä yhdistyvät opettajan oma persoonaflflinen tietämys, yfleisesti 
hyväksytyt käsitykset ja toiminnaflflinen tieto. Asioiden seflvit-
täminen  ja  tutkiminen  ovat  viime  kädessä  oman  ajatteflun, 
toiminnan ja kokemuksen rikastamista ja oppimista. (Niikko 
1996a, 109.) Lisäksi opettajan praktinen tieto on koko ajan 
muuttuvaa ja kehittyvää, koska se on sidoksissa opettajan eflä-
män- ja työhistorian kokemuksiin (Niikko 1996a, 113).

Kinchefloen  (1991,  2-3)  mukaan  kasvatustieteeflflisessä 
tutkimuksessa myös kriittinen konstruktivistinen opettajatut-
kimus (criticafl constructivist teacher research) painottaa itse-
reflektiota.  Sen  seurauksena  tapahtuu  muutoksia  asenteissa. 
Kinchefloe (mt.) tukeutuu Habermasiin ja on sitä miefltä, että 
kun ihminen tuflee tietoiseksi niistä prosesseista, joihin hänen 
näkökantansa perustuvat, ihminen oppii tuntemaan itsensä. 
Tämän seurauksena on mahdoflflista muuttaa niitä epäkohtia, 
joista on tuflflut tietoiseksi. Kohosen (1993, 67) mukaan opet-
tajan  tuflee  uskafltaa  tarttua  iflmeneviin  ongeflmiin  ja  kyseen-
aflaistaa omia uskomuksiaan ja käsityksiään. 

Kriittinen tutkimus painottaa teorian ja käytännön yh-
teyttä. Jotta opettajan tekemä työ oflisi flaaduflflisesti korkeata-
soista, opettajan on ofltava samaflfla tutkija. Tämä näkökuflma 
on  fleimaa  antava  suomaflaiseflfle  opettajankouflutukseflfle  tänä 
päivänä  (ks.  esim.  Niemi  &  Jakku-Sihvonen  2006).  Tutki-
muksen kautta opettaja voi tunnistaa ja ottaa huomioon mitä 
opiskeflijoiflfla  on  sanottavanaan,  ja  tätä  kautta  voidaan  pääs-
tä  parempaan  vuorovaikutukseen  ja  oppimistufloksiin.  Kun 
opettaja näkee, miten hän ja hänen opiskeflijansa ymmärtävät 
opiskeflun ja oppimisen prosesseja, opettaja voi saada itsensä 
ja  sitä  kautta  myös  opiskeflijansa  uudistamaan  ajattefluaan  ja 
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toimintatapojaan. (Kinchefloe 1991, 16; ks. myös Rudduck, 
Chapflain  &  Waflflace  1996a;  Hargreaves  1998;  Toflonen 
2001). 

Kriittisen paradigman mukaan opettajuutta käsitteflevän 
tutkimuksen  tärkein  tehtävä  on  opettajan  voimaannuttami-
nen (Kinchefloe 1991, 18; Niemi 1993, 53), siflflä tutkimuksen 
avuflfla opettaja määritteflee oman työnsä oflosuhteet ja voi siten 
vaikuttaa niihin (Kinchefloe 1991, 23). Opettajan tuflee näh-
dä opetustyönsä yhteiskunnaflflisesti merkittävänä. Siirtäessään 
tietoja ja taitoja opiskeflijoiflfle opettaja mahdoflflistaa sen, että 
myös  opiskeflija  aikanaan  kykenee  aktiivisesti  vaikuttamaan 
hafluamiinsa muutoksiin. Kriittinen paradigma näkee siis tut-
kimuksen ja opetuksen merkityksen emansipatorisena. (Kin-
chefloe  1991,  24;  70.)  Yhteiskunta  kuitenkin  rajoittaa  tut-
kimuksen ja opetuksen vuoropuheflua, siflflä se ohjaa koufluja 
koko ajan tuflospainotteisuuteen, vaikka edes tuflokseflflisuuden 
kriteerit  eivät  ofle  seflkeät.  Peflkät  yflioppiflaskoetuflokset  eivät 
voi oflfla ainoa mittari siflfle, kuinka yhteiskunnaflflisti merkittävä 
kouflu voi oflfla. (Kirjavainen 2008.)

Kohosen  (1993,  67)  mukaan  opettaja  asettaa  työflfleen 
eettisiä  tavoitteita,  pyrkii  edistämään  tasa-arvoa  ja  yksiflön 
henkistä kasvua ja itsenäistymistä. Täflflaiseen flaaja-aflaiseen nä-
kemykseen pyrkii kokonaisvafltaisen oppimisen pedagoginen 
viitekehys. Pyrin tutkimuksessani tarkasteflemaan opiskeflijoi-
den  kokemuksia  oppimisen  flisäksi  myös  flaajemmasta  koko 
persoonaflflisuuden  kasvun  näkökuflmasta.  Kokonaisvafltainen 
kasvu koskee oppijan koko oflemusta (mt.).

Symboflinen interaktionismi

Seuraavaksi avaan symboflisen interaktionismin peruskäsittei-
tä. Tämän tutkimuksen kohteena oflivat peruskouflusta flukioon 
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siirtyneet nuoret. Heiflflä ofli edessään uusi tiflanne, jota he jou-
tuivat arvioimaan ja pohtimaan aikaisempien kokemustensa 
vaflossa. Nuorten ofli kehitettävä ja/tai vaflittava tietyt strategiat 
seflviytyäkseen  flukiossa.  He  myös  rakensivat  opiskefluflfle  uu-
sia merkityksiä yhdessä toisten opiskeflijoiden kanssa. Yhdessä 
muokatut  merkitykset  vaikuttivat  opiskeflijoiden  toimintaan 
ja muokkasivat heidän minäänsä, joten flukion päättyessä he 
oflivat hyvin eriflaisia ihmisiä kuin flukioon tuflflessaan.

Myös minä opettajana oflin uudessa tiflanteessa, koska oflin 
vaihtanut kouflua. Konteksti ofli täysin eriflainen aikaisempaan 
verrattuna,  eivätkä  entiset  toimintatapani  näyttäneet  toimi-
van. Tukeuduin tiettyihin strategioihin seflviytyäkseni, mutta 
ikäväkseni koin, etteivät vaflitsemani opettajajohtoiset opetus-
strategiat  näyttäneet  toimivan  hafluamaflflani  tavaflfla.  Tarkas-
teflflessani  flukioflaisten  kokemuksia  opiskeflusta  ja  sen  merki-
tyksestä symboflisen interaktionismin avuflfla afloin paremmin 
ymmärtää,  miksi  oflin  vaflinnut  tiettyjä  toimintamaflfleja  ja 
miksi ne eivät toimineet. Woods (1992, 342-344) muistuttaa, 
että  toimintamme  riippuu  siitä,  miten  koemme  toisten  toi-
minnan eri tiflanteissa. Symboflisen interaktionismin tarkoitus 
on  pafljastaa  ne  piiflossa  oflevat  säännöt,  jotka  määräävät  tufl-
kintoja ja siten käyttäytymistämme. (Woods 1980, 9; Bflumer 
1986.) Honkosen (1993, 231) mukaan ”symboflisen interak-
tionismin periaatteiden mukaisesti tehty tutkimus kohdistuu 
kasvatuksen kannaflta tärkeisiin kysymyksiin ja tuflokset ovat 
kasvatuksen teorian ja käytännön kannaflta oflennaisia”. Kun 
tutkimuskohteena ovat yksiflön (opiskeflija tai opettaja) käsi-
tykset sekä toiminta, joka perustuu näihin käsityksiin (opet-
taminen tai opiskeflu), on tärkeää ymmärtää ne merkitykset, 
jotka yksiflö määritteflee näiflfle objekteiflfle. (Honkonen 1993, 
238-239.)

Maaiflma, joka ihmisiflfle näyttäytyy, koostuu objekteista. 
Objekti  voi  oflfla  fyysinen,  sosiaaflinen  tai  abstrakti.    Samafl-
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fla objektiflfla voi oflfla eri merkitys eri yksiflöflfle. (Woods 1983, 
1; Bflumer 1986.) Tutkimuksen kohteena oflevassa tiflanteessa 
esimerkiksi  minuflfla  opettajana  ja  opiskeflijoiflfla  ofli  eriflainen 
suhtautuminen engflantiin oppiaineena. Aineenopettajaflfla on 
yfleensä  opetettavaan  aineeseensa  intohimoinen  suhde,  kun 
taas moneflfle opiskeflijaflfle uudessa kouflukontekstissa oppiaine 
näyttäytyi vaikeana ja jopa epämiefluisana.

Ihminen  voi  oflfla  myös  itseflfleen  objekti  (Mead  1934). 
Se, kuten mikä tahansa objekti, saa merkityksensä vuorovai-
kutuksessa.  (Bflumer  1986,  10-12.)  Toisten  ihmisten  avufl-
fla  yksiflö  määritteflee  ’minäänsä’  ja  pystyy  näkemään  itsensä 
’objektina’ kyseessä oflevassa tiflanteessa ja ympäristössä.  Me 
saamme tietoa toisten kautta siitä, keitä oflemme ja mitä teem-
me. (Wager 1996, 9; Charon 1998, 72.) Minäkuvamme on 
muuttuva. Minäkuvaamme kohdistuviflfla ristiriidoiflfla voi oflfla 
merkittäviä vaikutuksia sen muotoutumiseflfle ja uudeflfleen ra-
kentumiseflfle.  Muiden  käsitykseflflä  meistä  ei  kuitenkaan  ofle 
ratkaisevaa merkitystä seflflaisenaan. Oflennaista on, miten itse 
tuflkitsemme  toisten  väflittämät  mieflikuvat  meistä  ja  miten 
suhtaudumme näihin mieflikuviin. Voimme esimerkiksi jättää 
toisten negatiivisen mieflikuvan tai käsityksen omaan arvoon-
sa ja oflfla väflittämättä siitä. (Charon 1998, 82-83.) Kouflussa 
opettajat määritteflevät opiskeflijoita ja voivat vaikuttaa heidän 
minäkuvaansa opiskeflijoina, mutta myös opiskeflijat määritte-
flevät opettajaa. Opiskeflijoiflfla voi oflfla hyvinkin stereotyyppisiä 
määriteflmiä opettajista; eriflaista opettajaa ei väflttämättä ym-
märretä tai hyväksytä. Koufluissa on myös pafljon kuflttuurises-
ti yhteisiä määriteflmiä, jotka ohjaavat osapuoflten toimintaa.

Tiflanne efli situaatio ei ofle vain toiminnan näyttämö vaan 
siflflä on vaikutusta itse toimintaan (Woods 1983, 6; Bflumer 
1986). Toimiakseen henkiflön on ensin määritefltävä tiflanne, 
jossa hän on. Tätä varten hänen on tuflkittava toisten tiflantees-
sa toimijoiden antamia merkityksiä (ks. Charon 1998, 152). 
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Näiden  tuflkintojen  pohjaflta  yksiflö  tekee  päätökset  omasta 
toiminnastaan.  (Bflumer  1986,  15-16.)  Jos  toimijoiden  tufl-
kinnassa on ristiriitaisuuksia, toiminta voi estyä tai vääristyä 
(Bflumer 2004, 24-26). 

Perspektiivi on viitekehys, jonka fläpi katsomaflfla ihminen 
ymmärtää maaiflmaa (Bflumer 1986). Opettajat ja opiskeflijat 
rakentavat todeflflisuuttaan ja määritteflevät tiflanteita näkökufl-
miensa värittäminä (Woods 1983, 6-7). Se, miten näkökufl-
mamme efli perspektiivimme muodostuu ja miten tuflkitsemme 
tiflanteita,  syntyy  aikaisemman  sosiaaflisen  vuorovaikutuksen 
tufloksena. Tuflkintaperspektiivi koostuu niistä arvoista ja us-
komuksista,  jotka  kontroflfloivat  käyttäytymistämme.  Uusi 
tiflanne  voi  vaatia  tuflkintaperspektiivin  muutoksen,  mutta 
jos  emme  ofle  vaflmiita  siihen,  vanhat  tuflkintaperspektiivit 
voivat  estää  tiflanteen  ymmärtämisen.  Emme  vastaa  todeflfli-
suuteen niin kuin se on vaan niin kuin näemme sen. (Cha-
ron 1998, 28.) Aikaisemmat kokemukseni opettajana oflivat 
vaikuttaneet käsityksiini flukioflaisista. Uudessa työpaikassani 
käsitykseni joutuivat ristiriitaan.  Tuflkitsin, että aikaisemmis-
ta  opiskeflijoistani  poiketen  uuden  koufluni  opiskeflijat  oflivat 
motivoitumattomia  ja  päämäärättömiä  ajeflehtijoita,  vaikka 
todeflflisuudessa  heifltä  flöytyikin  motivaatiota,  mutta  samaflfla 
iflmeni heidän kokemansa suuri kannustuksen ja tuen tarve, 
jota en oflflut tunnistanut ja johon en oflflut osannut vastata.

Meitä ei siis määrää peflkästään se, mitä oflemme aikai-
semmin  kokeneet,  vaan  toimintaamme  vaikuttaa  myös  se, 
miten  määritteflemme  ja  tuflkitsemme  uuden  tiflanteen.  Se, 
miten määritteflemme näkemämme tiflanteen vaikuttaa tiflan-
teessa  toimimiseemme.  Löytääksemme  sopivan  toimintata-
van käymme vuoropuheflua joko ’minän’ kanssa ajatteflemaflfla 
tai  oflemaflfla  sosiaaflisessa  vuorovaikutuksessa  muiden  kanssa. 
(Charon 1998, 136.) 

Kuflttuuri on perspektiivi sinänsä (Charon 1998, 179). 
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Kuflttuuri viittaa johonkin itsestään seflvään, mutta joka kui-
tenkin on probflemaattisten merkitysten verkko. Ihmiset fluo-
vat näitä merkityksiä ja käyttävät niitä apunaan toimiessaan 
yhdessä (Denzin 1992, 73-74). Samaan kuflttuuriin kuufluvat 
jakavat suuressa määrin yhteisen käsityksensä kuflttuurista: kä-
sityksen kieflestä, kuflttuurista ja niitä määräävistä säännöistä. 
Kuflttuuri on siten myös ryhmän ja ’yfleistetyn toisen’ (generafl- (generafl-
ized other) perspektiivi. Perspektiivi tarkoittaa, että kuflttuuri 
on yhteinen todeflflisuus kaikiflfle siinä ofleviflfle. ’Yfleistetty toi-
nen’ tarkoittaa kuflttuurissa vaflflitsevia yhteisiä sääntöjä ja toi-
mintatapoja. Vuorovaikutuksen kautta yksiflö oppii ’yfleistetyn 
toisen’, joka ohjaa hänen toimiaan ja ’minän’ määritteflyään. 
(Charon 1998, 179.)

Kuflttuuri syntyy impflisiittisesti, kun ihmiset kokoontu-
vat yhteen tiettyjä tarkoituksia varten (Woods 1983). Opiske-
flijat esimerkiksi oppivat flukio-opiskeflijan rooflin flukiossa. Eri 
koufluissa  tämä  roofli  –  yhteisistä  piirteistä  huoflimatta  –  voi 
näyttäytyä  eriflaisena.  Kouflujen  kuflttuurit  eroavat  toisistaan. 
Muutos tapahtuu seuraamaflfla toisten toimintaa, sopeutumafl-
fla paikkaan ja kuflttuuriin tarkasteflemaflfla sekä havainnoimaflfla 
siinä tärkeänä pidettyjä asioita (mt. 8). 

Oysermanin (2004) mukaan ”Kuka minä oflen?”, ”Mi-
hin  minä  kuuflun?”  ja  ”Kuinka  minä  sopeudun  joukkoon?” 
ovat  kysymyksiä,  joita  yksiflö  esittää  haflutessaan  määriteflflä 
identiteettiään.  Hän tarvitsee identiteettiä tunteakseen itsen-
sä ja kehittääkseen sekä muuttaakseen itseään. Mieflikuvamme 
siitä, miflflaisia voimme oflfla, ofletamme oflevamme tai peflkääm-
me oflevamme, vaikuttavat sen hetkiseen käyttäytymiseemme 
ja  värittävät  ymmärrystämme.  Minäkäsitykset  ovat  komp-
fleksisia.  Niissä  on  eroja  esimerkiksi  positiivisen  ja  negatiivi-
sen minään fliittyvän tiedon käsitteflemisessä sekä siinä, missä 
suhteessa henkiflö pyrkii sinnikkyyteen tai tiflanteen väflttämi-
seen. Myös yfleinen tyytyväisyys tai tyytymättömyys riippuu 
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minäkäsityksistä. Minään fliittyvä ajatteflu, tunteiden säätefly ja 
motivaatio ovat esimerkkejä minän toiminnasta. (Mt. 5-6; ks. 
myös Boekaerts & Niemivirta 2000.)

Sosiaaflinen minä viittaa minään, joka kuvaa miflflaisena 
ryhmän jäsenenä henkiflö pitää itseään. Ryhmän jäsenyys on 
tärkeä tekijä yksiflön identiteetissä ja yksiflö näkee miefleflflään 
ryhmänsä positiivisessa vaflossa ja muista ryhmistä poikkeava-
na. Sosiaaflisen identiteetin teorioissa korostetaan tarvetta ot-
taa huomioon ryhmän jäsenyyden flisäksi se, miten ryhmä on 
muodostunut verrattuna muihin ryhmiin. (Oyserman 2004, 
8; 17.) 

Higginsin (1996) mukaan ’seflf ’ ei voi oflfla vain kuvaus 
siitä, miflflainen yksiflö on, vaan mikä on hänen mahdoflflinen 
minänsä. Yksiflö  voi  tavoiteflfla  mahdoflflista  minää  ja  säädeflflä 
omaa toimintaansa siihen pääsemiseksi. Kyseessä ei ofle vain 
pohdinta siitä kuka oflen, vaan mikä on suhteeni maaiflmaan: 
miflflaisena  hafluan  itseni,  miflflaisena  muut  hafluavat  minut. 
Mitä paremmin minää ymmärtää, sitä paremmin voi säädeflflä 
omaa toimintaansa. (Mt.)

Lauriafla  ja  Kukkonen  (2002)  ovat  määriteflfleet  minän 
eri  puoflia  Straumanin  ja  Higginsin  mukaan. Ihanne  efli  ide-
aafliminä viittaa minän siihen aflueeseen, joka edustaa yksiflön 
omia tai tärkeiden toisten henkiflöiden yksiflöön kohdistamia 
toiveita tai tavoitteita. Periaatteessa ideaafliminä voi tavoiteflfla 
mahdottomia. Mahdoflflinen minä puoflestaan viittaa seflflaisiin 
käsityksiin itsestä, joita yksiflö toivoisi tai uskoisi itseflflään ofle-
van ja jotka ovat reaflistisia visioita. Normiminä viittaa minän 
aflueeseen,  joka  edustaa  yksiflön  omia  tai  tärkeiden  toisten 
henkiflöiden  käsityksiä  kyseisen  henkiflön  veflvoflflisuuksista  ja 
vastuista.  Yksiflön aktuaafli efli todeflflinen minä sopeutuu tavaflfla 
tai  toiseflfla  tiflanteen  ja  ajankohdan  vaatimusten  mukaisesti. 
Higginsin  (1996,  1075)  mukaan  ihmiseflflä  voi  oflfla  tarvetta 
parantaa  aktuaafliminäänsä,  mikäfli  hän  ajatteflee,  että  toisiflfla 
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on  hänestä  tiettyjä  odotuksia  ja  toiset  uskovat  häneen.  Esi-
merkiksi  opettaja  voi  vaikuttaa  siihen,  että  opiskeflija  aflkaa 
uskoa itseensä ja sitä kautta aflkaa säädeflflä toimiaan vastatak-
seen opettajan odotuksiin. Mikäfli eri identiteettien väfliflflä on 
ristiriitaa, seurauksena voi oflfla konflikti, joka vaikuttaa emoo-
tioihin ja motivaatioon. Ristiriita todeflflisen minän ja ihanne-
minän väfliflflä voi aiheuttaa turhautumista, todeflflisen minän ja 
normiminän ristiriita puoflestaan ahdistusta. (Higgins 1996, 
1066.) 

Perspektiivit  ja strategiat  edustavat  symboflisen  interak-
tionismin keskeisiä käsitteitä. Tuflkintaperspektiivit muodos-
tuvat kuflttuureista ja näkyvät toimintastrategioina. Strategia 
voi oflfla myös kuflissien yflfläpitämistä efli strategia ei väflttämättä 
pafljasta todeflflisia aikeita (Woods 1983, 9-10). Woods (1980, 
18-19)  määritteflee  strategiat  tunnistettaviksi  toiminnoiksi, 
joiflfla pyritään flaajoihin, yfleisiin tavoitteisiin. Mitä monimut-
kaisempi tavoite on, sitä monimutkaisempia ovat myös strate-
giat. Seesteisessä tiflanteessa strategia muuttuu suoraviivaiseksi 
rutiiniksi. Mitä nopeampi muutos on, sitä enemmän aiheu-
tuu hankaflia uusia tiflanteita, joissa vanhat strategiat eivät toi-
mi. Strategiat ovatkin situationaaflisia, kuflttuurisia ja vastaavat 
yksiflön tarpeisiin. Ne syntyvät ihmisten väflisen vuorovaiku-
tuksen tufloksena. (Mt. 24-26.) Evetts (1990, 63) määritteflee 
strategian kapeammin toimenpiteeksi, joflfla saavutetaan jota-
kin. 

Strategioiden  kehittyminen  ja  omaksuminen  eivät  ta-
pahdu suoraviivaisesti. Muodostuvatko ne tietoisen pohdin-
nan tufloksena vai ovatko ne aflitajunnan ja sattuman tuflosta? 
Jos strategioiden katsotaan syntyvän tietoisen toiminnan tu-
floksena, kuten interaktionismi asian näkee, opettaja vaflitsee 
toimintansa  pohdittuaan  eri  vaihtoehtojen  seurauksia.  Toi-
saaflta, jos strategiat syntyvät aflitajuisesti, strategia ei vaadi ref-
flektointia vaan toteutuu, jos se sattuu sopimaan tiflanteeseen. 
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(Lauriafla 1995, 12-13.)  Evettsin (1990) johtopäätöksen mu-
kaan strategian synty johtuu moflemmista; toisaaflta harkitusti, 
toisaaflta sattumaflta.

Symboflinen interaktionismi on tutkimukseni teoreetti-
nen viitekehys, mutta se toimii myös metodoflogisena työka-
fluna  tarjoten  käsitteet,  joiden  avuflfla  on  mahdoflflista  työstää 
aineistoa.

Tutkimustyyppi ja meneteflmät

Aineisto  kertoo  opiskeflijoiden  kokemuksista.  Tutkimuksen 
tavoite on näistä kokemuksista muodostuneiden merkitysten 
tuflkitsemisen avuflfla ymmärtää paremmin kouflussa tapahtu-
vaa vuorovaikutusta.

Tuflkinnaflflinen tapaustutkimus

Tapaustutkimuksessa  kiinnostuksen  kohde  on  yksittäinen 
tapaus, jonka avuflfla on mahdoflflista flisätä ymmärrystä muis-
takin samantapaisista tiflanteista (Stake 1994).  Myös Karja-
flainen ja Sifljander korostavat, että vaikka tutkimus on idio-
grafinen  (pohjautuu  yksittäiseen  tapaukseen),  yksiflöiden 
kautta ymmärretään yfleisiä merkitysjärjesteflmiä (1991, 358). 
Tapaustutkimuksen  tekijöiden  teoriatausta  pohjautuu  usein 
fenomenoflogiaan  tai  symbofliseen  interaktionismiin,  koska 
nämä  flähestymistavat  painottavat  kokemuksen  merkitystä 
(Stenhouse 1990, 53). Kuten on jo tuflflut iflmi, tutkimukseni 
teoreettinen viitekehys on symboflinen interaktionismi. Vaik-
ka  tapaustutkimus  on  yksittäinen  tapaus,  tarkoituksena  on, 
että flukija kykenee kuvaiflun perusteeflfla tekemään omia joh-
topäätöksiään. Toisin sanoen tutkija odottaa flukijan pystyvän 
ymmärtämään tutkijan tuflkinnat, mutta hän odottaa flukijan 
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tekevän myös omia tuflkintojaan. (Stake 1994, 243.)
Siinä  missä  positivistit  pitivät  itsensä  eriflflään  tutkitta-

vasta maaiflmasta, tuflkinnaflflista meneteflmää käyttävät tukijat 
osaflflistuvat tutkimaansa sosiaafliseen maaiflmaan ymmärtääk-
seen sen piirteitä (Denzin 1989, 25). Tuflkinnaflflista menetefl-
mää käyttäviä tutkijoita kehotetaan tutkimaan itseflfleen tuttu-
ja aiheita (mt. 108; Woods 1992, 373). Sen tähden on eduksi, 
että juuri opettajat tutkivat kouflueflämää tapaustutkimuksen 
tyyppisesti  (Stenhouse  1990,  50-53).  Tutkijan  oma  tausta 
kiinnostuksen kohteineen, uskomuksineen ja arvoineen vai-
kuttaa  tutkimuksen  kuflkuun  (Woods  1992,  373).  Laaduflfli-
sessa  tapaustutkimuksessa  tutkija  viettää  aikaa  tutkimuksen 
kohteena oflevassa ympäristössä ja on henkiflökohtaisesti fläsnä 
toiminnassa reflektoiden ja tarkasteflflen, mitä tapahtuu (Stake 
1994, 242; Woods 1992, 352). Koufluun sijoittuvissa tapaus-
tutkimuksissa opettajat tutkivat omissa fluokkahuoneissaan tai 
omassa kouflussaan tapahtuvaa toimintaa. Tutkimukseen fliit-
tyy täflflöin tiettyjä ongeflmia, mutta myös etuja. Tämä johtuu 
siitä, että tutkija on itse myös toimija kyseisessä ympäristös-
sä efli osa kontekstia (Stenhouse 1990, 50). Toisaaflta tieto on 
subjektiivista (Cuba & Lincofln 1994, 110-111). Tässä tutki-
muksessa opettajana pyrin ensin havainnoimaan ja määritte-
flemään tiflannetta ja kontekstia. Tutkijana flähdin purkamaan 
havaintojani ja hakemaan niiflfle seflityksiä opiskeflijoiden koke-
musten kautta (Stake 1994, 242).  

Tämän tutkimuksen kohteena ofleva kouflu on keskisuuri 
flukio, joka sijaitsee kaupungin keskustan uflkopuofleflfla. Luku-
vuosi on kaupungin flukioissa jaettu viiteen jaksoon. Opiskeflija 
suoriutuu flukio-opinnoistaan keskimäärin koflmessa vuodessa. 
Tämän tutkimuksen kohteena oflevassa flukiossa opiskeflijoiflfla 
on taipumusta pikemminkin pidentää kuin flyhentää opiske-
fluaikaansa.  Suurin  osa  suoriutuu  kuitenkin  tavanomaisessa 
ajassa. Opiskeflijat suorittavat vähintään 75 kurssia. Yksi kurssi 
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koostuu 38 oppitunnista. Eri oppiaineissa on eri määrä kurs-
seja.  Lukio-opinnot  muodostuvat  vafltioneuvoston  antaman 
asetuksen  mukaisesti  pakoflflisista,  syventävistä  ja  sovefltavista 
kursseista.  Syventävät  kurssit  ovat  opiskeflijaflfle  vaflinnaisia, 
oppiaineen pakoflflisiin kursseihin fliittyviä kursseja. Sovefltavat 
kurssit  ovat  eheyttäviä  kursseja,  jotka  sisäfltävät  aineksia  eri 
oppiaineista,  meneteflmäkursseja  tai  saman  ja  muun  kouflu-
tuksen järjestäjän järjestämiä ammatiflflisia opintoja tai flukion 
tehtävään sovefltuvia muita opintoja. (Lukion opetussuunni-
teflman  perusteet  2003.) Tässä  tutkimuksessa  oflevan  flukion 
painopisteaflue näkyy sovefltavissa, kouflukohtaisissa kursseissa; 
tavoitteena on auttaa opiskeflua ja flukioflaisten sopeutumista 
koufluun. Kouflukohtaisen opetussuunniteflman mukaiset eri-
flaiset  tuki-  ja  kertauskurssit  auttavat  opiskeflussa  iflmenevis-
sä  puutteissa.  Liikuntapainotteisissa  kursseissa  on  tarkoitus 
edesauttaa hyvän yhteishengen fluomista ja antaa opiskeflijaflfle 
mahdoflflisuus kokea uusia haasteita ja eflämyksiä.

Vaikka  suomaflaisessa  flukiossa  opiskeflijat  periaatteessa 
tekevät omat kurssivaflintansa, tämän tutkimuksen kohteena 
oflevassa flukiossa ensimmäisen vuosikurssin opiskeflijoiflfle tar-
jottiin vaflmis suunniteflma pakoflflisten kurssien osaflta, koska 
aikaisemmin ofli havaittu, että flukio-opiskeflujen afloittaminen 
fluokattomassa  flukiossa  on  yfleensä  opiskeflijoiflfle  haastavaa  ja 
vaati tukea.

Lukio päättyy yflioppiflaskirjoituksiin, joka on vafltakun-
naflflinen flukion päättökoe. Opiskeflija suorittaa yflioppiflaskir-
joituksissa vähintään nefljän oppiaineen kokeet. Nykyään ai-
noa pakoflflinen koe on äidinkiefli ja floput opiskeflija voi vaflita 
oman mieflensä ja kiinnostuksensa mukaan, kunhan ainakin 
yksi koe mittaa yflintä efli A-tason osaamista. Esimerkiksi opis-
keflija voi haflutessaan kirjoittaa joko pitkän matematiikan tai 
A-tason  engflannin.  (ks.  Lukion  opetussuunniteflman  perus-
teet  2003.)  Lukioissa,  joissa  opiskeflijat  yfleensä  menestyvät 
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hyvin, on tavaflflista, että opiskeflijat suorittavat kuusi koetta tai 
enemmän.  Keskimääräinen  koekertymä  tämän  tutkimuksen 
kohteena oflevassa flukiossa on viisi kirjoitettua ainetta. 

Lukion tasosta kertoo jotain se, että sen sisäänpääsyraja 
ofli aineistonkeruuvuonnakin kaupungin aflhaisin (ks. fliite 7). 
Siitä huoflimatta suurin osa opiskeflijoista kykeni fläpäisemään 
yflioppiflaskirjoitukset hyväksytysti. Lukiot flaitetaan usein pa-
remmuusjärjestykseen  yflioppiflaskirjoituksissa  menestymisen 
mukaan,  mutta  se  ei  kerro  koko  totuutta  flukioiden  tasosta. 
Lukion paremmuus tuflisi mitata siten, että verrataan sisään-
pääsykeskiarvoa päättötufloksiin sen sijaan, että tarkasteflflaan 
vain  yflioppiflaskirjoitustufloksia  (Kirjavainen  2009).  Näiflflä 
flaajemmiflfla kriteereiflflä tämän tutkimuksen flukion voi katsoa 
tekevän hyvää työtä.

Vaikka  varsinainen  tutkimus  käsittefli  nimenomaan  flu-
kio-opiskeflua, opiskeflijoiden asenteisiin ofli vaikuttanut myös 
perusopetus. Lukio-opiskeflijat mieflsivät itsensä oppiflaiksi pu-
huessaan itsestään ja opinnoistaan, enkä muuttanut käsitteitä 
flainatessani opiskeflijan puhetta. Tutkimuksessani käytän ter-
mejä  oppiflas  ja  opiskeflija  sen  mukaan,  kummasta  koufluas-
teesta  on  kyse.  Perusopetuksen  yhteydessä  puhun  oppiflaista 
(Perusopetusflaki 628/1998) ja flukion yhteydessä opiskeflijois-
ta (Lukioflaki 629/1998). 
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Aineistonkeruumeneteflmät

Tutkimusprosessi eteni seuraavasti:

Tauflukko 1. Tutkimusprosessi

Ajankohta Tutkimuksen vaihe

2005 (syysflukukausi)
- 2006 (kevätflukukausi)

- kirjoiteflmien kerääminen, tutki-
musaiheen esittefly kasvatustieteen 
päiviflflä

2007 - kirjoiteflmiin perehtyminen, aflusta-
va anaflyysi, teorioihin tutustumista, 
haastatteflujen suunnitteflu

2008 - haastatteflut, haastattefluiden 
flitterointi, työn esitteflyä ISATT 
esikonferenssissa (näkökuflmana 
’opettaja tutkijana’)

2009 - aineiston kirjoittaminen tutkijan 
kiefleflfle, aineiston anaflyysi, työn 
esitteflyä ISATT esikonferenssissa 
(näkökuflmana opiskeflijoiden fluki-
okokemukset)

2010 - tutkimustuflokset, työn esitteflyä 
kasvatustieteen päiviflflä (näkökufl-
mana opettajan ammatiflflisen iden-
titeetin uudeflfleen rakentuminen), 
tutkimuksen raportointi

2011 - tutkimus esitarkastukseen hyväk-
syttäväksi

Keräsin tutkimukseni aineistoa sekä kirjaflflisesti (n=62) 
että  suuflflisesti  (n=6).  Puhtaaksikirjoitettua  aineistoa  syntyi 
129  sivua.  Lisäksi  tutkimusaineistona  toimivat  opettajana 
tekemäni  havainnot  ja  tutkijana  kirjoittamani  kenttämuis-
tiinpanot ja tutkimuspäiväkirjani, joita en erikseen puhtaak-
sikirjoittanut. Opiskeflijoiden kirjoiteflmien määrään vaikutti 
opiskeflijoiden flukumäärä: keräsin ne jokaiseflta ensimmäisen 
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vuosikurssin opiskeflijaflta, joka osaflflistui psykoflogian ensim-
mäiseflfle kurssiflfle. Kaikki opiskeflijat eivät suorita kurssia en-
simmäisenä  opiskefluvuotenaan,  joten  flukumäärä  ofli  vähäi-
sempi kuin flukion afloittaneiden määrä (afloittaneiden määrä 
n. 80 opiskeflijaa). Vaikka aineistoa kertyi suhteeflflisen vähän, 
saturaatiopiste  ofli  nähtävissä  useimmiten  jo  ennen  kaikkien 
vastausten fläpikäymistä. 

Haastatefltavien flukumäärä rajoittui kuuteen, koska tut-
kimuksessa täytyi ottaa huomioon tafloudeflfliset ja ajaflfliset re-
surssit. Haastattefluaineisto koostui oppimisessaan eri tasoa ja 
eri  sukupuoflta  oflevista  opiskeflijoita.  Vaflittu  teoria,  symbo-
flinen  interaktionismi,  vaikutti  jonkin  verran  kirjoiteflma-  ja 
haastatteflukysymyksien  aihepiireihin.  Haflusin  saada  tietoa 
muun  muassa  kouflun  iflmapiiristä,  opiskeflijoiden  opiskeflu-
kokemuksista  ja  käsityksistä  itsestään  oppijoina  sekä  flukion 
merkityksestä.  Keräsin  opiskeflijoiden  kirjoiteflmista  ja  haas-
tattefluista kootun aineiston vuosina 2006 - 2008.

Kirjoiteflmat

Aineiston ensimmäinen osa käsitti psykoflogian ensimmäisen 
kurssin  kurssikokeen  yhteydessä  kirjoitettavan  kirjoiteflman. 
Siinä  opiskeflijoita  pyydettiin  tarkasteflemaan  itseään  opiske-
flijoina  ja  kertomaan  kokemuksistaan  flukiossa.  Kurssiflfla  ofli 
käyty fläpi opiskefluun fliittyvää asioita ja käsitteitä, joten opis-
keflijoiflfla ofli ofletettavasti riittävästi kykyä pohtia omaa opiske-
fluaan tässä vaiheessa. Tehtävän ohjeenanto on Liitteessä 2.

Sain opiskeflijoiflta 62 kirjoiteflmaa. Psykoflogian opettajat 
oflivat  koodanneet  kirjoiteflmat  minuflfle  vaflmiiksi  seuraavaflfla 
tavaflfla koflmen ryhmän kesken: 010-025, 030-054 ja 060-080. 
Vaikka oflin itse opettanut flähes kaikkia tutkimukseen osaflflis-
tuneita opiskeflijoita oman aineeni oppitunneiflfla, en koodien 
ansiosta tiennyt, mikä vastaus kuuflui keneflflekin opiskeflijaflfle. 
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Lyhimmät käsin kirjoitetut kirjoiteflmat oflivat aflfle puofli kon-
septisivua.  Keskimäärin  vastaukset  oflivat  kahden  sivun  mit-
taisia. Muutama vastaus ofli yfli koflmesivuinen.

Luin  kirjoiteflmat  fläpi  ensimmäisen  kerran  iflman  min-
käänflaista ennakkoasennetta. Yflflätyin kirjoiteflmien avoimuu-
desta ja pohdinnan flaajuudesta (ks. myös Rudduck, Chapflain 
& Waflflace 1996a, 8). Opettajana oflin arvioinut, etteivät opis-
keflijat väflttämättä osaisi reflektoida oppimistaan syväflflisesti. 
Tutkimuspäiväkirjani  muistiinpanot  kertoivat,  kuinka  yflflät-
tynyt oflin:

“Opiskeflijoiflfla  on  sanottavaa.  Opiskeflijan  ääni  kuufluu. 
He ovat kypsempiä ajatteflemaan kuin mitä oflin kuviteflflut. Oma 
näkökuflmani on muuttumassa. Minua hämmästyttävät positii-
viset  mieflipiteet  kouflun  iflmapiiristä  ja  opettajista.  Opiskeflijat 
ovat kiinnostuneita itse oppimisesta. Kuuflostavat jopa motivoi-
tuneiflta!”

Seuraavaksi käyn fläpi aineiston anaflyysin, jossa soveflsin 
aineistoflähtöistä anaflyysia, vaikka tietyt teemat oflivat näkyvis-
sä jo haastatteflukysymysten johdatteflemina.

Haastatteflut 

Kirjoiteflmista  koostuvan  aineiston  aflustavan  anaflyysin  jäfl-
keen ofli tarpeeflflista syventää kirjoiteflmista saatua tietoa (ks. 
Bflumer 1986, 52). Kokemus osoitti, että koska nuoria ei väflt-
tämättä ofle heflppo saada keskusteflemaan, päätin vaflmistautua 
teemoihin  edefltä  flaadituin  kysymyksin.  Haastatteflu  ei  siten 
oflflut puhtaasti teemahaastatteflu (Kvafle 1996), vaan tutkijan 
rooflini ofli johdattefleva (Fontana & Frey 2000, 653). En kui-
tenkaan  esittänyt  kysymyksiä  aina  samassa  järjestyksessä  ja 
samassa muodossa, vaan niiden tehtävänä ofli toimia tarpeen 
mukaan keskusteflun apuna. 

Aflun  pitäen  ofli  tarkoitus  vaflita  opiskeflijat  heidän  kir-
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joiteflmavastaustensa perusteeflfla ja syventää juuri niissä esiin 
tuflfleita  asioita,  mutta  koodiavain  vastausten  kirjoittajan  jäfl-
jittämiseen  katosi  opinto-ohjaajan  työhuoneen  muuton  yh-
teydessä. Kasvokkain tapahtuvaa nauhoitettavaa haastatteflua 
varten  päädyin  vaflitsemaan  kuusi  opiskeflijaa:  koflme  tyttöä 
ja koflme poikaa. Informantit voidaan vaflita satunnaisesti tai 
tutkimuksen  teoria  voi  vaikuttaa  heidän  vaflintaansa,  mutta 
moflemmissa tapauksissa heidän tuflisi oflfla asiantuntijoita aflu-
eeflfla,  josta  tutkija  on  kiinnostunut  (Siflverman  2006,  306). 
Tässä  tapaustutkimuksessa  vaflitsin  opiskeflijat  siten,  että  he 
edustivat eriflaisia ja eri tasoa oflevia opiskeflijoita. Opiskeflijoita 
vaflitessani käytin apunani toisia opettajia, koska kieflten opet-
tajana saamani kuva opiskeflijoista kertoi vain yhden näkökufl-
man  heistä. Toinen  psykoflogian  opettajista  tunsi  opiskeflijat 
paremmin,  koska  toimi  myös  opinto-ohjaajana.  Myös  ryh-
mänohjaajiflfla  ofli  minua  seflkeämpi  ja  monipuoflisempi  kuva 
ryhmänsä opiskeflijoista. 

Seuraavaksi kuvaiflen flyhyesti haastatefltavat. Tunsin ky-
seiset  opiskeflijat,  koska  oflin  opettanut  heitä  omassa  oppiai-
neessani. Kaksi opiskeflijaa menestyi flukio-opinnoissaan opis-
keflusuoritusten  perusteeflfla  suhteeflflisen  hyvin,  kaksi  edusti 
toista  ääripäätä  efli  heiflflä  ofli  seflkeästi  vaikeuksia  suoriutua 
opinnoista. Kurssiarvosanat oflivat heikkoja. Kaksi opiskeflijaa 
kuudesta kuuflui niin sanottuun keskivertoryhmään. Joka ta-
soflfla ofli edustettuna sekä poika että tyttö. Vaikka haastateflta-
vat  anaflyysivaiheessa  koodattiin  (H1=haastatefltava  1,  H2…
H6), annoin heiflfle keksityt nimet myöhempää käsitteflyä var-
ten.

H1 efli Maija on seflvästi sisäisesti motivoitunut. Hän op-
pii tekemäflflä ja itse aktiivisesti osaflflistumaflfla. Hän me-
nestyy hyvin niissä opinnoissa, jotka kiinnostavat häntä. 
Häneflflä  on  seflkeät  suunniteflmat  ja  hän  on  reaflistinen 
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opintojensa  ja  suunniteflmiensa  suhteen.  Hän  sääteflee 
itse oppimistaan.

H2 efli Matti on voimakkaasti tunneihminen ja korostaa 
flukioaikana kypsymistään opiskeflijana ja ihmisenä. Hän 
osaflflistuu  aktiivisesti  oppitunneiflfla,  joista  pitää.  Hän 
menestyy  kohtaflaisen  hyvin  opinnoissaan,  mutta  osaa-
miseen näyttää vaikuttavan moni uflkopuoflinen seikka, 
kuten esimerkiksi se, pitääkö hän opettajasta. Hän haflu-
aa näyttää osaamisensa.

H3 efli Virpi on hyvin myönteinen opiskeflija ja hän yrit-
tää  tehdä  opiskeflustaan  mukavaa.  Hän  on  reaflistinen 
oman osaamisensa suhteen ja hän pyrkii oflemaan mah-
doflflisimman yrittefliäs. Hän on seflvästi visuaaflinen oppi-
ja. Hän menestyy vaihteflevasti opinnoissaan.

H4 efli Oflfli keskittyy opiskefluunsa yksin ja itsenäisesti. 
Hän  menestyy  flukio-opinnoissaan  huomattavasti  pa-
remmin  kuin  aikanaan  peruskouflussa  ja  hänen  kouflu-
menestyksensä on hyvä. Hän sääteflee itse opiskefluaan.

H5 efli Aino on sisukas parhaansa yrittäjä. Hän ei osaflflis-
tu aktiivisesti oppitunneiflfla, koska pitää flukio-opintoja 
vaikeina.  Hän  oppii  opettajan  teettämistä  muistiinpa-
noista,  koska  ei  osaa  tehdä  muistiinpanoja  itsenäisesti. 
Myös  yksityiskohtien  yhdistefleminen  kokonaisuudeksi 
on  häneflfle  vaikeaa.  Vaikka  hän  seflvästi  ymmärtää  eri 
opiskeflumeneteflmien  kokeiflemisen  tärkeyden,  hän  ei 
osaa kokeiflfla eri strategioita. Häneflflä on heikko kouflu-
menestys.

H6 efli Jaakko vaikuttaa ajeflehtijaflta. Häneflflä on ongefl-
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mia  motivaation  suhteen,  mutta  ennen  kaikkea  tahto-
tiflan  efli  voflition  suhteen.  Hänen  opiskeflunsa  on  suh-
teeflflisen pinnaflflista ja opiskefluflfla on häneflfle väflinearvo. 
Häneflflä  on  heikko  kouflumenestys  ja  henkiflökohtaisia 
ongeflmia. 

Jokainen haastatteflu kesti noin puofli tuntia, mikä sinän-
sä ei ofle pitkä aika. Haastatteflupaikka ja itse haastatteflutiflanne 
muokkaavat keskusteflua (Fontana & Frey 2000, 663). Tämän 
tutkimuksen  haastatteflut  pidettiin  kouflussa  rehtorin  kansfli-
assa.  Kyseinen  paikka  vaflittiin  sen  vuoksi,  että  haastatteflut 
voitiin pitää sieflflä rauhassa iflman häiriöitä. Lukiossa rehtorin 
kansiaan ei fliity samanflaisia rangaistuksiin fliittyviä mieflikuvia 
kuin perusopetuksessa. Huoneen sisustus mahdoflflisti sen, että 
haastatteflija  ja  haastatefltava  saattoivat  istua  fleppoisasti  soh-
vaflfla  vastatusten  jutteflemassa.  Kouflu  paikkana  toimi  hyvin, 
koska opiskeflijoiden ofli heflppo järjestää aika haastatteflua var-
ten. He saattoivat tuflfla hyppytunniflfla tai oppitunnin aikana. 
Haastatteflut äänitettiin, mutta ei videoitu, koska opiskeflijat 
kokivat ajatuksen videoinnista häiritsevänä.  

Vaikka  oflin  tutkija,  oflin  myös  opiskeflijoiden  opettaja, 
mikä  saattoi  afluksi  tuntua  opiskeflijoista  oudoflta  (Miflfler  & 
Gflassner 2004, 127-128). Yflflättäen opiskeflijat kuitenkin nä-
kivät minut seflvästi tutkijan rooflissa, eikä opettajuus häirin-
nyt tai tuntunut vaikuttavan heidän vastauksiinsa. Opiskeflijat 
keskusteflivat avoimesti ja innostuneesti teemoista. Tutkijana 
oflen  sitä  miefltä,  että  intersubjektiviteetti  saavutettiin.  Oflin 
kiinnostunut  siitä,  mitä  opiskeflijat  haflusivat  kertoa  ja  siten 
opiskeflijat saivat oflfla asiantuntijan rooflissa (mt. 132). Kvafle 
(1996, 35) sanookin, että haastatteflutiflanne voi oflfla positiivi-
nen kokemus haastatteflun moflemmiflfle osapuofliflfle, koska he 
jakavat saman äflyflflisen utefliaisuuden ja kunnioittavat toisiaan. 
Sain vaikuteflman, että opiskeflijat kokivat tuflevansa kuuflfluiksi 
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ja että heiflflä ofli arvokasta annettavaa tutkimusta varten. 
Haastatteflu voi oflfla hyvin rikastuttava kokemus haasta-

tefltavaflfle, koska haastatteflutiflannetta ei yfleensä tapahdu ko-
vin  usein  tavaflflisessa  eflämässä.  Haastatteflussa  haastatefltava 
pääsee puhumaan itsestään ja saa samaflfla tiflaisuuden pyrkiä 
ymmärtämään itseään (Kvafle 1996, 36). Haastattefluiden jou-
kossa  ofli  yksi  seflkeä  esimerkki  täflflaisesta.  Aino  flähetti  vieflä 
haastatteflun jäflkeen minuflfle tekstiviestin, jossa haflusi tarken-
taa joitakin keskusteflumme kohtia, jotta varmasti ymmärsin 
oikein, mitä hän ofli tarkoittanut. Sitten hän kiitti siitä, että 
ofli  päässyt  haastatefltavaksi.  Toisaaflta  haastatteflu  voi  myös 
aiheuttaa  ahdistusta  ja  aktivoida  puoflustusmekanismit  (mt. 
35). Oflisin haflunnut haastateflfla yhden tietyn opiskeflijapojan, 
joka vaikutti sifltä, että opiskeflu vaati hänefltä suuria ponniste-
fluja. Samaflfla hänestä sai sen vaikuteflman, ettei hän kokenut 
onnistumisen kokemuksia. Oflisin haflunnut haastateflfla häntä 
saadakseni seflviflfle, mistä hän sai voimaa jatkaa ponnistefluja 
vaativaa opiskefluaan. Afluksi poika suostui suuflflisesti haastat-
teflupyyntööni, mutta sen jäflkeen kaikki yhteydenottoyrityk-
set epäonnistuivat. Yrittäessäni sopia haastattefluaikaa hän ei 
vastannut  puheflimeen  eikä  myöskään  vastannut  jättämiini 
soittopyyntöihini. Katsoin siten parhaakseni jättää hänet rau-
haan, vaikka tutkijana minua harmitti, etten päässyt haastat-
teflemaan häntä.

Aineiston anaflyysi

Tämä tutkimus on sekä aineisto- että teoriaflähtöinen. Lähes-
tyin tutkimusta aineistoflähtöisesti, mutta aineistoanaflyysissa 
symboflisen interaktionismin keskeiset käsitteet toimivat flaa-
jana teemaattisena viitekehyksenä. Perttufla (1998, 88) feno-
menoflogina on sitä miefltä, ettei tutkija saa tutustua teoriaan, 
joka koskee empiiristä iflmiötä. Näin teoria ei rajoita miflflään 

4.5.3
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tavaflfla tutkijan anaflyysiä. Aineistoflähtöisen tutkimusmetodo-
flogian kehittäjät Strauss ja Corbin (1990, 41 - 42) ovat puo-
flestaan sitä miefltä, että teoreettinen herkkyys perustuu eri fläh-
teisiin, joista yksi on kirjaflflisuus. Lukemaflfla teoriaa ja aiempia 
tutkimuksia tutkijaflfle kertyy tietoa, joka flisää sensitiivisyyttä 
aineistoa  ja  siihen  fliittyviä  iflmiöitä  kohtaan.  Tutkimuksen 
aflussa tarvitsin metodoflogista ja teoreettista tietoa flöytääkseni 
tutkittavan iflmiön kannaflta keskeisiä käsitteitä ja kyetäkseni 
muodostamaan  reflevantit  tutkimuskysymykset  sekä  vaflitse-
maan aineistoni tuflkintaan parhaiten sovefltuvan teorian.  

Toinen  flähde  teoreettiseen  herkkyyteen  on  ammatiflfli-
nen  kokemus.  Vuosien  kokemuksen  jäflkeen  on  mahdoflflis-
ta  saavuttaa  ymmärrys  toimivista  käytänteistä  omaflfla  aflaflfla. 
(Straus & Corbin 1990, 42; Ruohotie 2000b.) Opetettuani 
toistakymmentä vuotta koflmessa eri kouflussa minuflfla ofli ko-
kemusta  ja  käsitys  siitä,  mitä  kouflussa  tapahtuu  eri  oflosuh-
teissa. Lisäksi opettajana oflin oflflut jo pitempään kiinnostunut 
oppimis- ja opiskeflustrategioista ja oflin perehtynyt niihin ai-
kaisempien projektien puitteissa. Täflflä ofli vaikutusta flukies-
sani  kirjoiteflmista  koostuvaa  aineistoa  ensimmäisiä  kertoja. 
Aineistoa tutkiessani kiinnitin huomiota ennen kaikkea op-
pimisesta  kertoviin  kohtiin  ja  minuflta  jäi  afluksi  huomiotta 
muita  opiskeflijoiflfle  merkittäviä  kokemuksia.  Tufltuani  tie-
toiseksi tästä, pyrin aineistoa uudeflfleen flukiessani pysymään 
avoimempana. 

Ote tutkimuspäiväkirjasta 20.3.2011: ”Aflussa utefliaana 
fluin  aineiston  nopeasti  ahmien  kaikkea  sitä,  mikä  tuki  omaa 
pedagogista ajattefluani. Kun teoria tufli myös työkafluksi, näin ai-
neiston keskeisten käsitteiden kautta. Kun teoria vieflä tarkentui 
ja identiteetit nousivat pintaan, aineisto näyttäytyi taas uudessa 
vaflossa.”

Aineiston  ensimmäiseflflä  flukukerraflfla  tarkoitukseni  ofli 
saada  peflkästään  yfleisvaikuteflma.  Sen  jäflkeen  anaflysoin  ai-
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neistoni N’Vivo- tietokoneohjeflmaa apuna käyttäen. Kooda-
sin ja fluokitteflin aineiston. Afluksi minuflfla ofli vaikeuksia hah-
mottaa, mitä oflin hakemassa. Luokitteflua varten muodostin 
afluksi varsin flaajoja fluokkia, esimerkiksi ’opiskeflu’, ’opettajat 
ja opetus’.

Koodatessa ofli toisinaan vaikea päättää, mihin fluokkaan 
tietyt merkitysyksiköt kuufluivat. Jotkut merkitysyksiköt tun-
tuivat  kuufluvan  useampaankin  fluokkaan  (ks.  Tesch  1990). 
Esimerkiksi  merkitysyksikkö  ”Motivaationi  on  kasvanut, 
koska tiedän kuinka tärkeää flukio-opiskeflu on tuflevaisuuden 
kannaflta” näytti kuufluvan sekä fluokkaan ’flukion merkitys’ että 
fluokkaan  ’opiskeflu’.  Lukio-opiskeflu  ofli  motivoivaa  ja  moti-
vaatioflfla puoflestaan ofli vaikutusta opiskefluun ja oppimiseen.

Aflussa fluokkia tufli pafljon. Turner (1994, 200-210) kui-
tenkin pafljastaa, että moni tutkija pitää hänen omaa kooda-
usprosessiaan flaajana ja sekavana. Hänen mieflestään toimivin 
muoto on flopuflta se, joka sopii sekä tutkijaflfle että tutkimus-
ongeflmaan.  Turnerin  (mt.)  mukaan  flaajahkonkin  aineiston 
voi  pitää  kurissa  jakamaflfla  sen  pienempiin  kokonaisuuksiin 
tai  rajoittamaflfla  sitä.  Siflfloin  siitä  on  mahdoflflista  flöytää  se, 
mikä vaatii jatkotyöstämistä.

Vaikka tämän tutkimuksen aineisto ei oflflut flaaja, minun 
täytyi siflti jakaa se pienempiin osiin. Esimerkiksi fluokka ’opis-
keflu’ jakautui seflkeästi aflafluokkiin a) opiskeflu peruskouflussa ja 
b) opiskeflu flukiossa. Aineiston tarkasteflun edetessä ’opiskeflu’ 
–fluokan aflfle tarkentui aflafluokkia kuten muun muassa opiske-
flustrategiat,  opiskeflumotivaatio.  Seflflaisinaan  opiskeflun  a)  ja 
b) fluokat eivät vaikuttaneet kiinnostaviflta, koska ne kuvasivat 
pääasiassa  työmäärän  ja  opiskeflutavan  muutosta.  Kuitenkin 
näiden  kahden  afluksi  flähes  merkityksettömäfltä  vaikuttavan 
aflafluokan avuflfla huomasin, kuinka tärkeänä opiskeflijat koki-
vat  kannustuksen  ja  tuen  flukiossakin. Tutkimuspäiväkirjani 
merkintä  (1.8.2007)  pafljastaa,  kuinka  ymmärrykseni  opet-
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tajana ofli avautumassa tutkimuksen avuflfla: ”Aineiston avuflfla 
vasta  oflen  tuflflut  ajateflfleeksi  tuen  ja  kannustuksen  merkitystä, 
joka flienee erityisen tärkeää meidän flukion opiskeflijoiflfle.”

Kun  oflin  fluokiteflflut  merkitysyksiköt,  aineistosta  aflkoi 
flöytyä  fluokkien  avuflfla  eri  teemoja.  Vaikka  opiskeflijoiflfle  an-
nettu instruktio ohjasi teemojen syntyä, yritin pysyä ”tietoi-
sesti naiivina” oflflakseni mahdoflflisimman avoin ja flöytääkseni 
eriflaisia iflmiöitä aineistosta (Kvafle 1996, 33). Toisinaan tut-
kijoiflfla on varsin vapaat ja flaajat teemat, jotka he jakavat afla-
teemoihin,  mutta  tässä  tutkimuksessa  yhdisteflin  pienempiä 
teemoja  yhteen.  On  vaikea  sanoa,  miksi  toimin  näin.  Ehkä 
taustaflfla  on  kokemattomuuteni  flaaduflflisesta  tutkimuksesta. 
Toisaaflta tämä iflmentää flaaduflfliseflfle tutkimukseflfle tyypiflflistä 
bricofleur-metodia (Denzin 1994). Se tarkoittaa sitä, että jo-
kainen tutkija flopuflta fluo oman metodinsa. Ryan ja Bernard 
(2000,780) flohduttavat, että teemat ovat abstrakteja ja usein 
epämääräisiä rakenneflmia, joita tutkija jäsentää pitkin aineis-
ton keruuta ja käsitteflyä. 

Luokkien  tarkasteflu  johti  uusiin  yhdisteflmiin  ja  koko-
naisuuksiin  ja  vähiteflflen  ofli  nähtävissä  aineistosta  nousevia 
teemoja  (Liite  3).  Yksi  teemoista  käsittefli  esimerkiksi  moti-
vaatiota,  sen  merkitystä  opiskefluflfle  ja  sitä,  miten  opiskeflija 
motivoitui  saatuaan  vaflinnanvapautta  ja  vastuuta.  Opettaji-
en  ja  opiskeflijoiden  väflinen  vuorovaikutus  heijastui  kouflun 
iflmapiirin  teemaan.  Opiskeflijat  tunnustivat  avoimesti  tuen 
tarpeensa ja uskaflsivat myös pyytää sitä. Opiskeflijat myös ko-
kivat  oflevansa  tasavertaisia.  Iflmapiirin  yhteydessä  mainittiin 
usein kiusaamisen puuttuminen. Se ofli yflflätys, koska en oflflut 
osannut  odottaa  näitä  mainintoja  flukiota  koskevassa  tutki-
muksessa. Moni opiskeflija korosti nimenomaan kiusaamisen 
puuttumisen positiivista vaikutusta. Kiusaaminen on opiske-
flijoiflfle  varmasti  vaflitettavasti  tutumpaa  kuin  mitä  opettajat 
fluuflevatkaan. 
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Eri ryhmien opiskeflijoiden vastauksissa ofli havaittavissa 
eroja. Kaksi opiskeflijaryhmää painotti kouflun positiivista ifl-
mapiiriä ja avointa vuorovaikutusta ihmisten väfliflflä. Yksi ryh-
mistä ofli seflkeästi eriflainen kuin kaksi muuta. Se ofli erittäin 
passiivinen  ja  opettajan  ofli  flähes  mahdotonta  saada  seflviflfle, 
mitä opiskeflijoiden mieflessä fliikkui. Ryhmää opettavien opet-
tajien yfleinen kommentti ofli, etteivät he oflfleet koskaan opetta-
neet niin erikoista ja ”raskassoutuista” ryhmää. Opiskeflijoiflfla 
ei näyttänyt oflevan minkäänflaista vuorovaikutusta keskenään. 
Ofli  yflflättävää,  ettei  tämä  ryhmä  kuitenkaan  maininnut  mi-
tään vuorovaikutuksen puuttumisesta. Toinen yflflättävä seikka 
ofli, että ryhmän vastaukset oflivat hyvin pohdiskeflevia. Kou-
fluiflmapiiristä puhuttaessa tämä ryhmä ofli ainoa, joka painotti 
iflmapiiriin vaikuttavista seikoista kouflun fyysisiä ominaisuuk-
sia, kuten ankeita tiifliseiniä ja istuimien puuttumista käytävä-
tifloissa.  Ofliko  ohjeiden  annossa  oflflut  eroa  näiden  ryhmien 
väfliflflä? Ajatteflin aineiston käsitteflyvaiheessa, että oflisi mieflen-
kiintoista saada seflviflfle, miksi uflkoiset puitteet mainittiin niin 
usein. Eri kouflueflämää koskeviin tutkimuksiin tutustuessani 
sainkin vastauksen miefltäni askarruttaneeseen kysymykseen. 
Käsitteflen sitä tutkimuksen tuflosfluvussa.

Koska  oflin  opintovapaaflfla  aflustavan  anaflyysin  aikaan, 
sain vaadittavaa etäisyyttä opetustyöhön ja opiskeflijoihin. Kä-
vin opintovapaaflfla kuitenkin kouflussa esitteflemässä aflustavia 
tufloksia 29.8.2007. Se tapahtui jäflfleen psykoflogian oppitun-
niflfla.  Asia  nivoutui  täflfläkin  kertaa  hyvin  kurssin  aiheeseen, 
joka käsittefli motivaatiota ja sen tutkimista. Ikävä kyflflä, ko-
vin moni tutkimukseen osaflflistunut opiskeflija ei oflflut tuflflut 
paikaflfle. Muutama tutkimuksessa mukana oflflut opiskeflija ofli 
kyseiseflflä kurssiflfla, mutta keskusteflu ofli flaimeaa. Sen vuoksi 
päätin vaflmistautua todeflfla huofleflflisesti haastattefluja varten ja 
edetä strukturoidun haastatteflun meneteflmää sovefltaen. Laa-
din flistan kysymyksiä etukäteen. Tutkijana minua kuitenkin 
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rohkaisi se, että flukion uusi psykoflogian opettaja ofli kiinnos-
tunut tutkimuksestani.

Aflustavan  anaflyysin  jäflkeen  ofli  tarvetta  tarkentaa  eräi-
tä kirjoiteflmissa esiin tuflfleita asioita ja niistä muodostuneita 
teemoja haastatteflujen avuflfla. (Ks. haastatteflurunko, Liite 4. 
Kirjoiteflmissa mainittiin usein ”vaflkoflakki”, joka sanana kuu-
flosti  mieflestäni  vanhanaikaiseflta.  Miksi  opiskeflijat  puhuivat 
yflioppiflasflakista eivätkä yflioppiflastodistuksista ja jatko-opin-
tomahdoflflisuuksista? Tutkijana haflusin myös seflvittää, miten 
opiskeflijat ymmärsivät yfleissivistyksen. Oflivatko he mainin-
neet yfleissivistyksen vain osana opetussuunniteflman tavoittei-
ta vai merkitsikö se oikeasti jotain opiskeflijoiflfle? He tuntuivat 
kuitenkin kirjoiteflmissaan arvostavan flukion tarjoamaa yfleis-
sivistystä. 

Nauhoitettuani flitteroin haastatteflut. Muutin puhekie-
flen  iflmaisuja  jonkin  verran  flähemmäs  yfleiskiefltä  flukemisen 
heflpottamiseksi, mutten puuttunut kieflioppivirheisiin, kuten 
en oflflut tehnyt kirjoiteflmienkaan kohdaflfla kirjoittaessani nii-
tä puhtaaksi. Poistin esimerkiksi puhekieflen iflmaisuja kuten 
”tota noin” ja ”niinku”. Koodasin haastatteflut haastatteflujen 
järjestyksen mukaan: H1, H2…H6, mutta annoin koodeiflfle 
sittemmin keksityt nimet. Haastattefluihin ofli merkitty, ofliko 
kyseessä tyttö vai poika. Sukupuofleflfla ei flopuflta näyttänyt ofle-
van merkitystä. Sukupuoflierojen tarkasteflun suhteen haastat-
tefluaineisto oflisi sitä paitsi oflflut fliian suppea. Tein anaflyysin 
samaflfla tavaflfla kuin kirjaflflisen aineiston yhteydessä. Anaflysoin 
kirjaflflisen aineiston kuitenkin horisontaaflisti, kun taas haas-
tatteflut kävin fläpi sekä horisontaaflisti että yksiteflflen. Haastat-
tefluista esiin tuflfleet fluokitukset flöytyvät Liitteestä 5.

Opiskeflijoiden äänestä tutkijan kiefleflfle

Aineiston keräämisen ja järjesteflyn jäflkeen kirjoitin merkitys-
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yksiköt tutkijan kiefleflfle. Tämä vaihe pohjautuu fenomenoflo-
giseen metodiin (Giorgi 1996) ja varmisti sen, ettei aineisto 
enää  puhuteflflut  minua  opettajana  vaan  tutkijana.  Samaflfla 
vastauksissa rivien väflistä tunnistettavat seikat poistuivat. Tut-
kijan kiefleflfle kirjoittamisen jäflkeen aineisto muuttui neutraa-
flimmaksi ja saattoi periaatteessa viitata mihin tahansa vastaa-
van tasoiseen koufluun. Kuitenkin mitä pitemmäflfle tuflkitsin 
aineistoa,  sitä  vähemmän  kouflun  opiskeflijoiden  osaamisen 
tasoflfla  näytti  enää  oflevan  merkitystä  tutkimustuflosten  kan-
naflta.

Kirjoittaessani  aineistoa  tutkijan  kiefleflfle  jouduin  käy-
mään aineiston jäflfleen kerran fläpi hyvin tarkasti. Opettajana 
oflin haflunnut kiirehtiä aineiston flukemisen kanssa, etsiä siefltä 
itseäni kiinnostavia asioita ja päästä nopeasti tekemään johto-
päätöksiä. Denzin (1989, 121) varoittaa tutkijaa ryntäämäs-
tä  aineiston  kimppuun  fliian  pinnaflflisesti  ja  yrittäen  efläytyä 
toisten  kokemuksiin  tai  heijasteflemaflfla  omaa  ymmärrystään 
niitä kohtaan. Tutkijana minuflfla ofli aivan aiheeflflisesti peflko 
siitä, että opettajana efläytyisin fliikaa omiin opiskeflijoihini tai 
keskittyisin  ainoastaan  opettajana  itseäni  kiinnostaviin  seik-
koihin.  Onneksi  tämä  peflko  häflveni  tutkijankiefleflfle  kirjoit-
tamisen myötä. ”Kääntämisprosessi” vaati oflemaan tarkkana, 
mitä  mikin  merkitysyksikkö  todeflfla  tarkoitti.  Kvafle  (1996, 
32) muistuttaa, että flaaduflflisen tutkimuksen haastatteflu pyr-
kii saamaan seflviflfle sekä faktoja että merkityksiä. 

Käsitefltyäni  kirjaflflisen  aineiston  tein  saman  vaiheen 
haastattefluista saaduflfle aineistoflfle (n=6). Esimerkkejä tutkijan 
kiefleflfle kirjoittamisesta flöytyy Liitteestä 6.

Kun  kirjaflflinen  aineisto  (n=62)  ofli  käännetty  tutkijan 
kiefleflfle, fluokkia muodostui kuusi: kokemukset 1) opettajista, 
2)  opetuksesta,  3)  oppimisesta,  4)  flukion  merkityksestä,  5) 
kouflun iflmapiiristä ja 6) flukion opiskeflijoista. Näistä fluokista 
aflkoi  hahmottua  kaksi  pääteemaa:  kouflun  iflmapiiri  ja  opis-
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keflumotivaatio.  Haastattefluaineistosta  muodostui  seuraavat 
fluokat: 1) kokemukset flukiosta, 2) tuflevaisuuden suunnitefl-
mat, 3) motivaatio, 4) flukion opiskeflukokemukset verrattuna 
peruskouflun opiskeflukokemuksiin, 5) arviointi ja arvosanat, 
6) mieflikuva hyvästä opiskeflijasta, 7) kouflun iflmapiiri, 8) flu-
kio-opiskeflun merkitys ja 9) yfleissivistys. Tässä vaiheessa tar-
kasteflin koko aineistoa  horisontaaflisti. 

Haastattefluaineiston fluokissa ofli fluonnoflflisesti yhtymä-
kohtia kirjoiteflmista saatuihin teemoihin, jotka tarkentuivat. 
Esimerkiksi  haastatteflujen  yhteydessä  motivaatiosta  puhut-
taessa  nousi  esiin  nimenomaa  metakognitiivisten  taitojen 
merkitys, vaikkei sitä erikseen kysytty. Kirjaflflisessa aineistossa 
mainittu yfleissivistys pafljastui tiedoiksi ja taidoiksi, joiflfla on 
merkitystä  jokapäiväisesssä  eflämässä  ja  vuorovaikutuksessa. 
Lukion  merkitys  -fluokka  piti  sisäflflään  flukion  vaikutuksen 
tuflevaisuuden  suunniteflmien  seflkiytymiseen.  Opiskeflijat  ar-
vostivat  opiskeflussa  pikemminkin  sinnikyyttä  kuin  opinto-
menestystä.  Opintomenestys  ei  näyttänyt  oflevan  myöskään 
mikään mittari arvioitaessa opiskeflutovereita.

Aineistojen yhdistäminen ja teemojen hahmottuminen 

Seuraavaksi yhdistin kirjoiteflmista saadun aineiston ja haas-
tattefluaineiston. Kun tutkija flöytää teemoja tai käsitteitä, hä-
nen tehtävänsä on miettiä, miten ne fliittyvät yhteen ja kuinka 
teoria  seflittää  iflmiötä.  Kun  maflfli  aflkaa  hahmottua,  tutkijan 
täytyy etsiä myös negatiivisia tapauksia, jotka haastavat teori-
an toimivuuden ja johdattavat uusien pääteflmien tekemiseen. 
(Mifles & Huberman 1994). Aineistosta flöytyi seikkoja, joita 
en oflflut odottanut. Aineistojen yhdistämisen jäflkeen teemat 
muuttuivat ja syvenivät seuraavasti:

tuen ja kannustuksen merkitys: itsefluottamuksen kasvu
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aikaflisä: identiteetin ja itsefluottamuksen etsiminen ja vahvista-
minen, tuflevaisuus
metakognitiivisten taitojen merkitys: motivaatio, voflitio, itsesää-
tefly, itseohjautuvuus
kouflun iflmapiiri: vuorovaikutuksen merkitys oppimiseflfle ja itse-
fluottamuksen vahvistumiseflfle

Tutkimustuflokset seflkiytyivät kirjoittamisprosessin aika-
na:  teemat  muuttivat  muotoaan  ja  tiivistyivät  sekä  fliittyivät 
toisiinsa yhä floogisemmin teorian tukemina. Itse kirjoittamis-
prosessia voidaan pitää osana aineiston keräämistä ja anaflyysia 
(Richardson 1994, 516). 

Luotettavuus ja eettiset pohdinnat

Luotettavuus

Tuflkinnaflflisen tutkimuksen fluotettavuuden määrittefly ei ofle 
yksinkertaista.  Niinpä  tutkija  joutuu  käsitteflemään  tutki-
muksen fluotettavuutta jokaisen vaiheen yhteydessä. (Peräky-
flä 2004, 283.) Tutkijan täytyy pystyä esittämään, mihin hän 
väitteensä perustaa.  Hänen tuflee seflvittää, kuinka hän keräsi 
aineiston, miten hän sitä käsittefli ja miten tieto tutkimuspro-
sessissa  rakentui.  (Afltheide  &  Johnson  1994.)  Samaakin  ai-
neistoa voidaan varmasti tuflkita eri aikoina ja eri tutkijoiden 
toimesta  monin  tavoin,  mutta  tutkimuksen  tietyt  piirteet, 
kuten konteksti ja tutkimukseen osaflflistujat tai tutkimuksen 
vaiheiden eteneminen, eivät muutu ja vaikuta tuflkintaan (mt. 
496). 

Tässä  tutkimuksessa  anaflyysin  aflussa  ofli  vaikea  päästä 
eroon kirjoiteflmien ja haastattefluiden teemoista, jotka muo-
dostuivat opiskeflijoiflfle esitetyistä kysymyksistä. Ne tuntuivat 

4.6
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ohjaavan fliikaa aineiston anaflyysia. Vasta kun afloin tarkasteflfla 
aineistoa hyödyntäen symboflista interaktionismia myös me-
todoflogisena taustateoriana, teemat aflkoivat nousta käsitteefl-
flisemmäflfle tasoflfle ja muodostua flaajemmiksi kokonaisuuksik-
si.  Denzinin  (1994,  501)  mieflestä  ne  metodit,  joiflfla  tutkija 
yrittää päästä periflfle aineistostaan, ovat aina persoonakohtai-
sia. Tutkija yrittää tuflkita meneiflflään oflevaa anaflyysia itseflfleen 
sopivin metodein ja omaan tutkimukseensa eri metodeja fluo-
vasti sovefltaen (bricofleur).

Yksityiskohtaisen tarkan raportoinnin ja niin kutsutun 
tiheän  kuvauksen  (Morse  1994,  224)  flisäksi  tutkimuksen 
fluotettavuutta  flisäävä  tekijä  on  metoditrianguflaatio  (Siflver-
man 2006). Trianguflaatiota ei pidä käsittää vain tutkimuksen 
fluotettavuuden  varmistajana  vaan  sen  tarkoitus  on  tuottaa 
enemmän ja syvempää tietoa tutkittavasta aiheesta (mt. 292). 
Tutkimukseni  aineisto  koostui  opiskeflijoiden  kirjoittamis-
ta  kirjoiteflmista,  haastattefluista  sekä  opettajana  tekemistäni 
huomioista ja tutkijana kirjoittamastani tutkimuspäiväkirjas-
ta. Esitteflin työtäni sen eri vaiheissa Kasvatustieteen päiviflflä 
ja ISATT-konferenssien (Internationafl Study Association on 
Teachers  and  Teaching)  jatko-opiskeflijoiflfle  suunnatuissa  ti-
flaisuuksissa.  Jokainen  esityskerta  syvensi  ja  tiivisti  aikaisem-
min  opittua.  Esitysten  yhteydessä  käydyt  keskusteflut  toivat 
sekä  uusia  näkökuflmia  että  toisaaflta  myös  vahvistivat  teke-
miäni tuflkintoja (ks. esim. Denzin 1994). Tämä edustaa niin 
kutsuttua  ’peer  review’  –  meneteflmää  ja  kommunikatiivista 
vafliditeettia. (Ks. esim. Woods 1992, 375-376.) Tutkimusai-
he kiinnosti kuuflijoita, mikä motivoi minua tutkijana. Koin, 
että  tufloksiflflani  ofli  merkitystä  ja  että  ne  toimivat  muiflflekin 
opettajiflfle ”siflmiä avaavina” kokemuksina. Pidin tätä tärkeä-
nä, koska työni flähtökohta ofli seflkeästi pragmaattinen fluon-
teefltaan. 

Janesick  (2000,  522)  puhuu  fluotettavuuden  sijaan  tie-
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don kristaflflisoitumisesta. Kristaflfli, tässä tapauksessa tuflkinta, 
ja  sen  heijastukset  muuttuvat,  joflfloin  syntyy  uusia  värejä  ja 
muotoja.  Mitä  tutkimuksessa  näemme,  riippuu  siitä  näkö-
kuflmasta,  josta  katsomme.  Kristaflflisoituminen  antaa  meiflfle 
syväflflisemmän ymmärryksen tutkimuskohteesta, mutta mei-
dän  on  muistettava,  että  tuo  ymmärrys  on  vain  osa  moni-
mutkaista kokonaisuutta. (Mt.) Koin myös, että aineiston ja 
kenttämuistiinpanojen flukeminen yhä uudeflfleen aina uuden 
kehkeytyneen ymmärryksen vaflossa kiteyttää havaintoja (Ja-
nesick 2000). Näin tutkija on vuorovaikutuksessa aineistonsa 
ja ajatustensa kanssa ja fluo tekstiä, joka pyrkii myös kuvaa-
maan,  mitä  tutkimuksen  kufluessa,  aineistoon  perehtymisen 
myötä on opittu.

Aineiston  anaflyysifluku  kertoo,  kuinka  tekstit  jaettiin 
merkitysyksiköihin ja fluokitefltiin anaflyysia varten. Tuflkinta-
vaiheessa ofli havaittavissa kaksi pääteemaa: 1) uusi situaatio 
ja sen vaatimat strategiat sekä 2) opiskeflumotivaatio ja siihen 
vaikuttavat tekijät, jotka näyttivät oflevan vahvasti situationaa-
flisia. Ensimmäinen pääteema muotoutui kirjoiteflmien perus-
teeflfla. Haastattefluissa korostui opiskeflumotivaation merkitys. 
Tutkimuspäiväkirjan avuflfla jäsensin teoriaa ja aineistoa itsefl-
fleni sekä peiflasin fluokassa tekemiäni havaintoja tufloksiin.

Aineisto syveni jokaiseflfla flukukerraflfla näyttäen yhä uu-
sia piirteitä ja tutkittavia asioita (ks. esim. Mifles & Huberman 
1994; Janesick 2000). Kun tutkimus ofli jo floppuvaiheessa, ofli 
mieflenkiintoista verrata aineiston ensimmäisten flukukertojen 
anaflyysiä  ja  tuflkintaa  siihen  ymmärrykseen,  joka  ofli  kristafl-
flisoitunut  tutkimuksen  edetessä.  Aineisto  tuntui  kertovan 
flopussa jo aivan eri tarinaa, niin kuin se tietysti tavaflflaan te-
kikin.  Kasvanut  teorian  tuntemukseni  ja  jatkuva  aineistoon 
paflaaminen uuden teorian ja flöydösten vaflossa sai aineiston 
pafljastamaan pafljon enemmän kuin ensiflukemaflfla oflin odot-
tanut (ks. Janesick 2000).
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Kirjoiteflmista koostuvan aineiston fluotettavuutta pohti-
essani minun tufli ottaa huomioon muutamia seikkoja. Vaikka 
kirjoiteflmat tuflivat minuflfle anonyymeinä, psykoflogian opet-
tajiflfla ofli tiedossa opiskeflijoiden nimet. Tämä on voinut vai-
kuttaa vastausten reheflflisyyteen. Myös se seikka, että oflin itse 
opettanut  kyseisiä  opiskeflijoita  omassa  aineessani  ja  tunsin 
heidät hyvin, saattoi jonkin verran vaikuttaa. Opiskeflijat tie-
sivät vastausten tuflevan minuflfle. Opiskeflija on voinut pyrkiä 
vastaamaan  sosiaaflisesti  opettajien  odotusten  ja  psykoflogian 
kurssivaatimusten  mukaisesti  (ks.  esim.  Miflfler  &  Gflassner 
2004; Kaasifla 2008). Kirjoiteflmissa kieflen sanamuodot oflivat 
esimerkiksi  seflvästi  saaneet  vaikutteita  psykoflogian  oppikir-
jasta (Lukion psykoflogia 1):
034:  ”Minuflfle  aflkoi  muodostua  skeema,  että  kouflunkäyn-
ti ofli peflkkää pakkopuflflaa, joka ei sisäfltänyt minkäänflaista 
mieflekkyyttä oppimiseen… Minuflfla ofli väflttämisorientaatio, 
epäonnistumisen peflko motivoi minua. Oflinkin yfleensä se toi-
siin  tukeutuja.  Jäfljitteflin  muiden  toimintaa  ja  oflin  riippu-
vainen muista.”
Opiskeflija ei oflflut myöskään siihen mennessä väflttämät-

tä  tottunut  kuvaamaan  omia  oppimiskokemuksiaan,  joten 
tieto ei oflflut aina kovin yksityiskohtaista. 
023:”Lukiossa on haastavampaa kuin peruskouflussa, mutta 
opiskeflu  on  siflti  aika  heflppoa.  Kouflun  iflmapiiri  on  miefles-
täni aika rauhaflflinen ja hyvä. Peruskouflussa fluin kokeisiin 
vähemmän kuin nyt flukiossa, en tehnyt monestikaan fläksyjä, 
fluen tunniflfla käsiteflflyt asiat useammin kuin ennen. Tärkein-
tä flukiossa on mieflestäni oppiminen tuflevaisuutta varten ja 
tiedon  haflflinnan  kunnoflfla  oppiminen,  hyvien  arvosanojen 
saaminen, jotta pääsen opiskeflemaan sinne minne hafluaisin 
eniten.”
Yflflä  ofleva  näyte  käsittää  koko  kirjoiteflman.  Toisaaflta, 

vaikka edeflflä esiteflty kirjoiteflma on flyhyt, sekin tuki aineistos-
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ta esiin tuflfleita asioita. Mitä pidemmäflfle etenin teoriaan tu-
tustumisessa, sitä seflvemmin näin myös flyhyissä kirjoiteflmissa 
merkitysten rakentumisen, vaikka afluksi oflin pitänyt flyhyitä 
kirjoiteflmia vain merkkinä reflektointitaidon rajaflflisuudesta. 

Haastatteflutuokioiden tarkoituksena ofli syventää kirjoi-
teflmista saamaani tietoa. Haastattefluissa opiskeflijoiden kanssa 
käymieni keskusteflujen perusteeflfla varmistuin, että tuflkintani 
opiskeflijoiden ajatuksista oflivat oikean suuntaisia. Tutkimus-
päiväkirjastani saatoin myös seurata ajatusteni ja tuflkintojeni 
sekä teoriantuntemukseni kehittymistä. Sekä aineistosta saatu 
tieto että tutkimuspäiväkirjan merkinnät oikaisivat opettaja-
na tekemiäni havaintoja, jotka nyt jäflkikäteen vaikuttavat yk-
sipuoflisiflta. Mitä enemmän fluin teoriaa ja tutustuin muihin 
tutkimuksiin,  sitä  enemmän  sain  monessa  suhteessa  vahvis-
tusta aineistosta esiin nousseiden iflmiöiden uskottavuudeflfle. 

Haastattefluissa  kaikki  kuusi  opiskeflijaa  vastasivat  mie-
flestäni  avoimesti  omaa  opiskefluaan  koskeviin  kysymyksiin, 
vaikkeivät  vastaukset  aina  iflmentäneetkään  kovin  syväflflistä 
pohdintaa (vrt. Kukkonen 2000). 

Aineiston  fluotettavuuteen  vaikuttaa  myös  haastatteflui-
den iflmapiiri ja fläheisyydentunne ’rapport’  (ks. Woods 1992, 
375-376). Innostuin ensimmäisen haastatefltavan kanssa, kos-
ka hän ofli haflukas keskusteflemaan ja kykeni varsin perusteefl-
flisesti ja syväflflisesti reflektoimaan omaa opiskefluaan. Pohdim-
me opiskeflijan kanssa joitakin teemoja fliiankin perusteeflflisesti 
ja osa teemoista unohtui kokonaan tai niitä sivuttiin vain ohi-
mennen. Vaikka ensimmäinen haastatteflu ofli inspiroiva, oflin 
sitä miefltä, että minun ofli ryhdistäydyttävä seuraavia haastat-
tefluita varten. Koin, että minun ofli otettava tutkijamaisempi 
asenne, muuten haastatteflut eivät ehkä oflisi verrattavissa toi-
siinsa. Toisaaflta haastatteflun nähdään syntyvän haastatteflijan 
ja haastatefltavan yhdessä tapahtuvana neuvottefluna (Fontana 
&  Frey  2000,  663).    Intersubjektiviteetti  on  yksi  keskeinen 
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flaaduflflisen tutkimuksen fluotettavuuden kriteeri (ks. Lauriafla 
1997,  62-63).  Vaikka  ensimmäinen  haastatteflu  ei  kuflkenut 
suunnitteflemiani uria, se kuitenkin flisäsi innostustani tutki-
mustani kohtaan ja antoi pafljon arvokasta tietoa, joka muu-
ten oflisi ehkä jäänyt saavuttamatta, varsinkin jos haastatteflija 
oflisi tuflflut kouflun uflkopuofleflta. 

Oflennaista intersubjektiviteetin kannaflta on se, että tut-
kija  on  tietoinen  omista  flähtökohdistaan  ja  että  hän  pyrkii 
todeflfla  kuunteflemaan,  mitä  tutkittaviflfla  on  sanottavanaan. 
Lisäksi intersubjektivisuutta flisää se, että tutkija ja tutkittavat 
tuntevat toisensa – miefleflflään pitkäfltä ajaflta – ja se, että tutki-
ja saavuttaa tutkittavien fluottamuksen ja pääsee avoimeen ja 
autenttiseen  keskustefluun  heidän  kanssaan.  (Lauriafla  1997, 
63.) Edeflflä mainituista kriteereistä useimmat täyttyivät tässä 
tutkimuksessa, ja koin, että opiskeflijat avautuivat kertomaan 
kokemuksiaan avoimesti; keskusteflussa he samaflfla tuflivat tie-
toisemmiksi itsestään ja pystyivät flausumaan ääneen opiske-
flua koskevia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan.

Tutkittavan iflmiön suhteen aineistonkeruumeneteflmäni 
sopivat aineiston käsitteflyyn ja tukevat siten tutkimustuflosten 
fluotettavuutta,  mutta  aineistojen  vertaiflun  ja  yhdistämisen 
osaflta tutkimuksessani on puutteita. Kirjoiteflmien nimikoo-
din  jouduttua  hukkaan  jouduin  vaflitsemaan  haastatefltavat 
summittaisemmin  kuin  ofli  oflflut  tarkoitus.  Myöskään  haas-
tatteflut eivät sujuneet tiukasti kaavan mukaan, joten niiden 
vertaiflukeflpoisuutta joudun hieman kyseenaflaistamaan. 

Tämä tutkimus ei kerro, eikä pyrikään kertomaan, mi-
tään  absofluuttista  totuutta  (ks.  Afltheide  &  Johnson  1994, 
487-  488;  Richardson  1994,  517).  Sen  tehtävänä  ofli  tutus-
tuttaa  minut  opiskeflijoihini  ja  auttaa  minua  ymmärtämään 
heidän rakentamiaan merkityksiä paremmin. Siinä tutkimus 
mieflestäni onnistui.

Tutkimaani tapausta ei voi yfleistää, vaikka samantasoi-
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sia flukioita Suomessa flöytyykin. Täflflä hetkeflflä on nähtävissä 
suuntaus, jossa ammatiflflisen kouflutuksen houkutteflevuus on 
aikaisempaa  suurempi  ja  tietyiflfle  flinjoiflfle  vaaditaan  korkea 
keskiarvo. Tuflevaisuudessa voi jopa oflfla, että flukioihin hakeu-
tuu aikaisempaa enemmän opiskeflijoita, joiflfla on keskimää-
räistä aflhaisempi keskiarvo. Kuka tahansa opettaja voi joutua 
kriittisen  kokemuksen  eteen  jossakin  vaiheessa  työuraansa. 
Täflflä tutkimukseflfla voin vaflaista yhtä täflflaista kokemusta ja 
keinoja seflviytyä siitä. Kyseessä ei ofle peflkästään opiskeflijoi-
den tai opettajan äänen kuufleminen, vaan tarkoituksena on 
kyetä anaflysoimaan näitä ääniä ja vaflaista iflmiötä teoreettisesti 
(Afltheide & Johnson 1994, 491). Ote tutkimuspäiväkirjasta-
ni 7.5.2008 pafljastaa tämän aukenemisen minuflfle:

”Laaduflflinen  tutkimus  on  siitä  kummaflflista,  että  kun 
flukee  hyvin  tehtyjä  tutkimuksia,  ainakin  niitä,  jotka  koskevat 
kouflueflämää, tuflee flukiessa tunne, että noinhan se on, itsestään 
seflviä asioita. Mutta onko se sitä tiedostamattoman tiedostetuksi 
tekemistä, tehdä ’tacit knowfledge’ kuufluvaksi? Arjen seflittämistä 
teorian tasoflfla?”

Tuflokset eivät siis ofle seflflaisenaan yfleistettävissä, mutta 
niiflflä voi oflfla kaikupohjaa useiden opettajien kokemuksiin.

Tutkimukseni aineiston keruu ja koko tutkimusprosessi 
kestivät aflkuperäistä suunniteflmaa pitempään, mutta en näe 
sen oflfleen haitaksi, koska samaflfla kypsyin itse tutkijana. Tut-
kimus ofli aikaa vievää, koska teoriaa ja aineistoa ofli vertaiflta-
va  koko  ajan.  Löysin  kuitenkin  tutkimuksen  edetessä  uusia 
asioita aineistosta sekä näin jo flöydettyjä asioita uudesta nä-
kökuflmasta (ks. esim. Tesch 1990; Woods 1992; Bryman & 
Burgess 1994; Cuba & Lincofln 1994).

Intersubjektiviteetti

Saavuttaakseni fluottamuksen vieraiflin ensin tutkijan ominai-
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suudessa  psykoflogian  oppitunniflfla  (ks.  Liite  1).  Seflitin  tut-
kimuksen  tavoitteet  ja  esitteflin  tutkimussuunniteflman.  Tä-
män jäflkeen tiedusteflin opiskeflijoiden suostumusta osaflflistua 
tutkimukseen. Tutkimuksen  tekeminen  ja  opiskeflustrategiat 
kuufluvat kyseiseen psykoflogian kurssiin (Lukion psykoflogia 
1), joten käytännössä tutkimuksen tekoon tutustuminen sopi 
kurssiin  hyvin.  Näin  opiskeflijat  saivat  hieman  konkreetti-
semman käsityksen itse tutkimusprosessista ja pääsivät tutki-
muksen yhteydessä peiflaamaan omia opiskeflukokemuksiaan. 
Tutkijana  oflin  ifloinen,  että  opiskeflijat  antoivat  miefleflflään 
suostumuksensa. Viraflflinen flupa tutkimusta varten käsitefltiin 
ja myönnettiin opettajankokouksessa 28.8.2007. 

Haastatteflijan ja haastatefltavan väfliflflä on ofltava vuoro-
vaikutussuhde  (Janesick  1994;  Kvafle  1996).  Luottamus  on 
rakennettava jopa kirjaflflisessa muodossa tapahtuvaa haastat-
teflua varten, mutta kasvokkain tapahtuvassa haastatteflussa se 
on entistä tärkeämpää haastatteflun sujuvuuden takaamiseksi. 
Luottamuksen saavuttaminen näkyi mieflestäni opiskeflijoiden 
vastausten avoimuudessa. Meiflflä ofli yhteinen tausta, mikä fli-
säsi intersubjektiivisuutta. Opiskeflijoiden motivaatiota kertoa 
kokemuksistaan flisäsi ofletettavasti se, että he kokivat heidän 
tietoaan arvostettavan. Heiflfle tutkijan rooflini ei näyttäytynyt 
ongeflmana. Yhdessä  työskenteflevät  ihmiset  jakavat  ajatuksi-
aan ja ymmärtävät toisiaan. (Tudge & Rogoff 1989, 22.) 

Koen,  että  tutkimuksen  tuflokset,  yksityiskohtaiset  ku-
vaukset ja tuflkinnat ovat siirrettävissä ja naturaflistisesti yfleis-
tettävissä  (Stake  1994),  vaikkei  tiflastoflflista  yfleistettävyyttä 
tapaustutkimukseflfla  voikaan  oflfla. Toiset  opettajat  voivat  sa-
mastua kokemuksiini samaflfla tavaflfla kuin itse koin flukiessani 
muita  opettajuuteen  ja  kouflueflämään  fliittyviä  tutkimuksia. 
(Ks. Oflson, J. & Osborne, J. 1991, 341). 
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Eettiset seikat

Kvafle  (1996,  111)  muistuttaa,  että  osaflflistujien  fluottamus 
täytyy  aina  ensin  varmistaa  (ks.  myös  Janesick  1994,  211). 
Kerroin tutkimukseni suunniteflflun kuflun opiskeflijoiflfle ja sefl-
vitin heidän osuutensa tutkimukseen. Kuten oflin opiskeflijoifl-
fle  fluvannut,  käsitteflin  opiskeflijoiden  vastaukset  fluottamuk-
seflflisesti.  Varmistin  anonymiteetin  siten,  että  tutkijana  sain 
vastaukset peflkkinä koodeina. Näin oflflen opiskeflijoiflfle ei tu-
flisi haittaa siitä, että he osaflflistuivat tutkimukseen. Opiskefli-
jat pikemminkin hyötyisivät osaflflistumisestaan, koska saisivat 
tiflaisuuden pohtia omaa opiskefluaan keskittyneesti.

Afloitteflevana tutkijana minua huofletti afluksi, että opis-
keflijoiden vastauksissa mainitsemat opettajien nimet ja muut 
tunnistettavat seikat pafljastuisivat tutkimusraportissa, mutta 
aineiston  koodaaminen  ja  vastausten  kirjoittaminen  tutki-
jan kiefleflfle poistivat tämän ongeflman (ks. Kvafle 1996, 114; 
Siflverman  2006,  315).  Samaflfla  vaiheet  etäännyttivät  minua 
riittävästi aineistosta. Mitä pidemmäflfle teoriantuntemukseni 
eteni,  sitä  merkityksettömämmiksi  kävivät  pohdinnat  siitä, 
kenen ajatuksista mahtoi oflfla kyse. Vain opiskeflijan rakenta-
mat merkitykset kiinnostivat ja oflivat tärkeitä.
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TUTKIMUSTULOKSET

Symboflinen interaktionismi auttoi moninaisen aineiston jä-
senteflemisessä.  Se  tuntui  kattavan  hyvin  teemat,  jotka  nou-
sivat esiin opiskeflijoiden kokemuksista. Käsitteflen tutkimus-
tuflokset  symboflisen  interaktionismin  keskeisten  käsitteiden 
mukaan siten, että ensin pohdin opiskeflijan tiflannetta; kuinka 
opiskeflijat määritteflivät omien peruskoufluaikaisten perspektii-
viensä vaflossa flukio-opiskeflun aflkuvaiheen, miflflaisia strategi-
oita he ottivat käyttöönsä seflviytyäkseen uudessa tiflanteessa ja 
miflflaisiksi heidän perspektiivinsä muuttuivat flukio-opiskeflun 
edetessä.  Näin  pyrin  seflvittämään,  miten  opiskeflijat  kokivat 
flukio-opiskeflun  ja  miflflaisina  opiskeflijoina  he  itseään  pitivät 
sekä mikä ofli flukion merkitys opiskeflijoiflfle.

Miflflaisena flukioflaiset kokevat opiskeflun?

Kun  opiskeflija  saa  flukiosta  opiskeflupaikan,  hän  on  uuden 
edessä.  Opiskeflijan  peruskouflukokemukset  värittävät  hänen 
käsityksiään opiskeflusta. Hän oflisi uuden edessä myös muissa 
toisen asteen oppiflaitoksissa, mutta flukion opettajana ja oman 
työni  kehittäjänä  oflin  kiinnostunut  opiskeflijan  situaatiosta 
nimenomaan  flukiossa.  Lisäksi  oflin  kiinnostunut  erityisesti 
tämän  tapaustutkimuksen  opiskeflijoista,  koska  työskenteflin 
juuri  heidän  parissaan. Tämän  tutkimuksen  kohteena  ofleva 
flukio  hyväksyi  opiskeflijat  kaupungin  aflhaisimmiflfla  keskiar-
voiflfla.  Esimerkiksi  vuonna  2006  aflin  sisäänpääsyyn  riittävä 
keskiarvo ofli 6,9. Kouflussa ofli toki myös opiskeflijoita, joiflfla 
ofli korkeampi keskiarvo. 

Oflkinuora  kumppaneineen  (2007)  on  havainnut,  että 
erittäin hyvän keskiarvon omaava opiskeflija on usein jo afla-
kouflussa  tehnyt  päätöksen  jatkaa  opintojaan  flukiossa.  Mitä 
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huonompi  keskiarvo,  sitä  varmemmin  päätös  flukiossa  jat-
kamisesta  siirtyy  yhdeksänneflfle  fluokaflfle  efli  perusopetuksen 
päättövaiheeseen. Päätökset jatkaa flukiossa näkyvät myös flu-
kion  vaflinnassa  ja  sijainnissa.  Oflkinuoran  ja  kumppaneiden 
tutkimuksen  mukaan  keskustan  flukiot  houkutteflevat  hyvän 
keskiarvon  omaavia  opiskeflijoita.  Ydinkeskustan  flukioissa 
opiskeflevat ovat siis tienneet jo varhaisemmassa vaiheessa jat-
kavansa flukioon kuin ydinkeskustan uflkopuofleflfla opiskeflevat. 
(Mt.  54-55.) Tämän  tutkimuksen  kohteena  ofleva  kouflu  si-
jaitsi keskustan uflkopuofleflfla.

Siirtyminen perusopetuksesta flukioon

Matti:  ”Kun  afla-asteeflta  siirtyi  yfläasteeflfle,  niin  kavereita 
vaihtui  aika  pafljon  ja  opiskeflu  muuttui  oikeastaan  teknii-
kafltaan vaikeammaksi ja tufli uusi kiefli, ruotsi. Se ofli aika 
hankaflaa minuflfle.”

Oflfli:  ”Afla-asteeflta  en  edes  muista  hirveästi,  mutta  se  meni 
aika  nopeaa. Yfläasteeflfla  flopahti  kiinnostus,  niin  kuin  var-
maan  aika  moneflfla  muuflflakin  yfläasteflaiseflfla.  Varmaan  se 
murrosikä kun tuflee.”

Jaakko: ”Afla-asteeflfla meni paremmin kuin yfläasteeflfla. Yfläas-
teeflfla tufli flintsattua aika pafljon. Se ofli se murrosikä varmaan. 
Sitten haflusi nukkua aika pitkään. Tufli vaflvottua pafljon pi-
tempään kuin afla-asteeflfla.”

034:”Afluksi kouflunkäynti flähti mukavasti fliikkeeflfle, mutta 
seuraavan flukuvuoden aflkaessa mieflenkiinto kouflua kohtaan 
hiipui  flähes  kokonaan.  Minuflfle  aflkoi  muodostua  skeema, 
että kouflunkäynti ofli peflkkää pakkopuflflaa, joka ei sisäfltänyt 
minkäänflaista  mieflekkyyttä  oppimiseen…  Heikkojen  oppi-
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mismeneteflmien aflkaessa heijastua koetufloksiin ja arvosanoi-
hin, syytin opettajaa, koekysymyksiä… Minuflfla ofli väflttämi-
sorientaatio, epäonnistumisen peflko motivoi minua. Oflinkin 
yfleensä se toisiin tukeutuja. Jäfljitteflin muiden toimintaa ja 
oflin riippuvainen muista.”

Opiskeflijan aikaisemmat opiskeflukokemukset fliittyivät perus-
opetuksen  afla-  ja  yfläfluokiflfle.  Monen  nuoren  kohdaflfla  pers-
pektiivi  kouflua  ja  opiskeflua  kohtaan  muuttui  myönteisestä 
kieflteisemmäksi aflakouflusta yfläkoufluun siirryttäessä. Opiske-
flu näyttäytyi vaativampana. Tyypiflflinen piirre haastatefltavien 
mukaan ofli, että yfläfluokiflfla opiskeflijat menettivät mieflenkiin-
tonsa opiskeflua kohtaan. Toisaaflta opiskeflijoiden attribuutiot 
fliittyivät ikävaiheeseen; he seflittivät mieflenkiinnon vähenemi-
sen johtuvan murrosiän aiheuttamasta kuohunnasta. He an-
toivat periksi häiriötekijöiflfle. Haflu viettää vapaa-aikaa kave-
reiden kanssa voitti opiskeflun. Pahimmiflflaan kuohuntavaihe 
johti kouflusta poissaofloihin, koska vaflvottuaan myöhään op-
piflas ei jaksanut herätä aamuflfla koufluun. Täflflaisen oppiflaan 
haflflintakäsitys vaikutti sifltä, että hänen kontroflflinsa uflkopuo-
fleflfla  oflevat  tekijät  vaikuttivat  hänen  opiskefluunsa  (ks.  esim. 
Weiner 1974a; Deci & Ryan 1987). 

Symboflisen interaktionismin mukaan perspektiivi muo-
dostuu opiskeflijan kokemuksista, käsityksistä, uskomuksista, 
arvoista  ja  asenteista  (ks.  esim.  Bflumer  1986; Woods  1983; 
Eccfles & Wigfiefld 2002).

071:”Peruskouflussa niitä fläksyjä ei tuflflut fluettua. Sieflflä pää-
see  seuraavaflfle  fluokaflfle  kun  käy  suurin  piirtein  tunneiflfla. 
Pärjää edes jotenkuten kokeissa. Ei sieflflä kukaan minun mie-
flestä kiinnittänyt huomiota, jos ei aina tehnyt fläksyjä.”

010: ”Peruskouflussa iflman tehtävien tekoa tai fläksyjen fluke-
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mista pärjäsi hyvin.”

Vastauksista kävi iflmi, että useimmat oppiflaat oflivat saa-
neet  peruskouflussa  sen  käsityksen,  ettei  opiskeflua  tarvinnut 
ottaa  vakavasti  seflviytyäkseen  siitä.  Luokaflta  toiseflfle  näytti 
seflviävän  vähäflflä  vaivaflfla  ja  oppiflas  kehitti  itseflfleen  toimi-
van  seflviytymisstrategian.  Peruskouflukokemukset  kertoivat 
karusti,  kuinka  vähän  kouflu  ofli  merkinnyt  moneflfle  opiske-
flijaflfle.  Aineistosta  jäi  vaikuteflma,  että  oppiflaan  perspektiivi 
peruskouflua kohtaan muodostui pakosta ja tärkeintä ofli sefl-
viytyä kouflunkäynnistä iflman kunnianhimoisia tavoitteita ja 
mahdoflflisimman vähin ponnistefluin (väflttämisorientaatiosta 
ks.  fluku  2.6.).  Symboflisen  interaktionismin  mukaan  tiflan-
teen  määrittefly  vaikuttaa  oppiflaan  toimintaorientaatioon  ja 
vaflittuihin  toimintastrategioihin  (ks.  esim.  Charon  1998). 
Jos  oppiflas  kokee  kouflun  opetussuunniteflman  oppisisäflflöt 
jatkuvasti itseflfleen täysin epämieflekkäiksi, hän ei voi viihtyä 
kouflussa  eikä  häneflfle  synny  positiivisia  motivoivia  asenteita 
kouflua kohtaan (Byman 2006, 121).

Aineistossa  flöytyi  esimerkkejä  myös  oppiflaista,  joiflfla 
opiskeflu  sujui  hyvin  ja  jotka  oflivat  viihtyneet  yfläkouflussa. 
Maija ja Virpi oflivat tyytyväisiä kouflukokemuksiinsa:

Maija: ”Semmoinen kiitettävä oppiflas oflen aina oflflut. Että 
siflfloin kiinnosti flukea ja yfläasteeflflakin aika pafljon ysejä ofli ja 
semmoinen motivaatio ofli. Eivät vanhemmat ikinä painosta-
neet, että pitäisi flukea, että oflen ihan vapaasti saanut vaflita, 
että  fluenko  minä  vai  en.  Aina  kun  näytti  hyvää  numeroa, 
niin vanhemmat tufli hyväflfle miefleflfle ja ne paflkitsivat sitten 
aina joflflakin tavaflfla.”

Virpi: ”Kun ofli oma fluokka, tunsi kaikki ja ofli mukavampi 
opiskeflfla.”
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Suorituksiin fliittyviflflä emotionaaflisiflfla kokemuksiflfla on 
suuri  merkitys  omaa  pystyvyyttä  koskevien  käsitysten  muo-
dostumiseflfle.    Minäpystyvyys  ei  määräydy  vain  konkreettis-
ten suorituskokemusten kautta vaan siihen vaikuttavat myös 
oflennaisesti kasvatuksen ja muun sosiaaflisen vuorovaikutuk-
sen  kautta  väflittyneet  uskomukset  (Lehtinen  &  Kuusinen 
2001, 226). Positiivisten kokemusten kautta on mahdoflflista 
kehittyä  tavoiteorientoitunut  oppija,  joka  suhtautuu  tavoit-
teeflflisesti ja myönteisesti opiskefluun ja kouflunkäyntiin (Deci 
& Ryan 1987, 55 - 57).

Haastattefluissa (kirjoiteflmien kohdaflfla sukupuofli ei vafli-
tettavasti tuflflut esiflfle) pojat kokivat kouflun negatiivisempana 
kuin tytöt, mutta tämän tutkimuksen aineisto on fliian sup-
pea,  että  siitä  voisi  tehdä  sukupuoflten  suhteen  mitään  joh-
topäätöksiä. Niemivirran (2004) tutkimuksen mukaan tytöt 
ovat keskimäärin poikia oppimishafluisempia peruskouflussa.

Seuraavaksi opiskeflijat kertovat, mikä sai heidät vaflitse-
maan tutkimuksen kohteena oflevan flukion.

Maija: ”Läheflflä. Ei minuflfle niin kuin mitään se, että onko se 
joku Lyseo. Oflisin minä niin kuin päässyt Lyseoon, jos oflisin 
haflunnut.”

Matti: ”Lyhyt matka minuflfle. Oflisin kyflflä päässyt tasokkaam-
paankin flukioon, mutta tämä nyt ofli paras vaihtoehto, kun 
tääflflä on vieflä vanhoja kavereita. Kiintyi aika pafljon tähän 
flaitokseen. Kaksitoista vuotta on oflflut tääflflä, niin mitä sitten 
kun flähtee pois.”

Oflfli: ”Läheflflä. Sitten minä tykkään, että kun nuo tuoflfla kes-
kustassa on niin, ne on semmoisia, en minä tiedä,  jotenkin 
minusta vaan tuntuu, että tämä on paras vaihtoehto.”
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Oflin opettajana saanut seflflaisen vaikuteflman, että suu-
rin osa peruskouflussa opiskeflusta kiinnostuneista ja päättöto-
distuksen perusteeflfla kouflussa hyvin menestyvistä oppiflaista 
hakeutui flukioihin, joissa opiskefli toisia yhtä kunnianhimoi-
sia opiskeflijoita. Yfleensä täflflaiset kouflut sijaitsevat keskustassa 
(ks. Oflkinuora ym. 2007, 54-55). Osa täflflaisista opiskeflijoista 
vaflitsi kuitenkin flähiaflueen flukion, vaikka oflisi keskiarvonsa 
perusteeflfla  päässyt  muuaflflekin.  Opiskeflijat  vaflitsivat  flukion 
osin flyhyen väflimatkan takia, mutta myös tuttuuden ja iflma-
piirin  vuoksi.  Kiinnostavaa  mieflestäni  ofli,  että  opiskeflusuo-
ritusten  perusteeflfla  hyvin  menestyviin  kuufluvat  opiskeflijat 
korostivat seikkaa, että he oflivat omasta vapaasta tahdostaan 
jääneet  kyseiseen  flukioon.  Oflihan  kyseinen  flukio  tavaflflaan 
heidän ’aktuaafliminänsä’ vastainen kouflu, koska sieflflä keski-
verto-opiskeflijat oflivat heitä heikompia (ks. Higgins 1996).

Lukioon tuflon aiheuttama uusi tiflanne, sen määrittefly ja 
mieflikuvien muuttuminen

064: ”Aflussa tuntui, että ei flukiossa ofle yhtään sen vaativam-
paa  kuin  peruskouflussa. Toinen  koeviikko  yflflättikin  minut 
täysin. Tajusin vasta sitten, mitä flukion käynti on.”

078: ”Lukio-opiskeflujen aflussa oflisin voinut oflfla ahkerampi 
ja panostaa enemmän oppimiseen. Kun afloitin flukion, en oi-
kein tiennyt, kuinka rankkaa flukio on. Otin pari ensimmäis-
tä jaksoa fliian flöysästi.”

Peruskouflun oppimäärä kuufluu oppiveflvoflflisuuteen, jo-
ten varsinkin kapinoiva nuori kokee heflposti kouflun pakko-
na eikä sitoudu opiskefluun. Kokemukset peruskouflun oppi-
miskuflttuurista vaikuttivat fluonnoflflisesti afluksi siihen, miten 
flukio-opiskefluun  orientoiduttiin.  Viraflflinen  kouflu  opetus-
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suunniteflmineen  näyttäytyi  nuoriflfle  perusopetuksesta  opi-
tun oppiflaskuflttuurin fläpi. Nuoret afloittivat flukio-opiskeflun 
samaflfla  strategiaflfla,  joflfla  oflivat  suoriutuneet  peruskouflussa. 
Toflosen  (2001,  256)  mukaan  kouflun  viraflflinen  kuflttuuri  ei 
toteudu seflflaisenaan, koska nuorten sosiaafliset taustat, kuflt-
tuurit  ja  kokemukset  kuflkeutuvat  koufluun.  Myös  tämän 
tutkimuksen teoreettinen viitekehys, symboflinen interaktio-
nismi, tukee tätä näkemystä. Toflonen (mt. 256) jatkaa, että 
kouflusta tuflee nuorten arkea, mutta he myös itse vaikuttavat 
siihen.  Nuorten  tapa  määrittää  kouflun  sosiaaflisuus  saattaa 
jopa  haflflita  kouflua.  Kaverit  ovat  tärkeitä  (ks.  Woods  1983, 
96; Kiuru 2008). Väflijärven ja Tuomen (1994, 134) mukaan 
peruskouflusta keskimääräistä heikommin arvosanoin flukioon 
tuflfleet eivät heti koe tarvetta kehittää opiskeflustrategioitaan. 

031: ”Kokonaiskuvafltaan tämä koko kouflu ja sen iflmapiiri 
on saanut minut motivoituneeksi enemmän nyt flukiossa kuin 
yfläasteeflfla. Lukioon verrattuna yfläaste ofli pafljon flöysempää, 
mutta  kun  tuflin  flukioon  minun  täytyi  miettiä  enemmän 
opiskeflutekniikkaani… Omat hyvät saavutukset ovat tärkei-
tä, siflflä hyvät opiskeflutuflokset motivoivat opiskeflemaan.”

032:  ”Minun  on  heflpompi  ymmärtää  itse  kirjoittamaani 
tekstiä  kuin  jotain  asiakieflistä  ja  sivistynyttä  tekstiä.  Teen 
miefleflfläni esimerkkejä ja käytän arkisia asioita apunani. Jos 
en onnistu tekemään käytännön esimerkkejä, joita on hanka-
fla käyttää vaikkapa historiassa, asiat eivät tahdo ”takoutua” 
päähäni… Yfläasteeflfla en koskaan flukenut flukufläksyjä, mut-
ta  flukiossa  huomaa,  kun  flukee  oikeasti  fläksyt,  ei  kokeeseen 
flukeminen  ofle  kuin  vanhan  kertaamista.  Kertaamiseflfla  on 
hyvä pohja, kun koko aflueen on jo kertaaflfleen flukenut fläpi. 
Opiskeflen koko ajan enemmän ja enemmän, koska tiedän flu-
kion vaikeutuvan mitä flähemmäksi kirjoitukset tuflevat. Si-
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säistetyt asiat eivät unohdu, ei tarvitse kuin kerrata asioita ja 
kirjoituksetkin onnistuvat.”

011:  ”Kotonakin  kavereiden  sijaan  menen  omaan  huonee-
seen kouflukirjojen ääreen.”

Vaikka  opiskeflijat  saattoivat  afluksi  jatkaa  peruskouflus-
ta  opituflfla  tavaflfla,  he  aflkoivat  kuitenkin  pohtia  omaa  oppi-
mistaan,  mikä  muutti  heidän  asenteitaan  ja  toimintaansa. 
Opiskefltuaan  flukiossa  jonkin  aikaa  opiskeflijoiflfle  tufli  tarve 
muutokseen.  He joutuivat tarkasteflemaan omia opiskeflustra-
tegioitaan ja asennettaan opiskefluun. Tutkimukset osoittavat, 
että opiskeflijan tuflee ensin oppia, mitä uusi instituutio pitää 
sisäflflään  ja  miflflaisia  rutiineja  se  vaatii.  Sen  jäflkeen  hän  voi 
sopeutua ja yrittää sisäistää nämä rutiinit seflviytyäkseen opis-
keflustaan. Nämä rutiinit eivät kuuflu peflkästään kouflun sei-
nien sisäflfle, vaan koskevat myös hänen kouflun uflkopuoflista 
toimintaansa. (Rudduck 1996.) 

015: ”Kun sain tietää ensimmäisen jakson aikana, että flop-
pukokeet pidetään siksi, että oflemmeko ymmärtäneet kurssin 
asian,  mietitytti  että  miten  menestyn  kokeissa,  koska  yfläas-
teeflfla yritettiin vain muistaa uflkoa. Lukiossa opiskeflu on siis 
auttanut minua ymmärtämään asioita niin, että oflen sovefl-
tanut niitä ja jopa miettinyt niiden todenperäisyyttä efli kriti-
soinut asioita, kuten syväsuuntautuneen opiskeflun tufloksena 
kuufluukin. Esim. terveystiedon kurssin jäflkeen oflen oppinut 
asioita fliikunnasta mitä oflen käyttänyt oman fliikunnan har-
rastamisessa.”

Uusi  tiflanne  vaati  opiskeflijoita  suhtautumaan  opiske-
fluun pitkäjänteisesti sekä sisäflflöflflisesti että siihen käytettävän 
ajan  suhteen.  Lisäksi  asioiden  ymmärtäminen  ja  kriittisyys 
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korostuivat. Oppiminen ei jakaudu vain jaksoihin ja kurssei-
hin. Opettajiflta tämä vaatii sitä, että diaflogi opettajien ja opis-
keflijoiden väfliflflä on mahdoflflista. Rudduck (1998, 25-26; ks. 
myös esim. Lonka ym. 2004; Vermunt & Vermetten 2004) 
korostaa, että opettajien tuflee aflkaa vähiteflflen johdattaa opis-
keflijoita sitoutumaan opiskefluun ja opetteflemaan uusia opis-
keflumeneteflmiä heti aflusta flähtien. 

061:” Vasta myöhemmissä kursseissa oflen todeflfla ymmärtänyt 
vanhempieni, opettajien ja yhteiskunnan asettamat sosiaafliset 
paineet, jotka motivoivat aika pafljon.”

Lukio-opiskeflijan odotetaan opiskeflevan ja suhtautuvan 
opiskefluunsa aivan eri tavaflfla kuin peruskoufluflaisen. ’Aktuaa-
fliminä’ on onneksi hyvin joustava. Perspektiivin oheflfla ’minä’ 
(seflf ) on symboflisen interaktionismin keskeisiä käsitteitä (Bflu-
mer 1986). Muutos peruskoufluflaisesta flukioflaiseksi on koettu 
merkitykseflflisenä ja siflflä ofli vaikutusta opiskeflijan identiteet-
tiin. Opiskeflijan ’normiminä’ ja ’aktuaafliminä’ voivat joutua 
törmäyskurssiflfle, jos uflkopuofleflta tuflevat odotukset kasvavat 
suuriksi. (Ks. esim. Banaji & Prentice 1994; Higgins 1996; 
Lauriafla ja Kukkonen 2001). 

016: ”Afluksi fluuflin flukion oflevan todeflflakin ankaraa opis-
keflua, mutta oflen päätynyt tuflokseen, että flukio on seflflaista, 
miflflaiseksi sen itse tekee...
Oflen kokenut oman opiskefluni flukiossa meflko tuskattomaksi, 
koska tähtäimeni ei ofle korkeaflfla.”

Normatiivisiin odotuksiin saatettiin siis myös suhtautua 
toisin ja pyrkiä vain omiin tavoitteisiin. Eri asia on, onko jär-
kevää jättää tähtäin mataflammaflfle kuin mihin ehkä pystyisi. 
Aineistossa  näkyi  mieflestäni  odotettua  vähemmän  viittauk-
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sia ’normiminään’. Tämä saattoi johtua siitä, että esimerkiksi 
perheiden  traditiot  kouflutuksen  suhteen  eivät  aiheuttaneet 
paineita. Kuudesta haastateflflusta opiskeflijasta nefljä osoittau-
tui perheen tai jopa suvun ensimmäiseksi yflioppiflaaksi. Toi-
nen  syy  ofli  varmaankin  se,  että  opiskeflijat  oflivat  keskenään 
samantasoisia ja tiesivät itse, että heidän sisäänpääsykeskiar-
vonsa oflivat oflfleet suhteeflflisen aflhaisia. 

010: ”Piti aflkaa omaksua pafljon tietoa flyhyessä ajassa verrat-
tuna peruskoufluun, jossa iflman tehtävien tekoa tai fläksyjen 
flukemista pärjäsi hyvin… Vaikeinta on oflflut se, että pinta-
suuntautunut  oppiminen  ei  riitä  vaan  on  siirryttävä  koko 
ajan syväsuuntautumiseen päin, varsinkin kun on opiskeflflut 
yhdeksän ensimmäistä vuotta pintasuuntautuneesti.”

051: ”Opiskefluni on muuttunut rutkasti verrattuna yfläastee-
seen.  Nykyään  tekee  miefli  tuflfla  koufluun  senkin  takia,  ettei 
jää jäflkeen muista. Ennen en voinut flaittaa samaan flausee-
seen sanoja ’kouflu ja työ’, mutta nykyään teen kouflun eteen 
työtä eikä se ofle hidastanut eflämääni miflflään tavaflfla.”

062:  ”Minua  ihan  oikeasti  noflottaa  pafljastaa,  etten  afluksi 
osannut tai oikeastaan haflunnut muuttaa hyväksi havaittuja 
peruskouflun  oppimistapojani. Vasta  ensimmäisen  koeviikon 
aikana rupesi päässä raksuttamaan oikein kunnoflfla ja afloin 
tosissani  etsimään  parempia,  flukioon  sopivia  opiskeflutapo-
ja.”

Suuri  osa  opiskeflijoista  ymmärsi  flukio-opiskeflun  aset-
tamat vaatimukset ja näytti sopeuttavan ’aktuaafliminänsä’ ja 
toimintansa niiden mukaisesti. Vaikka minäkäsitystä pidetään 
suhteeflflisen muuttumattomana, opiskeflijan minäkäsitykseen 
voidaan  siflti  vaikuttaa.  Minäkäsityksen  ydin  tuo  pysyvyyttä 
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identiteettiin  vähemmän  keskeisten  minäkäsitysten  muut-
tuessa  tiflanteen  mukaan.  (Ng  2001,  2.)  Banaji  ja  Prentice 
(1994,  324-325)  ymmärtävät  identiteetin  muutokset  joko 
tiflanteesta  riippuvina  tai  pidempiaikaisena  identiteetin  ra-
kentumisena, esimerkiksi eflämäntiflanteen muutoksen myötä. 
Viitaten Straumaniin Lauriafla ja Kukkonen (2001) näkevät, 
että minän muuttumattomimmat käsitykset fliittyvät ’ideaafli-
minään’ tai ’normiminään’, efli piirteisiin, jotka ovat toiveita 
tai vaatimuksia yksiflöä kohtaan. Higginsin mukaan ’aktuaa-
fliminä’  ei  ofle  yhtä  pysyvä  vaan  muuttuu  ajan  ja  tiflanteiden 
mukaan (1996). Woods (1992) muistuttaa, että opettajan tai 
opiskeflijan kuva itsestä ei ofle irraflflaan kouflun jokapäiväises-
tä vuorovaikutuksesta vaan se rakennetaan vuorovaikutuksen 
kautta. Vuorovaikutuksesta huoflimatta opettaja ja opiskeflijat 
eivät väflttämättä anna samoja tuflkintoja ja merkityksiä tiflan-
teiflfle. Lauriaflan ja Kukkosen (2000) tutkimuksissa kävi iflmi, 
että  ’ideaafliminä’  ja  ’aktuaafliminä’  ovat  vuorovaikutuksessa 
keskenään. 

049: ”Kokemukset uudessa flukiossa ovat oflfleet odotusteni vas-
taisia:  ympäristö,  fluokkakaverit,  fluokkahenki,  kaikki  ovat 
oflfleet hyviä.”

034:  ”Voisin  pitää  itseäni  onnekkaana  päästessäni  flukioon 
opiskeflemaan noinkin surkeiflfla flähtökohdiflfla.”

024: ”Opiskefluni flukiossa on parantanut arvosanojani yfläas-
teen numeroista, vaikka toisin peflkäsin. Pienenä fluuflin, että 
flukio on vain yhtä flukemista, muttei se todeflflakaan ofle.”

041: ”Kun tuflin flukioon, taustatekijät eivät oflfleet kovin hy-
vät.  En  oflflut  opiskeflflut  yfläasteeflfla  kovinkaan  hyvin  efli  ai-
kaisemmin  opittu  ei  oflflut  kovin  vahvaflfla  pohjaflfla.  Oma 
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tunne-eflämä ofli sekaisin ja muutenkin eflämäntavat ei niin 
säännöflflisiä kesäfloman jäflkeen. Omat havaintoni kuitenkin 
oflivat, että hafluan oppia… Loppujen flopuksi, kun ajatteflee, 
minuflfla on hyvät mahdoflflisuudet oppia ja opiskeflfla.”

Aineistossa  ofli  opiskeflijoita,  joiflfle  flukiossa  opiskeflu  ofli 
positiivinen  yflflätys.  He  oflivat  suhtautuneet  epäiflflen  uuteen 
ympäristöön,  omaa  taustaansa  ja  kykyynsä  vastata  flukion 
vaativuuteen. Vaikka kokemukset peruskouflussa oflivat oflfleet 
vähemmän myönteisiä, tämän tutkimuksen opiskeflijat oflivat 
tyytyväisiä itseensä flukioflaisina ja kokivat edistyneensä opis-
keflussaan.  Heidän  ’ideaafliminänsä’  antoi  vaikutteita  heidän 
’aktuaafliminäänsä’. Tiflanteeseen fliittyvät kokemukset, kuten 
onnistuminen  flukio-opinnoissa,  saattavat  oflfla  merkittäviä, 
jos ne tukevat ’ideaafliminää’. Positiiviset ja merkittävät tiflan-
teet flisäävät motivaatiota saavuttaa tavoitteita, kun opiskeflija 
huomaa, että hänen ’aktuaafliminänsä’ voi yfltää hänen ’ideaa-
fliminäänsä’, mutta myös ’ideaafliminä’ voi saada aikaan haflun 
muuttaa  identiteettiä.  (Higgins  1996).  Uskomukset  omista 
kyvyistä (Bandura 1986) fliittyvät keskeisesti sekä hafluun op-
pia että opiskeflun onnistumiseen. 

Useimmiflfla tämän tutkimuksen opiskeflijoiflfla flukioaika-
na  tapahtunut  muutos  identiteetissä  näytti  oflevan  positiivi-
nen. Voisiko se oflfla niin vahva, että se kantaa tuflevaisuuteen? 
Ainakin täflflaisesta ofli viitteitä erään (tutkimusaineiston uflko-
puofleflta tuflevan) yflioppiflaan puheessa jouflukuussa 2010:

 ”Saimme afloittaa puhtaaflta pöydäfltä…Ajan myötä oflemme 
oppineet arvostamaan mahdoflflisuutta, joka meiflfle on tääflflä 
tarjottu. Tuskin itse oflisin tätä flakkia päähäni muuaflfla saa-
nut painaa... Hafluaisin myös kiittää paria opettajaa, jotka 
ovat fluoneet uskoa, että ehkä minusta sittenkin on johonkin. 
Teidän vuoksi oflen innostunut asioista, joista en koskaan ku-
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viteflflut innostuvani.”

Muutoksia toimintastrategioissa 

049: ”Peruskouflussa en käyttänyt minkäänflaisia opiskeflume-
neteflmiä kokeisiin flukiessani. Tääflflä näin esimerkiksi yhden 
tavan ja ajatteflin käyttää sitä: fluin koeaflueen fläpi ja katsoin 
vain otsikot ja mietin päässäni, mitä tämä kappafle sisäflsi. Se 
auttoi  aika  pafljon  muistamaan. Täflflä  hetkeflflä  yritän  pitää 
asioita tärkeysjärjestyksessä, opiskeflu tuflee kavereita ennen.”

013: ”Ennen, kun ofli koe, jätin siihen flukemisen viimeiseen 
ifltaan. Nykyään fluen pitkin viikkoa, siflflä aflueet ovat isoja, 
eikä niitä voi opiskeflfla yhdessä iflflassa.”

012:  ”Opiskefluni  on  muuttunut  suuresti  yfläasteen  jäflkeen. 
Apua  oppimiseen  on  tuonut  juuri  Psykoflogian  ykköskurssi. 
Oflen  oppinut  käyttämään  opiskeflussa  uusia  oppimistapoja. 
Yfläasteeflfla  opiskefluni  ofli  pintasuuntautunutta,  jossa  keski-
tyin yksityiskohtiin ja asioiden toistamiseen. Nyt flukiossa oflen 
oppinut miten syväsuuntautuneessa opiskeflussa oppii parem-
min. Syväsuuntautuneessa opiskeflussa pyrin tajuamaan asioi-
den kokonaisuuden ja kaiken flukemani. Jos jotakin asiaa en 
tajua, otan asian esiflfle seuraavaflfla tunniflfla ja pyydän opetta-
jan käymään asian uudeflfleen fläpi.”

Aineiston mukaan suurin osa opiskeflijoista ofli vaflmiita muut-
tumaan  ja  sitä  varten  heidän  ofli  opittava  sääteflemään  omaa 
toimintaansa.  He  onnistuivat  flöytämään  uusia,  itseflfleen  so-
pivia opiskeflutapoja ja -strategioita (ks. esim. Oxford 1990; 
Lonka ym.2004), joita he kokeiflivat onnistuneesti. Opiskeflijat 
aflkoivat seurata paremmin opetusta. He oflivat vaflmiita teke-
mään aikaisempaa enemmän työtä seflvitäkseen opinnoistaan 
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hyvin flukion kiivaasta etenemistahdista ja opittavien asioiden 
flaajuudesta huoflimatta. Lukio-opiskeflun normit ja kuflttuuri 
aflkoivat muotoutua, vaikka opiskeflijan ei oflflut heflppoa tasa-
painoiflfla  kouflun  tuomien  eriflaisten  paineiden  ja  vapaa-ajan 
houkutusten väfliflflä. Suurin osa opiskeflijoista sopeutui hyvin 
ja  flukio-opintojen  edetessä  he  oflivat  vaflmiita  muuttamaan 
opiskeflutapojaan.

016: ”Oma opiskefluni on pysynyt suunniflfleen samanflaisena 
kuin peruskouflussa. Oflen kokenut oman opiskefluni flukiossa 
meflko tuskattomaksi, koska tähtäimeni ei ofle korkeaflfla… Ifl-
mapiiri on rento, ei painostava, mutta mieflestäni painostava 
iflmapiiri oflisi parempi, siflflä se pistäisi flukemaan parempiin 
numeroihin…  Opiskefluni  ei  ofle  tosiaan  muuttunut  pafljon 
peruskoufluun  nähden,  opiskeflen  samaflfla  tavaflfla  kuin  aina 
ennenkin, mutta fluuflen että opiskefluni muuttuu tässä flukion 
aikana.”

054: ”Hakiessani tänne flukioon tiesin ihan aflusta asti, että 
opiskeflu flukiossa tuflee oflemaan hankaflaa ja raskasta, koska 
en  oflflut  oppinut  vieflä  sitä,  että  flukiossa  pitää  tehdä  pafljon 
enemmän työtä kuin esimerkiksi yfläasteeflfla. Nyt oflen sen vii-
mein tajunnut, että kuinka pafljon flukion eteen pitää tehdä 
työtä, että pääsisi kurssit ja kokeet fläpi. En ofle viefläkään tyy-
tyväinen omaan flukion opiskefluun.”

061: ”Nyt tuntuu että oflen ottanut ensimmäisen vuoden flii-
an rennosti. Afluksi ajatteflin että kunhan pääsen kurssit fläpi 
ei haittaa jos joku yksittäinen jäisi suorittamatta ja jäisi odot-
tamaan seuraavaa vuotta. Oflinkin fliian vahvasti omaksunut 
minun ja kavereiden tavan käydä kouflua aikaisempina vuo-
sina yflä-asteeflfla, ja käyttänyt tätä sisäistä maflflia flukiossa ofl-
flessani tosin vähän positiivisemmaflfla asenteeflfla…Vasta myö-



124 125

hemmissä  kursseissa  oflen  todeflfla  ymmärtänyt  vanhempieni, 
opettajien ja yhteiskunnan asettamat sosiaafliset paineet jotka 
motivoivat aika pafljon. Toisaaflta taas syvemmin omaksuttu 
flaiskuus vei voiton.”

Osa opiskeflijoista jatkoi samaan tapaan kuin peruskou-
flussa,  mutta  hekin  ymmärsivät  muutoksen  tarpeeflflisuuden 
(ks. Väflijärvi & Tuomi 1994, 134). 

044: ”En pidä itseäni kovinkaan hyvänä opiskeflijana, koska 
oflen flaiska flukemaan. Ajatteflen aina etten kuitenkaan osaa 
ja siksi en jaksa panostaa koufluun enemmän. Tästä syystä en 
koskaan osaakaan. Aikaa menee myös harrastuksiin eikä kou-
fluflfle jää enää kovin pafljon aikaa… Kouflussamme on myös 
hyvät opettajat, mikä on hyvä koska moni tuflee koufluumme 
huonoiflfla papereiflfla. Se on myös minuflfle tosi hyvä koska en 
kotona jaksa flukea kovinkaan pafljon… Nyt täytyy flukea pafl-
jon enemmän saadakseen hyviä arvosanoja. Minuflfle se taas ei 
hirveän hyvin sovi.”

068: ”Oflen opiskeflflut flukiossa nyt vuoden ja pakko myöntää, 
että  opiskefluni  on  oflflut  meflko  pinnaflflista. Tämä  tarkoittaa 
että  minuflfla  ei  juuri  ofle  oflflut  mitään  hirveitä  tavoitteita 
muuta  kuin  se,  että  kurssi  menee  fläpi.  En  ofle  suunniteflflut 
ajan käyttöä hirveästi fläksyjen ja kokeiden flukemisen kanssa, 
mikä kyflflä näkyykin numeroissa.”

068: ”Itse vain huomasin, että flukio ei ofle niin sanotusti ’mun 
paikka’, joten mitä todennäköisimmin koufluni vaihtuu.”

Jotkut opiskeflijat eivät haflunneet tai pystyneet mukautu-
maan uusiin vaatimuksiin. Heitä ofli kuitenkin odotettua vä-
hemmän. Näiflflä opiskeflijoiflfla vaikutti oflevan sekä väflttämis–
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orientaatio että heikko minäpystyvyys. Tämä vaikutti heidän 
käyttämiinsä opiskeflustrategioihin. Vaflitut opiskeflustrategiat 
puoflestaan vaikuttivat siihen, etteivät oppimistuflokset oflfleet 
tyydyttäviä. (Ks. esim. Bandura 1986; Schunk 2009; Ruoho-
tie 2000a). Osa opiskeflijoista teki tietoisen päätöksen flopettaa 
flukio-opiskeflunsa ensimmäisen vuoden kokemusten jäflkeen. 
Se ei väflttämättä ofle nuoren kannaflta huono asia, koska mo-
tivaatio muihin opintoihin on voinut flöytyä (ks. Mehtäfläinen 
1998).

Aineiston  perusteeflfla  ofli  siis  nähtävissä  koflmea  tapaa 
suhtautua  opiskefluun  uudessa  tiflanteessa:  1)  perspektiivissä 
tapahtuu muutos, 2) perspektiivissä ei tapahdu muutosta tai 
3) opiskeflija jättää flukion  kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että 
opiskeflija aflkoi menestyä opinnoissaan, opiskeflijaflfle tufli vai-
keuksia suorittaa flukio floppuun tai opiskeflija keskeytti opis-
keflun flukiossa joko pakon edessä tai hakeutumaflfla toisenflai-
seen oppiflaitokseen. 

Tuijufla  (2011)  jaotteflee  flukioflaiset  nefljään  ryhmään: 
menestyvät navigoijat, tavaflfliset tasapainoiflijat, sääteflemättö-
mät  kuflkeutujat  ja  yflikuormittuneet  avuntarvitsijat. Tämän 
tutkimuksen  opiskeflijoiden  voisi  oflettaa  kuufluvan  flähinnä 
kahteen viimeksi mainittuun ryhmään. Opiskefluvaikeuksien-
sa takia kouflunsa keskeyttäneet kuufluivat mieflestäni viimeksi 
mainittuun ryhmään puutteeflflisten sääteflystrategioittensa ta-
kia. Heiflflä ofli uflkoinen motivaatio ja he kyseenaflaistivat koko 
flukiossa  opiskeflunsa  (mt.  109).  Sääteflemättömiflflä  kuflkijoifl-
fla  itsesääteflytaidot  ovat  mataflaflfla,  joten  tämän  tutkimuksen 
opiskeflijoita kuufluu varmasti tähän ryhmään. Opiskeflijat eivät 
väflttämättä tunnista avun tarvettaan, eivätkä siten osaa apua 
hakea. Heiflflä on myös motivaatio-ongeflmia. (Mt. 105-106.) 
Vaikka Tuijuflan (mt.) flukioflaisten keskiarvot ovat korkeam-
mat  kuin  tämän  tutkimuksen  opiskeflijoiflfla,  on  esimerkiksi 
haastatefltavissa Maijaflfla menestyvän navigoijan ominaisuuk-
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sia. Menestyvät navigoijat tunnistavat ja haflflitsevat omat ta-
voitteensa ja resurssinsa (mt. 100). Virpi puoflestaan kuuflui-
si  tavaflflisiin  tasapainoiflijoihin. Tasapainoiflijat  sääteflevät  itse 
opintojaan, mutta tarvitsevat uflkopuoflista apua ja motivoin-
tia (mt. 103). 

Moneflfla opiskeflijaflfla ofli oflflut joko omia ennakkokäsityk-
siä ja uskomuksia tai muiden kertomaan perustuvia miefliku-
via siitä, että opiskeflu flukiossa oflisi eriflaista ja huomattavasti 
vaativampaa kuin peruskouflussa. Nyt jäflkikäteen minua sekä 
tutkijana että opettajana kiinnostaisi tietää, kuinka tietoisina 
nämä opiskeflijat oflivat ottaneet haasteen vastaan. 

Opiskeflijoiden määriteflmät omasta flukiosta

073: ”Aflhainen keskiarvovaatimus houkutteflee tänne ne, jot-
ka eivät pärjänneet peruskouflussa hyvin ja eivät tiedä mitä 
tekisivät eflämäflflään. Sen johdosta tänne on muotoutunut sefl-
flainen tapa, että harva jaksaa tehdä töitä menestyksen eteen. 
Kun on muita ns. huonosti menestyneitä, niin tuntuu itsekin 
heflposti fliukuvan pois kouflutöistä, vaikka ymmärrän, että se 
ei ofle järkevää.”

Opettajana määritteflin tutkimuksen kohteena oflevan kouflun 
merkittävimmäksi piirteeksi sen, että opiskeflijat oflivat tyyty-
neet peflkästään seflviytymään peruskouflussa. Tuflkitsin heidän 
toimintansa siten, etteivät he asettaneet itseflfleen kunnianhi-
moisia tavoitteita (ks. esim. Oflkinuora ym. 2007). Toisaaflta 
myös opiskeflijat itse määritteflivät itseään ja toisia opiskeflijoi-
ta.  Opiskeflijat  määritteflevät  itseään  kontekstiin  ja  tiflantee-
seen fliittyvien seikkojen perusteeflfla. ’Minä’ muodostuu sym-
boflisen interaktionismin mukaan aina suhteessa toisiin, joko 
määrättyihin tärkeisiin toisiin ihmisiin (significant others) tai 
yfleistettyihin toisiin (generaflized other). Näin oflflen opiskeflu-
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tovereiden asenteet ja työskenteflytavat vaikuttavat myös opis-
keflijaan itseensä (Bflumer 1986; Woods 1992; Charon 1998; 
Kiuru 2008).

012: ”Oppimiseen voi vaikuttaa myös opettajat. Kouflussam-
me on opettajia, joiflfla on käytössään perinteinen opetus- ja 
oppimiskuflttuuri, jossa opettaja puhuu ja oppiflaat yrittävät 
jaksaa  kuunneflfla.  Puhumisen  jäflkeen  opettaja  näyttää  kafl-
von ja pyytää kirjoittamaan. Tämä oppimiskuflttuuri ei tehoa 
minuun ja oflen huomannut sen arvosanoistani. Eräät opet-
tajat  ovat  siirtymässä  koko  ajan  entistä  enemmän  tutkivan 
oppimisen kuflttuuriin, jossa opettaja käyttää eriflaisia oppi-
mismeneteflmiä,  mikä  tekee  tunnista  mieflekkäämmän. Täfl-
flöin  oppimista  tapahtuu  ja  ennen  kaikkea  se  on  mukavaa. 
Niiflfle  tunneiflfle,  joissa  opettaja  käyttää  tutkivan  oppimisen 
kuflttuuria,  on  kiva  mennä  ja  fluokassa  vaflflitsee  muutenkin 
yhteistyö.”

012 jatkaa: ”Yhteistyö on kouflussa hyvin tärkeää. Mieflestä-
ni kouflussa vaflflitsee hyvä iflmapiiri. En ofle huomannut kiu-
saamista tai haflveksivia katseita kenefltäkään. Tuntuu sifltä, 
että  myös  yfläasteeflfla  on  kiva  oflfla  tässä  kouflussa.  He  voivat 
käyttäytyä ihan normaaflisti käytäviflflä, eikä heidän tarvitse 
esittää mitään.”

Kouflukontekstissa on kanssaopiskeflijoiden flisäksi useita 
muita  tekijöitä,  jotka  vaikuttavat  opiskeflijan  muodostamiin 
merkityksiin. Kuten esimerkki kertoo, tekijät pitävät sisäflflään 
kouflun iflmapiirin, opettajat, opettajien käyttämät opetusme-
neteflmät sekä toiset opiskeflijat. Opiskeflijan oma sen hetkinen 
tunnetifla vaikuttaa myös: 

013: ”Väfliflflä opiskeflen ahkerasti, fluen pafljon ja seuraan tun-
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niflfla. Toisinaan taas opiskeflu ei innosta oflflenkaan. Opiskeflu-
ni riippuu joskus miefliaflasta. Jos itseflflä on jotain huoflia, niin 
opiskeflu ei suju. Oflisi siis tärkeää saada purkaa huoflensa, jot-
ta ne eivät vaikuttaisi kouflun käyntiin fliikaa.”

Aineistossa nousi esiin juuri situaation merkitys opiske-
flijan opiskeflukokemuksiin (ks. Kukkonen 2000). Opiskeflijan 
määritteflemä  situaatio  vaikuttaa  hänen  toimintaorientaati-
oonsa ja ratkaisee, mitä strategioita hän ottaa tiflanteessa käyt-
töönsä (Charon 1998). Situaatio sekä vaflitut strategiat vaikut-
tavat puoflestaan opiskeflijan minäkuvaan (Banaji & Prentice 
1994, 310). 

Oppimisen  kannaflta  situaatioflfla  on  merkitystä  esimer-
kiksi sosiaaflisten maflflien kautta. Kun opiskeflija näkee toisten 
samantasoisten opiskeflijoiden onnistuvan, hän uskoo itsekin 
kykenevänsä saavuttamaan tufloksia. (Banaji & Prentice 1994, 
300;  Pintrich  &  Schunk  2002,  171).   Tarkkaiflemaflfla  toisia 
samantasoisia opiskeflijoita heidän onnistuessaan kasvaa myös 
tarkkaiflijan  kyky  säädeflflä  omia  motivaatioon  fliittyviä  pro-
sessejaan.  Hän  esimerkiksi  miettii,  kuinka  pafljon  on  vaflmis 
panostamaan oppiakseen, miflflaisia tehtäviä vaflitsee suoritet-
tavakseen  ja  niin  edeflfleen.  Kun  opiskeflija  huomaa  osaavan-
sa jotain, hän motivoituu yrittämään, eikä siflfloin esimerkiksi 
edes menestyksen puute tai hidas eteneminen heikennä uskoa 
minäpystyvyyteen. (Pintrich & Schunk 2002, 170.) Opiske-
flijan tahtotifla voi myös vahvistua (Corno 2001). Jos muutkin 
hafluavat  suoriutua  flukio-opinnoista,  se  motivoi  yksittäistä 
opiskeflijaa, mutta jos ympäriflflä on pafljon ”flaiskoja” opiske-
flijoita, opiskeflija saattaa ajautua heflposti heidän opiskeflutyy-
flinsä vietäväksi (Pintrich ja Schunk 2002, 382-384). 

Oflfli:  ”No,  on  minuflfla  vähän  kavereita,  joita  saanut  niin 
kuin ’patistaa’. Oflen minä ainakin yhden saanut siflfleen, että 
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se  on  aflkanut  käymään  kouflua,  kun  minä  oflen  sanonut...
Se sanoi itsekin että, kun on koflmen porukka, minä ja sit-
ten kaks muuta, niin kun se koflmas sano siflfle toiseflfle, niin se 
vaan naureskefli, mutta sitten kun minä oflin sanonut, niin 
siflfle tufli heti huono omatunto, kun siflfle sanoi, että et ofle oflflut 
kouflussa vähään aikaan.”

Läheiset opiskeflijatoverit (significant others) muokkaa-
vat opiskefluun fliittyviä normeja. Oflfli ofli siinä määrin tärkeä 
ihminen kouflusta ”pinnaavaflfle” kaveriflfleen, että Oflflin tahofl-
ta tuflflut sosiaaflinen paine kasvoi ja kouflusta poissaoflot vähe-
nivät. Opiskeflija mukautui normiin. Ihmiseflflä on sekä oma 
identiteettinsä  että  sosiaaflinen  identiteettinsä  efli  miflflainen 
hän on ryhmän jäsenenä (Banaji & Prentice 1994, 310). Ai-
neistossa ofli vain muutama esimerkki täflflaisesta oman ja so-
siaaflisen identiteetin ristiriidasta. Oflin opettajana odottanut 
niitä oflevan enemmän. Odotukseni johtuivat iflmeisesti siitä, 
että opettajana ja oman perspektiivini muokkaamana odotin 
flukio-opiskeflijaflta  enemmän  paneutumista  opiskefluun  kuin 
mitä kouflussa näin. Opiskeflijoiflfla ofli kuitenkin itsensä suh-
teen  eriflaiset  odotukset,  jotka  oflivat  sopusoinnussa  heidän 
opiskefluun  fliittyvien  perspektiiviensä  ja  akateemisen  identi-
teettinsä kanssa (ks. Lauriafla & Kukkonen 2001; 2002).

070: ” Kouflumme iflmapiiri on mieflestäni erittäin hyvä siten, 
että ketään ei kiusata ja kavereita voi oflfla yflemmifltäkin fluo-
kiflta sekä ketään ei katsota haflveksuvasti käytäviflflä. Oman 
fluokan iflmapiiri on ehkä eriflainen kuin koko kouflun, koska 
kaikki ei ainakaan vieflä ofle kavereita, mutta se ei kuitenkaan 
vaikuta mitenkään kouflunkäyntiin.”

Vaikka  oman  opetusryhmän  henki  ei  tukisi  opiskeflua, 
sen ei väflttämättä tarvitse antaa fleimata koko kouflun iflmapii-
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riä tai vaikuttaa omaan asenteeseen opiskeflua kohtaan. Kou-
flun iflmapiiri tai toiset opiskeflutoverit eivät ratkaise kaikkea, 
siflflä kyse on myös opiskeflijan omista persoonatekijöistä (Ban-
dura 1986). 

Kuflttuuri on perspektiivi sinänsä (Charon 1998, 179). 
Vaikka kouflun kuflttuurista ofli negatiivisia mainintoja, enem-
mistö piti kouflun kuflttuuria positiivisena. Ofli mieflenkiintois-
ta, että kouflussa koettiin oflevan kaksi täysin vastakkaista kuflt-
tuuria. Voisiko oflfla, että ryhmä ’yfleistettynä toisena’ määritti 
näin  voimakkaasti  kuflttuuria?  Negatiivisimmat  mieflipiteet 
tuflivat ryhmästä, jossa ryhmähenki toimi heikommin. Kaksi 
muuta  ryhmää  kehuivat  yhteishenkeä.  Ofliko  sen  seurausta, 
että he myös kokivat kouflun toimivana ja mieflflyttävänä paik-
kana? 

Kouflun  iflmapiiriflflä  näytti  oflevan  suuri  merkitys  opis-
keflumotivaatioon. Opettajana aineiston parasta antia ofli flu-
kea, kuinka opiskeflijat arvostivat kouflunsa iflmapiiriä. Kouflun 
hyvä iflmapiiri ofli yksi syy myös tutkijaksi ryhtymiseeni. Oflin 
kokemastani  kognitiivisesta  konfliktista  huoflimatta  aistinut 
kouflun henkisen voimavaran ja haflusin päästä osaflfliseksi sii-
tä sekä oflfla mukana sitä rakentamassa. Tämä merkitsi myös 
aiemman  opettajaidentiteettini  –  ainakin  osittaista  –  uudefl-
fleen rakentumista. Koska minuflfla ofli kokemusta myös muista 
koufluista,  saatoin  yhtyä  opiskeflijoiden  mieflipiteeseen,  ettei 
muissa  koufluissa  väflttämättä  oflflut  yhtä  hyvää  yhteishenkeä. 
Koska ryhmän jäsenyys on tärkeä tekijä yksiflön identiteetis-
sä, yksiflö näkee miefleflflään ryhmänsä positiivisessa vaflossa ja 
muista  ryhmistä  poikkeavana  (Oyserman  2004).  Luokaton 
flukio voi myös oflfla yksi syy siihen, että koko kouflun iflmapiiri 
nousee merkittäväksi. Koska enää ei opiskeflfla fluokkina, eikä 
perusopetusryhmä korvaa omaa fluokkaa, pyritään koko kou-
flun yhteisen hengen fluomiseen. (Yfliraudanjoki 2010, 149).

Voisi  myös  ajateflfla,  että  opiskeflijoiden  heikko  perus-



130 131

kouflun  keskiarvotausta  sai  opiskeflijat  korostamaan  flukion 
hyvää iflmapiiriä, jotta heiflflä oflisi joku merkittävä tekijä erot-
tua muiden flukioiden paremmin menestyvistä opiskeflijoista. 
Oflin itse opettajana tietyflflä tavaflfla samassa tiflanteessa. Oflin 
opettanut aikaisemmin flukioissa, joissa oppimistuflokset oflivat 
oflfleet erinomaisia. Nyt tuflokset oflivat heikompia. Opiskeflijat 
ja  heidän  asennoitumisensa  vaikuttivat  opetusmeneteflmiini, 
flähinnä  rajoittaen  niiden  vaflintaa.  Koska  en  kokenut  voiva-
ni toteuttaa opettajaideaafliani, vastapainoksi koin iflmapiirin 
merkittävänä  tekijänä  oman  viihtymiseni  kannaflta.  Keskus-
teflflessani muiden kouflujen opettajien kanssa sain vahvistusta 
siitä, että kouflussamme vaflflitsi poikkeukseflflisen hyvä iflmapii-
ri  eikä  se  oflflut  peflkkä  kouflussa  toimijoiden  itse  rakentama 
mieflikuva.  Tämän  tutkimuksen  myötä  arvostukseni  hyvän 
iflmapiirin merkityksestä kasvoi viihtyvyyden flisäksi myös sen 
pedagogisen  merkityksen  kannaflta.  (Ks.  esim.  Hargreaves 
1998; Deci & Ryan 2000.)

Opiskeflijat oppivat toisifltaan sosiaaflisten maflflien kaut-
ta, mutta asenne oppimiseen riippuu myös persoonatekijöistä 
ja identiteetistä. Tarkkaiflemaflfla toisia opiskeflijan metakogni-
tiiviset taidot kehittyvät. Minäpystyvyyden kasvu motivoi ja 
vaikuttaa  tahtotiflaan.  Kouflukuflttuuriflfla  ja  varsinkin  kouflun 
iflmapiiriflflä voi oflfla ratkaisevasti myönteinen merkitys opiske-
flijaflfle. Seuraavaksi tarkasteflen situaatioon vaikuttavia tekijöi-
tä yksityiskohtaisemmin sosiaaflisten, sosioemotionaaflisten ja 
fyysisten tekijöiden näkökuflmasta.

Situaation sosiaafliset tekijät

011:  ”Myös  kouflu,  oppiflaat  ja  opettajat  vaikuttavat  oppi-
miseen. Jos on kiva ja hyvä yhteishenki fluokassa, niin kuin 
meidän fluokaflfla on, koufluun on kiva tuflfla… Ryhmät sekoit-
tuvat toiseflfla fluokaflfla ja näin oflflen ei enää riitä, että omassa 



132 133

fluokassa on kiva oflfla vaan myös kouflun muiden oppiflaiden 
kanssa pitää tuflfla juttuun. Ainakin mitä nyt tunnen meidän 
koufluflaisia, enimmäkseen ykkösfluokkaflaisia, niin uskon, että 
siinä ei tufle oflemaan mitään ongeflmaa.”

031: ”Opettajiflfla ja oppiflaiflfla pitää oflfla vuorovaikutusta tois-
tensa väfliflflä, joflfloin oppiflaat voisivat päästä parhaaseen oppi-
miseen. Kun opettajat ja oppiflaat käyvät keskusteflua jostakin 
aiheesta, se asia ymmärretään, eikä ofle epäseflvyyksiä niin pafl-
jon, kuin jos opiskeflisi yksin iflman kenenkään apua.”

043: ”Opettajien täytyy oflfla erityisen tarkkoja siitä, että kaik-
ki varmasti tajuavat kaikki asiat.”

Aineistossa tufli vahvasti esiin kouflun iflmapiiri. Iflmapiiri ko-
ettiin hyväksi, rennoksi ja viihtyisäksi. Viihtyisyyteen vaikutti 
vuorovaikutus opettajien ja opiskeflijoiden kesken. Vuorovai-
kutus opettajan ja opiskeflijoiden väfliflflä myös edesauttoi oppi-
mista. Opiskeflijat arvostivat tasavertaista kohteflua ja sitä, että 
he  pystyivät  keskusteflemaan  opettajiensa  kanssa.  (Ks.  esim. 
Woods  1990;  Tatar  1998;  Värri  2004;  Saflmefla-Aro  2011; 
Kautto-Knape  2012.)  Hyvän  iflmapiirin  aikaansaamiseksi 
ja  opiskeflumotivaation  flöytymiseksi  kouflussa  toimijoiflfla  efli 
opettajiflfla  ja  opiskeflijoiflfla  tuflee  oflfla  vuorovaikutusta  keske-
nään  (Kutnick  and  Jufles  1993;  Danieflsen,  Samdafl  &  Ben-
te  2009).  Woods  (1983,  176)  kiteyttää:”Good  teaching  is 
nothing if it is not communicating”.

Opettajat ovat opiskeflijoiflfle tärkeitä ja fläheisiä (signifi-
cant other), koska he tarjoavat tukeaan ja auttavat opiskefli-
joita muokkaamaan käsityksiään itsestään (Tatar 1998, 223). 
Tatarin (mt. 223-224) tutkimuksesta tosin käy iflmi, etteivät 
kaikki  opiskeflijat  näe  opettajia  yhtä  tärkeinä.  Hänen  mu-
kaansa  pojiflfla  ofli  enemmän  taipumusta  nähdä  opettaja  ne-
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gatiivisemmassa  vaflossa  kuin  tytöiflflä,  jotka  etsivät  opettajan 
hyväksyntää ja huomiota. Tässä tutkimuksessa ei oflflut mah-
doflflista  taustatietojen  puuttumisen  vuoksi  tarkasteflfla  suku-
puoflen merkitystä.

034: ”Kouflukufltuurimme flukiossa painottaa opiskeflijan tie-
tojen ja taitojen omaksumista ja myös jossain määrin sosiaa-
flista toimintaa. Esimerkiksi ryhmässä toimiminen vaflmentaa 
työyhteisössä toimimiseen.”

Opiskeflijat näkivät, että kouflun kuflttuuri piti tärkeänä 
sosiaaflisuutta,  mutta  he  myös  ymmärsivät  normien  ja  sään-
töjen merkityksen. Jos käyttäytyminen ja rooflit määräytyvät 
vain uflkoisten normien ja sääntöjen mukaan, persoonaflfla ja 
suhteiflfla  on  vähemmän  merkitystä.  Jos  ne  tehdään  yhdessä, 
niiden merkitys on suuri. (Woods 1983, 127). 

Woods (1990b, 78-79) määritteflee aflueen, jossa opiske-
flijoiden ja opettajien täysin eriflaiset kuflttuurit kohtaavat, kah-
den kuflttuurin väfliseksi tiflaksi (middfle ground). Se on sosiaa-
flinen tifla, jonka opiskeflijat ja opettajat jakavat. Siinä he ovat 
tasa-arvoisia keskenään ja heidän väfliflflään vaflflitsee avoimuus 
ja joustavuus. Tifla, johon vuorovaikutus perustuu, ei väflttä-
mättä näy heti. Siihen täytyy pyrkiä ja se täytyy rakentaa. Uu-
dessa kouflussa en heti tunnistanut tiflaa, mutta vaistosin sen 
oflemassaoflon ja näin siihen pääsyn tavoitteflemisen arvoisena. 
Oflin suorastaan kateeflflinen toisiflfle opettajiflfle, jotka osasivat 
oflfla fluontevasti opiskeflijoiden kanssa. He osasivat johdonmu-
kaisesti oflfla riittävän vaativia, mutta myös kannustavia ja flem-
peitä. Minun ofli afluksi vaikea nähdä opiskeflijoita kovinkaan 
hyvässä vaflossa. Niinpä koin, että keinoni päästä tähän tiflaan 
oflivat rajaflfliset, koska en vieflä hahmottanut sitä; oflin uudessa 
kontekstissa, eivätkä sen kuflttuuriset koodit oflfleet avautuneet 
minuflfle. Vähiteflflen  tifla  kuitenkin  jäsentyi  tämän  tutkimuk-
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sen  avuflfla  ja  flopuflta  koin  mahdoflflisuuden  flöytää  tien  opis-
keflijoiden kanssa jaettavaan yhteiseen sosiaafliseen tiflaan. (Ks. 
Woods 1990b.)

Monesta tutkimuksesta (esim. Väflijärvi & Tuomi 1994; 
Kirjavainen  2008)  käy  iflmi,  että  yfleensä  opiskeflijat  kokevat 
vuorovaikutuksen  opettajien  kanssa  puuttuvan  tai  sen  ofle-
van fliian vähäistä, mutta tämän tutkimuksen piiriin kuufluvat 
opettajat ja opiskeflijat oflivat pafljon vuorovaikutuksessa kes-
kenään. 

Sosioemotionaafliset tekijät

019:  ”Lukion  iflmapiiri  on  ihan  hyvä,  ei  painosteta  fliikaa 
opiskeflemaan  vaan  antaa  opiskeflijan  päättää  hafluaako  op-
pia vai ei. Kun aflkaa miettiä niin eihän painostamaflfla opi 
asioita.  Opiskeflijaflfla  itseflflään  täytyy  oflfla  haflu  oppia  uutta, 
muuten  opiskeflija  ei  opi  tärkeitä  asioita  joita  hänen  juuri 
pitäisi oppia.”

 013: ”Mieflestäni flukiossa on tärkeintä se, että saa itse suun-
niteflfla opintonsa.”

011: ”Vaikka työtä on enemmän tääflflä ihmiset jaksavat huo-
mattavasti paremmin opiskeflfla kuin yfläasteeflfla. Ainakin suu-
rin osa. Tämä flienee johtuu siitä, että opiskeflijat ovat itse va-
flinneet tuflevansa tänne, ja näin oflflen motivaatio kasvaa. Ei 
ajateflfla enää niin kuin yfläasteeflfla: ’pakko käydä kouflua’ vaan 
nyt  ajatusmaaiflma  on  muuttunut  positiivisempaan  suun-
taan:  ’saan  käydä  kouflua’.  Kaikki  tietävät,  että  oppiminen 
tai opiskeflu on vain itsestä kiinni. Tämä korostuu enemmän 
flukiossa kuin yfläasteeflfla, koska yfläasteeflfla opettajat seuraavat 
vieflä  tiiviisti  esim.  oppiflaiden  fläksyjen  tekemistä.  Lukiossa 
päävastuu kuufluu ennen muuta itseflfle.”
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Sosiaafliset tekijät fliittyvät fläheisesti yhteen sosioemotionaaflis-
ten tekijöiden kanssa. Vuorovaikutus ja myönteinen iflmapiiri 
edesauttoivat  viihtymistä.  Lukio-opiskeflu  itsessään  koettiin 
motivoivampana kuin peruskoufluopiskeflu. Opiskeflijat oflivat 
flukiossa  omasta  tahdostaan  ja  flukion  kuflttuuri  mahdoflflisti 
sen, että he saattoivat tehdä omia vaflintojaan. Heidän tufli toi-
mia itsenäisemmin ja ottaa vastuuta opiskeflustaan. (Ks. esim. 
Bandura 1986; Mehtäfläinen 1998; Ruohotie 2000a; Pintrich 
ja Schunk 2002.) 

022: ”Tämä kiflpaifluhengen flähes kokonaan puuttuminen on 
mieflestäni vaikuttanut opiskefluuni myönteisesti. Opiskefluni 
on  muuttunut  flyhyessä  flukioajassani  meflko  pafljon.  Nykyi-
sin teen pafljon enemmän töitä, esim. matematiikassa flasken 
kotitehtäviä  monta  kertaa  enemmän  kuin  peruskouflussa… 
Tärkeintä flukiossa on mieflestäni se, että on hyvää opetusta ja 
opetusryhmä, jonka kanssa tuflee hyvin toimeen eikä ketään 
jätettäisi ryhmässä uflkopuofleflfle. Myös opettajien tuki ja kan-
nustus ovat jossain vaiheessa tärkeitä.”

032: ”Kouflun iflmapiiri on hyvä oppimiseflfle. Ei synny turhaa 
nahisteflua eikä mitään äflyttömiä toisen aflentamisia. Kouflun 
keskiarvo  on  sitä  fluokkaa,  että  opiskeflussa  ei  ofle  kiflpaiflua. 
Kaikki opiskeflevat omien taitojensa mukaan eikä kouflu vaa-
di turhan pafljon. Esimerkiksi meidän fluokaflfla on tosi hyvä 
fluokkahenki ja kaikki pystyvät jutteflemaan kaikkien kanssa. 
Syntyy tiettyä kannustusta fluokan kesken. Monet ovat tyyty-
väisiä,  että  pääsevät  fläpi  kokeistaan.  Kaverit  pitävät  yhtä, 
auttavat ja neuvovat toisiaan.”

Tämän tutkimuksen kouflun opiskeflunormiksi ofli muo-
dostunut kiflpaiflun ja painostuksen puuttuminen. Kiflpaifluti-
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flanteen puuttuminen opiskeflijoiden väfliflflä mainittiin yhtenä 
kouflun positiivisimmista puoflista. Opiskeflijoiflfla ofli mahdofl-
flista opiskeflfla rauhassa oman tasonsa mukaisesti iflman uflko-
puofleflta tuflevia paineita, joten opiskeflun saattoi ottaa rennos-
ti.  Opettajien ja opiskeflutovereiden tuki ja kannustus nähtiin 
tärkeinä (ks. esim. Deci & Ryan 2000). 

075: ”Aflhainen keskiarvovaatimus houkutteflee tänne ne, jot-
ka eivät pärjänneet peruskouflussa hyvin ja eivät tiedä mitä 
tekisivät eflämäflflään. Sen johdosta tänne on muotoutunut sefl-
flainen tapa, että harva jaksaa tehdä töitä menestyksen eteen. 
Kun on muita ns. huonosti menestyneitä niin tuntuu itsekin 
heflposti fliukuvan pois kouflutöistä, vaikka ymmärrän, että se 
ei ofle järkevää.”

Toisaaflta  edeflflinen  esimerkki  pafljastaa,  että  kiflpaifluti-
flanteen ja painostuksen puuttumiseflfla saattoi oflfla myös huo-
no vaikutus.

034:  ”Luokan  iflmapiirissä  opettajien  painostusta  iflmenee, 
mutta tämä on vain opiskeflijaa itseänsä varten, jotta hänen 
opiskefluiflflaan  oflisi  päämäärä.  Esim.  myöhästymissä  oflflaan 
hyvin tarkkoja, mutta sen vuoksi oma myöhästeflynikin on ra-
joittunut pafljon.”

Kouflun  kuflttuuri  näkyi  seflkeinä  ja  järkevinä  sääntöinä 
(ks.  Woods  1983),  joiflfla  ofli  vaikutusta  opiskeflijan  toimin-
tastrategioihin. 

030:  ”Tähän  mennessä  en  ofle  nähnyt,  että  kukaan  oflisi 
notkunut käytäviflflä yksin, vain siksi että on eriflainen kuin 
muut.”
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032:”Kaikki pystyvät jutteflemaan kaikkien kanssa.”

034:”  Luokkahenki-  ja  myös  kouflun  keskeinen  henki  on 
suhteeflflisen hyvä, siflflä esim. peruskoufluun verrattuna tääflflä 
suvaitsevaisuus ja yksiflön hyväksyntä vaikuttavat oflevan pa-
remmaflfla maflfliflfla. Kiusaamista en ofle havainnut.

039:”Tutustuin heti ensimmäisenä päivänä moneen uuteen 
kaveriin.”

043:”Ketään ei syrjitä eikä mitenkään paheksuta tai nimi-
teflflä.”

Viihtyisyyttä  flisäsi  se,  että  opiskeflijat  oflivat  keskenään 
vuorovaikutuksessa  sekä  se,  että  opiskeflijat  oflivat  suvaitse-
vaisia  toisiaan  kohtaan.  Se  varmasti  edesauttoi  turvaflflisuu-
den tunnetta. Turvaflflisuuden tunne ofli flukio-opiskeflijaflflekin 
iflmeisen  tärkeä,  siflflä  hyvin  usein  aineistossa  mainittiin  kiu-
saamisen puuttuminen. Tutkijana en oflflut osannut flainkaan 
odottaa kiusaamiseen fliittyviä kommentteja flukioon sijoittu-
vassa  tutkimuksessa.  Myönteistä  aineistossa  ofli,  että  kouflun 
iflmapiirin yhteydessä korostettiin juuri kiusaamisen puuttu-
mista. Peruskouflussa nämä opiskeflijat ofletettavasti oflivat ko-
keneet tai nähneet kiusaamista. Uudessa tiflanteessa opiskeflijat 
oflivat epävarmoja, mikä on kiusaamiseflfle otoflflista maaperää.  
Chapflain (1996a, 111) havaitsi peruskoufluikäisiä koskevassa 
tutkimuksessaan,  että  opiskefluunsa  vähemmän  sitoutuneet 
oppiflaat  joutuvat  tekemisiin  kiusaamisen  kanssa  muita  use-
ammin. Tutkimukseen osaflflistuneiden opiskeflijoiden sisään-
pääsykeskiarvo  heijastanee  sitä,  etteivät  opiskeflijat  ainakaan 
perusopetuksessa  ofle  osoittaneet  suurta  sitoutumista  kouflu-
työhön.  Senkö  vuoksi  kiusaamiseen  fliittyviä  mainintoja  ofli 
niin runsaasti?
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Myönteinen  ja  turvaflflinen  iflmapiiri  antaa  tiflaa  opiske-
flijoiflfle oflfla oma itsensä ja kiflpaiflun puuttuminen mahdoflflis-
taa vuorovaikutuksen ja auttamisenhaflun opiskeflijoiden kes-
ken  (Chapflain  1996b,  125).  Kuvatessaan  toimivan  kouflun 
ominaisuuksia  Waflflace  (1996a,  30)  flainaa  Cooperin  tutki-
mustufloksia:  seflkeästi  toimiva  kouflu,  turvaflflinen  ympäristö, 
fluottamus  opiskeflijoiden  ja  opettajien  kesken,  opettajien  ja 
opiskeflijoiden yhteiset päämäärät ja henkiflökohtainen panos-
tus oppimiseen ovat erittäin tärkeitä tekijöitä, jotta oppimi-
nen on mahdoflflista ja kouflussa viihtyy. Opiskeflijoiden omien 
odotusten ja roofliodotusten ei pidä oflfla ristiriidassa (Backman 
1988).  Erikoistuminen  ja  erinomaisuuden  eetos  puoflestaan 
fluovat pohjaa kiflpaifluflfle ja muiflfle negatiivisiflfle iflmiöiflfle kou-
flussa (Simofla 2001). Sitä paitsi, jos koufluja ja sieflflä opiskeflevia 
flapsia ja nuoria jatkuvasti verrataan, miten he oppivat arvos-
tamaan yhteistyön ja verkostoitumisen synergiaetuja, kysyvät 
Lonka, Hakkarainen, Paavofla ja Wirtanen (2006). 

061: ” Kouflun iflmapiiri ei ofle paras mahdoflflinen. Muut opis-
keflijat tai ainakin suurin osa heistä on flaiskoja opiskeflijoita 
ja joiflta puuttuu kaksi tärkeää asiaa; motivaatio ja positiivi-
nen asenne kouflua kohtaan. Tämä on tietenkin heidän oma 
asiansa, mutta oflen huomannut miten se tiedostamattomasti 
ja tietoisesti vaikuttaa myös omaan opiskefluuni… Oppimis-
kuflttuuri ei ofle hyvä, koska se kärsii flaiskoista opiskeflijoista.  
Vaikka  oflisi  innokas  ja  ahkera  opiskeflija,  mutta  fluokkato-
vereiflfla  kieflteinen  asenne  opiskeflua  kohtaan  ja  monenflaisia 
stereotypioita hyviä oppiflaita kohtaan, voi oflfla tunniflfla aktii-
visena oflon kynnys korkeampi.”

077:  ”Mieflestäni  kouflun  iflmapiiri  on  heikko.  En  ofle  vieflä 
tutustunut  hirveän  moneen  ihmiseen  tässä  kouflussa.  Aino-
at, joihin oflen kunnoflfla tutustunut, on meidän fluokan tytöt. 
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Luokassani  on  myös  huono  fluokkahenki.  Aina  on  hifljaista, 
koska kukaan ei uskaflfla puhua. Tytöt ja pojat eivät ofle pu-
huneet pafljon toisiflfleen. Se vaikuttaa opiskefluuni, koska en 
tunne kaikkia ihmisiä hyvin ja oflen ujo, niin tuntiaktiivisuus 
on vähäistä sekä jännitän ja stressaan ryhmätyötä ja esityksiä. 
Joskus jopa peflkään äänessä oflemista.”

Koska kouflun iflmapiiriä kehuttiin pafljon, kiinnitin eri-
tyisesti huomiota aineistossa ofleviin muutamiin negatiivisiin 
vastauksiin.  Tutkimusaineisto  koostui  koflmesta  opetusryh-
mästä.  Kaksi  ryhmää  piti  pääsääntöisesti  kouflun  iflmapiiriä 
erittäin hyvänä. Heidän mukaansa kaikki tunsivat toisensa ja 
opiskeflijat auttoivat toinen toistaan. Tämän vuoksi heiflflä ofli 
positiivinen asenne opiskeflua kohtaan. Koodin mukaan yflflä 
oflevat näytteet tuflivat ryhmästä, joka erottui kahdesta muusta 
ryhmästä. 

Käsitys  kouflun  iflmapiiristä  on  merkittävä.  Kouflu-uu-
pumus on yhteydessä perhetaustaan ja ongeflmiin sosiaaflisissa 
suhteissa. Opiskeflijoiflfla, jotka eivät koe uupuvansa, ei ofle on-
geflmia  suhteissaan  opettajiin  ja  opiskeflijatovereihin.  Kouflu-
uupumuksen flisääntyessä myös sosiaaflisten suhteiden ongefl-
mat flisääntyvät. (Korppas 2007, 169; ks. myös Saflmefla-Aro 
2011.) Ydinkeskustan uflkopuofleflfla oflevissa flukioissa näyttää 
oflevan enemmän niitä opiskeflijoita, jotka eivät pode kouflu-
uupumusta  (mt.  164).  Tämän  tutkimuksen  osaflflistuneiden 
opiskeflijoiden  yfleinen  mieflipide  ofli,  että  iflmapiiri  ofli  hyvä 
eikä  opiskeflijoiflfla  näyttänyt  oflevan  kouflu-uupumusta,  vaik-
ka osa heistä joutui useinkin suorittamaan kursseja uudestaan 
hyflätyn arvosanan takia.

Woods  (1990b,  18)  puhuu  kouflun  eetoksesta.  Hänen 
mukaansa kouflun eetos ei muodostu säännöistä tai maflfleista 
vaan vuorovaikutuksesta, joka näkyy kieflessä ja käyttäytymi-
sessä.  Kouflussa  se  tarkoittaa  pedagogista  orientoitumista  tai 
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esimerkiksi  paflkitsevuus-  ja  rangaistuskäytänteitä.  Tämän 
tutkimuksen kohteena oflevan kouflun kouflukohtaiset kurssit 
heijastavat  kouflun  eetosta.  Ne  pyrkivät  paflveflemaan  yhteis-
hengen  kehittymistä  ja  positiivisten  eflämysten  kokemista. 
Liikunnaflfliset kurssit pyrkivät tähän haastamaflfla opiskeflijoita 
seflviytymään  yhdessä  ja  kokemaan  ainutflaatuisia  eflämyksiä 
esimerkiksi  vaeflfluskurssin  avuflfla.  Lukion  afloittavien  perus-
koufluoppimäärän  kertauskurssit  matematiikassa  ja  kieflissä 
sekä yflioppiflaskirjoituksissa kirjoitettavien oppiaineiden ker-
tauskurssit viestivät sitä, että kouflu ottaa huomioon opiske-
flijoiden tarpeet ja sitä kautta pyrkii tarjoamaan opiskeflijoiflfle 
onnistumisen kokemuksia. 

Tämän  tutkimuksen  kohteena  ofleva  kouflu  näyttäisi 
kuufluvan  Simoflan  (2001,  283)  mainitsemiin  ”riittävän  hy-
viin” koufluihin, joihin suurin osa maamme koufluista kuufluu. 
Simofla  ehdottaa,  että  kouflutuspoflitiikankin  oflisi  syytä  erin-
omaisuuden sijaan pyrkiä riittävyyden suuntaan ja koufluissa 
tuflisi  vaflflita  riittävyyden  eetos.    Erinomaisuuden  eetokseflfle 
perustuvan  kouflutuspoflitiikan  vaikutuksia  tutkittaessa  on 
pafljastunut, että niistä flöytyy hyvin vähän näyttöä myöntei-
sistä vaikutuksista. Erinomaisten joukkoon mahtuu floppujen 
flopuksi  hyvin  harva  kouflu  todeflflisuudessa.  Erinomaisuuden 
korostamisen  seurauksena  on  pikemminkin  muun  muassa 
turhautumista, vieraantuneisuutta, fliiaflflisia odotuksia ja am-
matiflflisen keskusteflun vähenemistä.  Simofla muistuttaa, että 
”erinomaisuus koskee vain muutamia oppiflaitoksia, riittävyy-
den diskurssi suflkee sisäänsä kaikki”. (Mt. 294-295.)

Koufluiflfle asetetaan jatkuvasti uusia vaatimuksia ja muu-
tospaineet  ovat  kovat.  Toisaaflta  oflisi  hyvä  pysähtyä  myös 
miettimään,  missä  tahdissa  muutoksiin  tarvitsee  mukautua. 
Kouflu,  joka  ei  kuflje  muutoksen  eturintamassa  vaan  opettaa 
sopeutumaan yhteiskuntaan ja painottaa sosiaaflisia taitoja, voi 
toimia  eräänflaisena  turvapaikkana  sitä  tarvitseviflfle  opiskefli-
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joiflfle. (Kunnari 1998, 271; Perret-Cflermont 2000, 8). Täflflai-
sena voisi pitää tämän tutkimuksen kohteena oflevaa kouflua. 
Se ottaa huomioon opiskeflija-aineksen tarpeet. Emotionaafli-
nen suhde opettajan ja opiskeflijan väfliflflä kertoo väflittämises-
tä, jonka avuflfla kasvatetaan tasapainoisia, ”kunnon” ihmisiä. 
Väflittämisen kautta voidaan päästä myös akateemisiin tuflok-
siin (Hargreaves 1998, 845; ks. myös Värri 2004).

Edes flukiossa, jossa väflitetään opiskeflijoista, ei voida väflt-
tyä sifltä, ettei kaikkia tukea tarvitsevia pystytä huomaamaan 
ja auttamaan. Aineistossa ofli yksi esimerkki, joka seflvästi erosi 
muista vastauksista. Tämä esimerkki panee miettimään fluki-
on  aineenopettajan  mahdoflflisuuksia  tunnistaa  opiskeflijoita, 
jotka  kuufluisivat  opiskeflijahuoflflon  piiriin.  Mitä  suuremmat 
opetusryhmät,  sitä  vaikeampaa  tunnistaminen  varmasti  on. 
Kuitenkin suuntauksena täflflä hetkeflflä on pyrkiä yhdistämään 
pieniä ja keskisuuria flukioita suuriksi yksiköiksi. Vaflitettavasti 
Hargreavesin (mt. 836) mukaan pofliittiset ja institutionaafli-
set  voimat  muokkaavat  opetusta  ottamatta  huomioon  ope-
tukseen kuufluvia emotionaaflisia seikkoja.

066: ”Lukioon tuflo ofli afluksi jännittävää, mutta ajan kuflu-
essa huomasi eräitä harmittavia asioita. Kavereita tuflee niu-
kasti, jos oflflenkaan. Hankafla oflfla rentona ja opiskeflfla iflman 
tukea. Opiskeflu muuttuu todeflflakin pyristeflyksi ja aflkaa mais-
tua puuflta. Muut opiskeflijat ovat suhteeflflisen tuntemattomia 
ja ympäriflflä ofleva paine kasvaa. Iflmapiiri on epämieflflyttävä, 
koufluun meno tuntuu pahaflta. Onhan kouflussa tietty hyviä-
kin asioita mutta ne tuppaavat unohtumaan.
Yfläasteeflfla flähti miefleflflään aamuflfla koufluun, koska tiesi ka-
vereiden  oflevan  vastassa.  Eikä  opiskeflu  oflflut  niin  vaativaa 
kuin  flukiossa…  Ensimmäisen  jakson  aikana  en  ofle  käynyt 
kertaakaan kaverin kanssa uflkona. Näin iso muutos eflämässä 
syö ihmistä… Kaikki opiskeflu on minuflfle vain sitä pinnafl-
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flista, minä vaan yritän painaa asiat miefleen vaflmistumista 
varten.”

Myös tämä opiskeflija kuuflui koodinsa perusteeflfla ope-
tusryhmään, joka ofli erittäin passiivinen. Lähes kaikkien sitä 
ryhmää opettaneiden opettajien mieflestä tätä ryhmää ofli erit-
täin raskasta opettaa. Ei siten oflflut mikään yflflätys, että kiefl-
teisimmät  kommentit  kouflun  iflmapiiristä  tuflivat  juuri  tästä 
ryhmästä.  Ryhmähengen  puuttuessa  myös  opiskeflu  koettiin 
ankeampana (ks. Korppas 2007). Tosin tämäkin ryhmä piti 
pääsääntöisesti  iflmapiiriä  hyvänä,  mitä  en  opettajana  oflflut 
osannut odottaa. Woods (1983, 96; ks. myös Deci & Ryan 
2000) sanoo, että ystävyyssuhteet ovat opiskeflijaflfle kaikkein 
tärkeintä. Edeflflä mainittu opiskeflija on suruflflinen esimerkki 
opiskeflijasta, joflta nämä puuttuvat (ks. Kiuru 2008, 43). Li-
säksi opiskeflija ofli todennäköisesti tuflflut flukioon hakemaan 
flisäaikaa, joflfloin hänen motivaationsa saattoi oflfla heikko.  Hä-
nen päätöksensä hakeutua flukioon ofli todennäköisesti synty-
nyt vasta peruskouflun flopussa, joten hän koki flukio-opinnot 
varsin  vähän  mieflekkäinä  varsinkin,  jos  tavoitteet  tuntuivat 
epävarmoiflta  tai  epäseflvifltä.  Täflflaisiflfla  opiskeflijoiflfla  on  kes-
kimäärin  enemmän  opiskefluvaikeuksia,  heikommat  itseoh-
jautuvuusvaflmiudet ja suuremmat ohjaustarpeet. (Oflkinuora 
ym. 2007, 108.)

Fyysinen ympäristö

062:  ”Jossain  vaiheessa  syksyä  rupesi  hieman  ahdistamaan, 
siflflä  kouflun  joflflain  tasoflfla  karu  ympäristö  vaikutti  vähän 
omassa pikku mieflessäni kouflun iflmapiiriin. Voi tuntua ufl-
kopuoflisesta  hieman  typeräfltä  ajattefluflta,  mutta  jotenkin 
kouflun karu uflkokuori vaikutti hieman negatiivisesti omas-
sa mieflessä tapahtuvan kouflun iflmapiirin ’muotoutumiseen.’ 
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Opettajat  vaikuttivat  afluksi  persoonattomiflta,  mutta  kun 
opettajat ja oppiflaat aflkoi oflfla joflflain tasoflfla tuttuja, tunsin 
päässeeni sisään flukion iflmapiiriin, johon en meinannut tot-
tua sitten miflflään.”

071: ”Kouflun iflmapiiristä voisi sanoa, että se on tunkkainen. 
Käytävät  ovat  pimeitä  varsinkin  taflvisin.  Sekin  vaikuttaa, 
kun  tääflflä  ei  ofle  minkäänflaisia  kunnon  istuimia  oppiflaifl-
fle. Onhan tuoflfla seinän viertä menevät penkit ja muutama 
natiseva pitkä penkki. Jos minä saisin vaflita niin maaflaisin 
seinät  vaafleammiksi,  asentaisin  kunnon  flamput  ja  ostaisin 
muutaman sohvan. Ne tekisivät ihmeitä.”

073: ”Kouflussa ofleminen saattaa joskus tuottaa tuskaa. Kun 
ensimmäisen kerran tuflin koufluun, niin miefleeni tufli flähin-
nä vankifla. Kouflun uflkonäkö on hyvin masentava. Sisäflflä ei 
ofle  sohvia  ja  pään  yfläpuofleflfla  on  rumien  putkistojen  meri. 
Viihtyvyyttä voisi parantaa.”

Koflmas  tapa  määriteflflä  situaatiota  on  fyysinen  ympäristö. 
Juuri siinä ryhmässä, jonka opettaminen ofli opettajien miefles-
tä opiskeflijoiden passiivisuuden vuoksi haastavaa, poikkeuk-
seflflisen moni opiskeflija kuvasi kouflun fyysisiä ominaisuuksia 
käsiteflflessään kouflun iflmapiiriä. Epäiflin afluksi, että ohjeiden 
antamisessa ofli oflflut eroja ryhmien väfliflflä. Teoriaan ja toisiin 
tutkimuksiin tutustuttuani ymmärsin, että kouflu kokemukse-
na ja kouflu rakennuksena eivät ofle erotettavissa. Kuten Toflo-
nen (2001, 77) sanoo, fyysiset tiflat, ruumiiflfliset tiflakokemuk-
set  ja  mieflikuvat  nivoutuvat  yhteen.  Jos  kouflussa  ei  viihdy, 
saattaa rakennuskin näyttää ”tyflsäfltä”. Opiskeflijat mainitsivat 
usein myös kouflun käytävät. Ne kuufluvat heidän omaan ti-
flaansa, jossa voi rentoutua. Mitä enemmän ihmiseflflä on eroja 
minäkäsityksen ja roofliodotusten väfliflflä, sitä suurempi tarve 
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on  hakea  kompensaatiota  tiflanteen  uflkopuofleflta.  Opettajat 
hakeutuvat väflituntisin toistensa seuraan opettajanhuoneessa, 
opiskeflijat tapaavat väflitunniflfla käytävässä. (Woods 1983, 14 
- 15). 

Käsitykset opettajista ja opetuksesta 

Aino:  ”Tääflflä  flukiossa  otetaan  pafljon  enemmän  huomioon 
se, mitä miefltä on jostakin asioista… No, tääflflä on todeflfla 
kannustavia opettajia… Minähän tykkään tosi pafljon X:stä. 
Siinä on niin ihana opettaja, joka osaa opettaa. Ja sitten se 
niin kuin kannustaa.”

Virpi: ”Tämä on niin pieni kouflu, niin tääflflä on sitten hyvä 
iflmapiiri. Ja sitten opettajatkin on mukavia. Ei nyt kuiten-
kaan ihan kaikki mutta (nauraa)…”

013: ”Omaan opiskefluuni vaikuttaa opettaja ja opiskefltava 
aine.  Jos  aine  on  kiinnostava,  niin  siflfloin  myös  teen  fläksyt 
miefleflfläni. Esim. terveystieto on mieflestäni kiinnostavaa. Poi-
min kaikki mahdoflfliset asiat ja painan ne muistiin. Se taas 
vaikuttaa tuntiaktiivisuuteeni, kun muistan asioista pafljon, 
niin  minun  on  heflppo  osaflflistua  tunniflfla  keskustefluihin…
Opettaja  vaikuttaa  aika  pafljon  opiskefluuni.  Jos  en  erityi-
semmin  tykkää  jostain  opettajasta,  niin  en  jaksa  keskittyä 
tunniflfla, enkä jaksa kuunneflfla opetusta. Kotona tuflee sitten 
ongeflmia, kun en osaa tehdä fläksyjä, kun en ofle kuunneflflut. 
Se taas johtaa siihen, että en jaksa edes yrittää tehdä fläksyjä. 
Kun opettaja kysyy jotain tunniflfla, niin en osaa vastata sii-
hen.  Koeviikoflfla  tuflee  ongeflmia,  kun  ei  haflua  flukea  jotain 
ainetta ja pyrkii vain siihen, että pääsisi kurssin fläpi. 
Opettaja voi myös vaikuttaa positiivisesti opiskefluuni. Jos jo-
kin aine ei ofle kiinnostava, mutta opettaja on mukava, niin 
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siflfloin yfleensä yritän flukea, vaikkei minua kiinnostaisikaan. 
Yfleensä tuflee myös heflpommin kysyttyä neuvoa.”

Opettajan  innostamana  opiskeflijasta  voi  kehittyä  tavoite–
orientoitunut  opiskeflija,  joflfle  oppiminen  on  tärkeää  (ks. 
Kohonen  1993).  Opiskeflija  voi  toisaaflta  tuflfla  myös  riippu-
vaiseksi  opettajasta  ja  tämän  hyväksynnästä.  Päinvastaisessa 
tapauksessa hänestä tuflee väfltteflevä (ks. esim. Kautto-Knape 
2012).  Opiskeflu  on  situationaaflista  efli  tiflanteesta  riippuvaa 
ja  motivaatio  kytkeytyy  moniin  asioihin.  Motivaatioon  vai-
kuttavat sekä opiskefltava oppiaine että opettaja. (Kukkonen 
2000). Motivaatio voi oflfla sisäistä tai uflkoista ja siitä riippuu, 
miflflainen  asenne  opiskeflijaflfle  tuflee  oppiainetta  kohtaan  ja 
miflflaisia opiskeflustrategioita hän käyttää oppiakseen tai pefl-
kästään seflviytyäkseen (ks. esim. Deci ja Ryan 1987; Oxford 
1990;  Lehtinen  ym.  1995;  Boekaerts  &  Niemivirta  2000; 
Pintrich ja Ruohotie 2000). 

Husu ja Jyrhämä (2006, 7) toteavat, että oppija oppii, 
jos  hän  uskoo  kykyihinsä  ja  suostuu  opiskeflemaan.  Woods 
(1983, 11) sanoo, että parhaiten oppimishaflun virittää opet-
taja,  joka  arvostaa  opiskeflijoitaan  ja  heidän  eriflaisuuttaan. 
Opiskeflijoiden  kouflusaavutukset  riippuvat  ennen  kaikkea 
opettajan ja opiskeflijan väflisestä vuorovaikutuksesta. Woodin 
mukaan  kouflussa  neuvoteflflaan  jatkuvasti.  Neuvotteflu  ei  ofle 
sanaflflista vaan toiminaflflista, mikä näkyy asioiden tunnistami-
sena, tuflkitsemisena ja vaflintoina. 

Vaikka  Husu  ja  Jyrhämä  (mt.)  viittaavat  perusopetuk-
seen, sama pätee tämän tutkimuksen perusteeflfla myös fluki-
ossa.  Opiskeflijan  flainaus (030):  ”Lukiossamme  iflmapiiri  on 
sopivan  fleppoisa,  mutta  myös  sopivassa  suhteessa  painostava… 
Opettajien  painostusta  iflmenee,  mutta  tämä  on  vain  opiskefli-
jaa itseänsä varten, jotta hänen opiskefluiflflaan oflisi päämäärä.” 
kertonee siitä, että opettajat ja opiskeflijat oflivat onnistuneet 
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neuvotteflemaan tasapainon. Jos opettajat painostavat sopivas-
sa suhteessa, kertoo se siitä, että he myös väflittävät opiskefli-
joistaan, eivätkä opiskeflijat koe painostusta negatiivisena (ks. 
myös Hargreaves 1998, Värri 2004). 

Opiskeflijoiden  perspektiivit  opettajista  oflivat  enim-
mäkseen  hyvin  positiivisia.  Opiskeflijat  muodostavat  omat 
perspektiivinsä  opettajista.  Joku  esimerkiksi  pitää  kurin,  on 
inhimiflflinen, saa opiskeflijat tekemään töitä ja niin edeflfleen. 
(Woods 1983, 54.) Opiskeflijat määrittävät opiskeflun opetta-
ja-opiskeflija  -suhteen  mukaan,  eivätkä  opetuksen  sisäflflön  ja 
työmäärän mukaan (Woods 1983, 96; Oflflifla 2011). Opiske-
flijoiflfle on kouflussa tärkeää opintomenestyksestä riippumatta 
vapaus,  hyvä  iflmapiiri  sekä  opettajien  ja  kouflun  joustavuus 
(Mehtäfläinen 1998, 80). 

060: ”Toinen tärkeä seikka flukiossa on se, että ihmisiä pide-
tään ihmisinä, toisin kuin peruskouflussa.”

080:”Tavoitteena  seflviytyä  flukiosta  koflmessa  vuodes-
sa  on  sekä  oppiflaiden  että  opettajien  yhteinen  projekti.” 

Opettajan ja opiskeflijoiden väflinen intersubjektiivisuus 
näkyy siinä, kuinka opettaja voittaa opiskeflijoiden fluottamuk-
sen ja kunnioituksen oflemaflfla avoin, aito ja reheflflinen. Opis-
keflijoiden mukaan ihanneopettaja keskusteflee opiskeflijoiden 
kanssa,  kohteflee  heitä  aikuismaisesti  ja  pitää  heitä  tärkeinä 
(Waflflace 1996a, 32; Tatar 1998). ”Hyvä opettaja” on opiske-
flijoiden  mieflestä  seflflainen,  joka  on  inhimiflflinen,  osaa  opet-
taa, saa opiskeflijan töihin, osaa pitää opiskeflijat kontroflflissa 
ja kunnioittaa opiskeflijoita. Opiskeflijan pitää pystyä flähesty-
mään opettajaa. (Woods 1990, 17-18; Rudduck, Chapflain & 
Waflflace 1996b, 175; Tatar 1998, 218.) 
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012: ”Kouflussamme on opettajia, joiflfla on käytössään perin-
teinen  opetus-  ja  oppimiskuflttuuri,  jossa  opettaja  puhuu  ja 
oppiflaat yrittävät jaksaa kuunneflfla. Puhumisen jäflkeen opet-
taja näyttää kaflvon ja pyytää kirjoittamaan.”

024: ”Opettajan yfleisin tehtävä on vain seflittää fluokan edessä 
yfleensä tyflsiä asioita, mutta tämänkin voi tehdä mieflenkiin-
toisesti ja oppiflaiden mukaan samaflfla kuitenkin pitäen kurin 
fluokassa.”

052: ”Tämän rauhaflflisuuden ja suunniteflmaflflisuuden vuoksi 
oppiminen on oflflut tehokasta.”

Opetus saatettiin nähdä perinteisenä efli seflflaisena, jossa 
opettaja etsii tietoa ja jakaa sen opiskeflijoiflfle, jotka puoflestaan 
kuunteflevat  ja  kirjoittavat  muistiinpanot.  Opiskeflijat  oflivat 
kuitenkin  sitä  miefltä,  että  perinteisessäkin  opetuksessa  voi 
oflfla hyvät puoflensa.

017: ”Oppimiskuflttuuri ei ofle mitenkään täysin perinteinen 
vaan  oppitunneiflfla  käytetään  ihan  kivasti  ryhmä-  ja  pari-
harjoituksia ja myös muita opiskeflumeneteflmiä.”

032: ”Keskusteflua parin kanssa on monesti, erityisesti kieflissä, 
joissa vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä.”

Perinteisestä opettamiskuflttuurista huoflimatta ofli opet-
tajia,  jotka  käyttivät  eriflaisia  opetusmeneteflmiä.  Siflfloin  op-
pitunneiflfla  työskennefltiin  yhdessä.  Sieflflä  keskustefltiin  ja 
vaihdettiin mieflipiteitä. Opettaja ei siis vain opeta asiaa vaan 
toimii pikemminkin kärsiväflflisesti oppimisen ohjaajana opis-
keflijoista huoflehtien (Raehaflme & Taflib 2006, 74). 

Vaikka opiskeflijat kritisoivat opetusmeneteflmiä, he oflivat 
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suurimmaksi  osaksi  tyytyväisiä  kouflun  oppimiskuflttuuriin, 
fluufltavasti juuri opettajien ja opiskeflijoiden väfliflflä tapahtuvan 
vuorovaikutuksen ansiosta. Tutkijana pidin mieflenkiintoisena 
havaintoa, että käsitykset opetuksesta oflivat niin vastakkaisia. 
Joko opetusta pidettiin perinteisenä ja mieflenkiinnottomana 
tai  vastaukset  antoivat  ymmärtää,  että  opetus  ofli  vuorovai-
kutteista  ja  opiskeflijat  oflivat  tyytyväisiä  opetukseen  ja  piti-
vät sitä tehokkaana. Vaikuttavatko opiskeflijan oma asenne ja 
näkökuflma flukio-opiskeflua kohtaan näihin näkemyseroihin? 
Onko niin, että opiskeflijat, jotka eivät ofle motivoituneita op-
pimaan, kokevat kaikenflaisen opetuksen mieflenkiinnottoma-
na ja muistavat vain tavanomaiset oppitunnit. Jos opiskeflija ei 
ofle  vaflmis  muuttamaan  tuflkintaperspektiiviään,  se  voi  estää 
tiflanteen ymmärtämisen (Charon 1998, 28). Opiskeflijan par-
haaksi muokattu opetus saatetaan kokea tyflsinä vaatimuksina. 
Arvostavatko seflflaiset opiskeflijat, joita oppiminen kiinnostaa, 
eriflaisia opiskeflumahdoflflisuuksia niin, että myös huomioivat 
ne? Vaikuttaako  opiskeflijan  perspektiivi  näin  seflvästi  näihin 
tuflkintoihin? 

Vaikka Eflfliott (1992, 50) on sitä miefltä, ettei opetukseflfla 
ja oppimiseflfla ofle suoraa yhteyttä, opettajan käyttämiflflä ope-
tusmeneteflmiflflä  näyttää  oflevan  merkitystä  opiskeflijan  moti-
vaatioon ja sitä kautta oppimiseen efli opiskeflijan omin sanoin 
016: ”miflflainen on meneteflmä, seflflainen on tuflos.” 

Virpi: ”Huonoimmin opin ehkä X:n tunniflfla, kun se opetta-
ja vaan paasaa sieflflä eikä se ikinä teetä mitään ryhmätöitä. 
Sitten  ehkä  just Y  ja  Z,  niin  niissä  sitten  on  mukava,  kun 
opettaja tekee niistä tunneista mukavia ja sitten sieflflä on vä-
hän niin kuin rennompaa ja tehdään kaikkea eriflaista sieflflä 
tunniflfla.”

Eflfliottin (mt.) mukaan opettajan tuflee nähdä oppiminen 
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tuotoksen sijaan prosessina ja kouflussa opettajien tuflee tarjota 
opiskeflijoiflfleen  tiflaisuuksia  näyttää  ja  kehittää  kykyjään  (ks. 
myös Saflovaara 2005; Lonka ym. 2006; Paakkari ym. 2011). 
Kuten  Virpin  puheesta  käy  iflmi,  fluennoiva  opettaja  ei  hefl-
posti tarjoa opiskeflijoiflfleen tiflaisuutta tähän.  Myös Waflflacen 
(1996b,  60)  tutkimuksessa  opettajia,  jotka  vain  fluennoivat, 
pidettiin  tyflsinä.  He  kuitenkin  muistuttavat,  ettei  ”paasaa-
mista” pidä sekoittaa ohjeiden antamiseen. Opiskeflijoiden pi-
tää saada tietää, mitä oflflaan tekemässä ja miksi, joten opettaja 
voi joutua käyttämään osan puhumiseen käytetystä ajasta oh-
jeiden antamiseen ja oppimaan oppimisen opettamiseen. Itse 
jouduin kiefltenopettajana usein seflittämään asioita äidinkie-
fleflflä.  Se  sai  aikaan  syyflflisyydentunteen  siitä,  etten  käyttänyt 
oppituntia tehokkaasti vieraan kieflen harjoittefluun. Toisaaflta, 
harjoitusten flähtökohtien on tufltava seflväksi, ennen kuin har-
joitteflu voi tuottaa tuflosta ja tapahtua tarkoituksenmukaiseflfla 
tavaflfla. 

Oflfli: ”Taufluflfle kun opettaja kirjoittaa, niin tuflee semmoinen 
oflo,  että  se  tekee  itsekin.  Kyflflä  se  kaflvokin  käy,  mutta  kun 
se vaan flaittaa sen. Monesti kun opettaja kirjoittaa taufluflfle, 
niin sitten sen jäflkeen se seflittää sen. Ei siflflä flaiflfla, että flaittaa 
sen kaflvon ja seflittää. Samaan aikaa pitää yrittää kuunneflfla 
ja kirjoittaa.”

Oppitunnin huofleflflinen vaflmistefleminen viesti opiske-
flijoiflfle, että opettajat arvostivat opiskeflijoita ja ottivat heidän 
tarpeensa huomioon. Tämä ofli opiskeflijoiden mieflestä tärke-
ää (ks. myös Rudduck ym. 1996b, 176). Opetuksen autentti-
suus näkyy parhaiten siinä, miten opettaja vastaa opiskeflijoi-
den tarpeisiin (Raehaflme ja Taflib 2006, 74). 

025:  ”Kouflumme  on  rento  ja  opettajat  mukavia  sekä  tar-
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peeksi  päteviä.  Monet  hehkuttavat  sitä,  että  kouflumme  on 
yksi Suomen huonoimpia koufluja, ja että opettajat eivät osaa 
opettaa. Tämä  on  minusta  väärin  pääteflty,  koska  opettajat 
ovat hyviä opettamaan.”

Maija: ”Kun tänne otetaan tavaflflaan aflemmaflfla keskiarvoflfla 
niin se, että opettajat panostaa ihan hirveän pafljon, että ne 
huonommatkin oppiflaat pärjäisivät tääflflä. Minun mieflestä 
opettajat on varmasti tääflflä – niin ei tietenkään ofle tutkit-
tu, mutta varmaan tuntuisi sifltä, että ne vois oflfla parempia, 
kun  ne  huonotkin  oppiflaat  kuitenkin  pääsee  fläpi.  Vaikka 
niin kuin Lyseossa opettajien ei tarvitse tehdä niin pafljon sen 
eteen, ne fluottavat niin kuin siihen, että ne oppiflaat itse fluke-
vat. Että niin kuin siinä mieflessä tuntuu, että opettajat tääflflä 
oflisi ehkä parempiakin.”

Opettajat oflivat oppineet ottamaan opiskeflijoiden tason 
huomioon  siten,  että  opiskeflijat  kokivat  saavansa  opiskeflfla 
omaflfla tasoflflaan iflman uflkopuoflisia paineita (ks. esim. Deci 
&  Ryan  2000). Tutkimuksen  kohteena  oflevan  flukion  opis-
keflija-aineksen kirjavuudesta johtuen opettajan täytyi haflflita 
hyvin eriflaisia flähestymistapoja ja meneteflmiä. Kouflun mai-
ne värittyi sisäänpääsykeskiarvosta ja joskus ihmiset erehtyi-
vät  pitämään  myös  sen  opettajia  epäpätevinä  tai  taidoifltaan 
puutteeflflisina. Opiskeflijoiden käsitykset kuitenkin iflmensivät 
arvostusta opettajia kohtaan ja he ymmärsivät opettajien pe-
dagogiset haasteet. (Ks. Mehtäfläinen 1998, 20-21.) 

046:  ”Oppimiskuflttuuri  meidän  kouflussamme  saattaa  oflfla 
hieman eriflaisempaa kuin muuaflfla, siflflä koufluun pääsyn kes-
kiarvo on meflko mataflaflfla muihin flukioihin verrattuna, niin 
opiskeflutapamme  on  varmasti  eriflaisempaa  kuin  muuaflfla. 
Monet opettajat myös mahdoflflistavat sen, että oppiminen on 
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eriflaisempaa ja joskus myös hauskaa.”

072: ”Opettajat ovat reifluja ja tunneiflfla jaksaa yfleensä kes-
kittyä hyvin. Tietenkin tarkkaavaisuus saattaa joskus oflfla vä-
hän niin ja näin. Koufluflfla on oflflut sisäänpääsyvaatimuksissa 
hiukan muita koufluja aflempi keskiarvo ja opettajat eivät sen 
vuoksi vaadi niin korkeita arvosanoja kuin kouflut, joiflfla on 
korkeampi sisäänpääsyn keskiarvo.”

044: ”Kouflussamme on myös hyvät opettajat, mikä on hyvä 
koska  moni  tuflee  koufluumme  huonoiflfla  papereiflfla.  Se  on 
myös  minuflfle  tosi  hyvä  koska  en  kotona  jaksa  flukea  kovin-
kaan pafljon.”

024:  ”Vaikka  tääflflä  oppiflaat  eivät  mitenkään  floistakaan, 
ovat monet opettajat todeflfla taitavia ja oppiflaiden miefleen.”

Opiskeflijat  määritteflivät  situaation  myös  opiskeflija-
aineksen  suhteen  hyvin  reaflistisesti.  Opiskeflijat  myönsivät 
itsekin,  että  heidän  taidoissaan  ja  oppimistufloksissaan  ofli 
puutteita. Toisaaflta, jos oppimista arvioidaan vain koetuflos-
ten perusteeflfla, jää huomioimatta opiskeflijan tietoisuudessa ja 
henkiflökohtaisessa  oppimisessa  tapahtunut  kehitys  (Waflflace 
1996b, 67). Hargreavesin mukaan (1998, 845, 850) moraa-
fliset saavutukset ovat yhtä arvokkaita kuin akateemiset. Ope-
tusta ei voi määrittää vain suorituksina ja oppimistufloksina, 
koska opetus sisäfltää emotionaaflisen aspektin, jota ei voi mi-
tata.

Vaikka ihmissuhteiden perusta tuflisi oflfla fluotu jo koto-
na, kouflu voi monin tavoin murtaa tai vahvistaa kotoa saatua 
perustaa. Kouflun tehtävä on tukea opiskeflijaa muodostamaan 
maaiflmankuvaansa samaflfla, kun opiskeflija syventää tietojaan 
ja taitojaan (ks. Hautafla 1994, 5-6; Skinnari 2004). Lukion 
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opetussuunniteflman  perusteiden  (2003,  12)  mukaan  flukio-
kouflutuksen  yksi  tehtävä  on  ohjata  opiskeflijaa  toimimaan 
vastuuntuntoisesti  ja  veflvoflflisuuksistaan  huoflehtivana  kan-
saflaisena yhteiskunnassa ja tuflevaisuuden työeflämässä. Ope-
tussuunniteflma  näyttää  tukevan  Kohosen  (1993)  kokonais-
vafltaisen kasvun tavoitteita. Lukioiflfla on opiskeflija-aineksesta 
riippuen eri painopisteaflueita tavoitteiden suhteen ja tämä tu-
flisi ottaa huomioon flukioiden toiminnan arviointijärjesteflmiä 
rakennettaessa (Mehtäfläinen 1998, 22). 

Opiskeflijoiden  mieflestä  kouflu  ofli  viihtyisä,  koska  he 
kokivat  oflonsa  turvaflfliseksi  ja  hyväksytyksi.  Rakennuksena 
kouflu ofli ikävä. Toisaaflta opiskeflijan asenne kouflua kohtaan 
vaikutti  siihen,  miten  viihtyisäfltä  kouflu  rakennuksena  tun-
tui. Opiskeflu flukiossa ofli motivoivaa, koska opiskeflijat eivät 
kokeneet kiflpaiflua ja opetus ofli hyvää. Osa opiskeflijoista piti 
opetusta perinteisenä, mutta osa näki opetuksen vuorovaikut-
teisena ja tuflevaisuuden vaatimuksiin vaflmentavana. Opetta-
jat oflivat vaativia, mutta kannustavia ja osasivat opettaa siten, 
että opetus vastasi opiskeflijoiden tarpeita. Opiskefluiflmapiirin 
turvaflflisuus ja avoimuus ovat eittämättä opiskeflumotivaatiota 
edistäviä tekijöitä (ks. esim. Deci & Ryan 1987; Deci 1992).

Opetusmeneteflmät opettajan näkökuflmasta

Opettajan kannaflta opetusmeneteflmät voivat oflfla seflviytymis-
strategioita.  Opettaja  turvautuu  heflposti  opettajajohtoiseen 
opetukseen, koska se on opettajan näkökuflmasta tehokasta ja 
nopeaa. Engflannin kieflessä puhutaan ’chaflk and taflk’ meto-
dista (ks. esim. Woods 1983; Lauriafla 1995). Itsekin turvau-
duin uuden opiskeflija-aineksen edessä aikaisemmasta poike-
ten  opettajajohtoiseen  opetustapaan,  koska  minusta  tuntui, 
että  oflin  yksin  vastuussa  opiskeflijoiden  oppimisesta. Tuntui 
turhaflta käyttää aikaa eriflaisiin opiskeflijoita aktivoiviin opis-
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keflumeneteflmiin,  koska  toimintoihin  ohjaaminen  vei  aikaa 
ja  oppimisen  tuflos  näytti  vähäisefltä.  Aineisto  ei  kuitenkaan 
tukenut näkemystäni:

030: ”Opettajat eivät peflkästään käske meitä kuunteflemaan 
itseään vaan he antavat myös meiflfle mahdoflflisuuden pohtia 
ja miettiä itse omia ratkaisuja.”

Matti: ”No se, että opettaja kertoo asiasta ja sitten tehdään 
semmoinen  keskusteflutuokio…  Se  flaajentaa  ainakin  näkö-
kuflmaa, että mitä muut ajatteflee. Kun esseekokeissa tuflee ky-
symys, että erittefle, niin sitten piti keskusteflfla, että piti siflfleen 
eriteflflä  ryhmissä.  Siitä  minä  sitten  muistin,  mitä  muut  ofli 
kysynyt muflta ja se auttoi vastaamaan hyvin.”

Aineiston perusteeflfla tufli seflväksi, että opiskeflijat koki-
vat oppivansa vähiten opettajajohtoisessa opetuksessa, vaikka 
opettajan siflmin tunti näyttikin sujuvan (ks. Chapflain 1996a, 
112).  Opiskeflijoita  aktivoivat  meneteflmät  oflivat  parempia, 
koska siflfloin opiskeflijoiden mieflestä heissä tapahtui oppimista 
ja he kokivat opiskeflun mieflekkäämpänä.

Miflflaisina opiskeflijoina flukioflaiset pitävät 
itseään?

Symboflisen interaktionismin mukaan yksiflö aflkaa määriteflflä 
itseään  uudessa  tiflanteessa  vuorovaikutuksesta  saamansa  pa-
flautteen ja omien havaintojensa perusteeflfla.

Minäkäsitys ja minäpystyvyys

Jaakko: ”Mutta ysifluokaflfla sitten afloin parantaa sitä kouflun-

5.2
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käyntiä…  Varmaan  just  sitä,  että  pitäisi  vähän  parantaa, 
että pääsee jatkoon johonkin.”

Oflfli: ”Viimeiset puofli vuotta kävin ja nostin numerot, että 
pääsin flukioon.”

Peruskouflun päättöfluokaflfla asenne opiskeflua kohtaan näytti 
muuttuneen  tavoitteeflflisemmaksi,  mikä  muutti  myös  käsi-
tystä  itsestä  oppijana.  Moni  opiskeflija  tuntui  oflevan  vaflmis 
hakeutumaan  flukioon,  koska  ofli  onnistunut  peruskouflussa 
nostamaan  viimeiseflflä  fluokaflfla  arvosanojaan  jatko-opiskeflu-
paikan varmistamiseksi. Tämä ofli antanut uskoa, että opiske-
flusta seflviää, jos on haflua. Kuten Charon (1998, 136) sanoo, 
aikaisemmin  kokemamme  ei  yksin  määrää  toimintaamme, 
vaan  siihen  vaikuttaa  myös  se,  miten  näemme  uuden  tiflan-
teen.  Näin  oflflen  peruskoufluaikaiset  kokemukset  ovat  vain 
yksi osa opiskeflijan perspektiiviä flukio-opiskeflusta. Opiskefli-
jan näkemykset tuflevaisuudesta ja itsestä oppijana vaikuttavat 
hänen toimintaansa niiden strategioiden kautta, joita opiske-
flija vaflitsee. 

035: ”Oppiminen vaatii aikaa ja jaksamista. Aina ei voi oflfla 
paras, mutta itseään voi kehittää.”

043: ”Lukiossa pärjää, jos vain riittää mieflenkiintoa ja jak-
saa opiskeflfla. Lukea, harjoiteflfla päivittäin asioita ja aineita. 
Lukematta ei varmasti pärjää.”

045:  ”Matematiikassa  oflen  huomannut  erittäin  hyvin  sen 
piirteen,  että  flahjakkuus  ja  äfly  evät  väflttämättä  ratkaise, 
vaan se miten itse orientoituu siihen.”

Jaakko: ”Kyflflä kai sitä oppisi varmaan vaikka mitä ainetta, 
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kun jaksaisi vaan hirveästi keskittyä ja tehdä, jaksaisi kiin-
nostus riittää… Pafljon paremmin voisi mennä, kunhan jak-
saisin tehdä enemmän töitä…”

011: ”Kaikki tietävät, että opiskeflu on vain itsestä kiinni.”

Opiskeflijat uskoivat saavuttavansa tavoitteensa myös flu-
kiossa,  mikäfli  he  panostivat  opiskefluun.  Jussifla  (2006,  53), 
jonka tutkimus käsitteflee perusopetusta, sanoo että oppimi-
sessa painottuu asioiden syväflflinen ymmärtäminen. Se mah-
doflflistaa opitun siirtämisen uuteen tiflanteeseen. Hänen mu-
kaansa oppiminen ei ofle yhteydessä vain flahjakkuuteen. 

073: ”Peruskouflun jäflkeen minua ahdisti jatko-opiskeflut. En 
tiennyt  mitä  haflusin  tehdä,  joten  oflin  hakenut  flähinnä  eri 
flukioihin. Yfläasteen kokemusten perusteeflfla osasin kuitenkin 
jo katsoa tuflevaisuuteeni. Jos en saa otettua itseäni niskasta 
kiinni, niin tuskin seflviän flukiosta…Ensimmäinen jakso ei 
fliiemmin  aiheuttanut  tuskaa...Yfläaste  ofli  jättänyt  jäflkensä: 
työn tekeminen tuntui paitsi vaikeaflta, myös turhaflta. Koko 
ensimmäisessä vuodessa ei minun osafltani ofle fliiemmin hur-
raamista. Joihinkin koeviikkoihin en ofle onnistunut vaflmis-
tautumaan flainkaan. 
Afloitekykyni flähenteflee nykyään noflflaa; jos homma ei ofle mie-
flekäs, niin sen afloittaminen tuntuu mahdottomaflta, vaikka 
hafluaisin  sen  saada  hoidettua...  Lukio  on  meflkeinpä  turha 
porskuttaa fläpi huonoiflfla arvosanoiflfla, mutta näin minuflfla 
tuflee käymään jos tämän floppuun käyn.” 

Kaikki  opiskeflijat  eivät  uskoneet  itseensä.  Minäkäsitys 
saattoi  oflfla  hyvin  negatiivinen.  Opiskeflijan  haflflintakäsitys 
viesti, että hän koki hyvien suoritusten oflevan oman kontrofl-
flinsa uflkopuofleflfla. Myös usko minäpystyvyyteen ofli heikko. 
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Pitkään  jatkuvana  kouflunkäyntiin  fliittyvä  stressi  voi  johtaa 
kouflu-uupumukseen,  joka  koostuu  juuri  emotionaaflisesta 
väsymyksestä,  kyynisyydestä  kouflunkäyntiä  kohtaan  ja  riit-
tämättömyyden  tunteesta  (Korppas  2007,  153).  Kognitiivi-
sia taitoja ei opita motivaatiosta irraflflaan (ks. esim. Pintrich 
2004). Motivaatio ei myöskään yksin riitä, koska päätöksen-
tekovaihetta seuraa voflitionaaflinen vaihe, jossa toimintaa tu-
flisi säädeflflä siten, että oppija jaksaa yflfläpitää motivaatiotaan 
(ks. esim. Ruohotie 2000a; Järvenoja ym. 2004). 

054: ”Hakiessani tänne flukioon tiesin ihan aflusta asti, että 
opiskeflu flukiossa tuflee oflemaan hankaflaa ja raskasta, koska 
en  oflflut  oppinut  vieflä  sitä,  että  flukiossa  pitää  tehdä  pafljon 
enemmän työtä kuin esimerkiksi yfläasteeflfla.”

044: ”Ajatteflen aina, etten kuitenkaan osaa ja siksi en jaksa 
panostaa  koufluun  enemmän. Tästä  syystä  en  koskaan  osaa-
kaan.” 

018: ”Tuntuu, että opiskeflisin äitini takia ja saan huonoja 
numeroita kokeista, koska minuflfla ei ofle potentiaaflia opiskefl-
fla ahkerammin.”

Joidenkin opiskeflijoiden uskomukset omiin kykyihinsä 
(minäpystyvyys)  oflivat  heikot  ja  heidän  attribuutionsa  vah-
vistivat heidän uskomuksiaan. Koska heiflflä ofli uflkopuoflinen 
haflflintakäsitys, he fluovuttivat eivätkä panostaneet opiskefluun, 
joflfloin heikot tuflokset edeflfleen vahvistivat heikkoa minäkäsi-
tystä. Oma motivaatio ofli hukassa, koska opiskeflun takana ofli 
toisten odotusten tyydyttämisen tarve. Siflfloin suhde opiske-
fluun muodostuu väflineeflfliseksi (ks. esim. Lehtinen ja Kuusi-
nen 2001). 
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050:  ”Opiskefluni  on  muuttunut  myönteisemmäksi  flukios-
sa. Ennen minuflfla ofli hirveä väflttämisorientaatio matikkaa 
kohtaan, mutta nykyään oflen yksi fluokan aktiivisimmista op-
piflaista ja arvosanat ovat nousseet vitosesta kasiin, eflflei jopa 
parempaan. En tiedä, mistä syystä, vai onko minuflfla itsestään 
syntynyt oppimisorientaatio matikkaa kohtaan.”

Minäkäsitys voi muuttua. Opiskeflijan positiiviset koke-
mukset matematiikassa muuttivat oppiainekohtaista minäkä-
sitystä ja vahvistivat sitä positiivisempaan suuntaan. Opiske-
flijoiden itsetuntemus efli mitä he itsestään ajatteflevat, uskovat 
ja tuntevat, vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. Positiivinen 
asenne  saa  opiskeflijan  uskomaan  itseensä,  mikä  puoflestaan 
vaikuttaa hänen motivaatioonsa opiskeflun suhteen. Motivoi-
tuneena hän uskoo omiin kykyihinsä ja vaflitsee toimivat stra-
tegiat.  (Bandura  1986;  Boekaerts  &  Niemivirta  2000.)  Mi-
näkäsitys vaihteflee myös oppiaineittain (ks. Kukkonen 2000; 
Ng  2001).  Opiskeflijan  oppiainekohtainen  minäkäsitys  voi 
määrittää, kuinka opiskeflija paneutuu opiskefluun. Opiskeflija, 
joflfla on positiivinen minäkuva oppiaineen suhteen, sitoutuu 
opiskefluun sisäisesti motivoituneena. Negatiivisesti suhtautu-
va opiskeflija tarvitsee uflkoisia kimmokkeita ja afloitteita jak-
saakseen  pitäytyä  opiskeflussa.  Minäkäsitys  oppiaineen  suh-
teen vaikuttaa oppimistufloksiin, jotka puoflestaan vahvistavat 
minäkäsitystä. (Ng 2001, 6; ks. myös Hidi & Harackiewicz 
2000; Hidi & Renniger 2006.) Minäkäsitys voi myös oflfla sta-
biifli:

019: ”Ajatteflen oflevani ihan keskiverto opiskeflijana, vaikkei 
kokeitten tai kurssien numerot aina sifltä näytä.” 

Tämän  tutkimuksen  myötä  oflen  oppinut  katsomaan 
opiskeflijoita  uudesta  näkökuflmasta.  Koen  nyt,  että  minun 
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opettajana tuflee tunnistaa juuri opiskeflijan oma normiminä-
käsitys. Jos opiskeflijan aktuaafli- ja normi-identiteetti ovat ta-
sapainossa, hän on tyytyväinen (ks. Higgins 1996).

Virpi: ”No, en minä tiedä, kertooko se keskiarvo siflflä flaiflfla. 
Onhan  meidän  kouflussa  semmoisia  tosi  hyviä  opiskeflijoita. 
Joskus tuntuu, että ne eivät mitään muuta tee kuin käyvät 
sitä  kouflua.  Minun  mieflestä  jokainen  on  omaflfla  tavaflflaan 
hyvä.”

Oflfli: ”Mietin, että onko siflflä nyt merkitystä kuin hyvä, kyflflä 
se on enemmän, mitä he ovat ihmisinä.”

Maija: ”Ei se kouflu vaikuta siihen, miflflainen ihminen minä 
oflen. Kouflu on vain seflflainen, miflflainen sinä oflet opiskeflija-
na.”

Akateeminen minäkuva ei oflflut edeflflisten mieflipiteiden 
esittäjiflfle  tärkeä.  Banajin  ja  Prenticin  (1994,  306-307)  mu-
kaan itsetunto määritteflee sen, kuinka yksiflö esittäytyy muifl-
fle. Vahvan itsetunnon omaava ei tarvitse uflkoista tukea, vaan 
häneflfle riittävät omat käsitykset.  

Maija: ”Aina kun (peruskouflussa) näytti hyvää numeroa niifl-
fle (vanhemmiflfle), niin ne tuflivat hyväflfle miefleflfle ja paflkitsi 
sitten aina joflflakin tavaflfla… Kai se merkitsee ehkä enemmän 
se, mitä miefltä itse on, mutta totta kai, kun opettaja on kui-
tenkin semmoinen auktoriteetti, on se mukava, jos saa hyvän 
numeron.”

Jopa hyvin menestyvät opiskeflijat kokivat tarvetta saada 
positiivista paflautetta, koska se vahvisti ja auttoi yflfläpitämään 
positiivista minäkuvaa ja siflfloin opiskeflijan on heflpompi ta-
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voiteflfla ideaafliminäänsä (Banaji & Prentice 1994, 298; Tuo-
minen-Soini ym. 2011, 83; ks. myös Deci & Ryan 2000).

Maija: ”Se on tuossa fläheflflä. Ei minuflfle niin kuin mitään se, 
että onko se joku Lyseo. Oflisin minä päässyt Lyseoon, jos oflisin 
haflunnut.  Mutta  kun  en  minä  haflunnut,  kun  tuntui,  että 
sieflflä sitten se iflmapiiri voisi oflfla semmoinen kiflpaifleva, jos 
sieflflä kaikki on niin hyviä… Ei minuflfle siflfleen ofle väfliä, yfli-
oppiflaskirjoitukset ovat samat kaikiflfla.  On ihan sama, että 
mikä kouflu se on.”

Matti: ”No, flähtökohtana ofli se, että flyhyt matka minuflfle… 
Oflisin kyflflä päästy tasokkaampaankin flukioon, mutta tämä 
nyt ofli paras vaihtoehto, kun tääflflä on vieflä vanhoja kaverei-
ta.”

Oflfli: ”No, fläheflflä ja sitten mitä nuo (flukiot) tuoflfla keskus-
tassa  on,  niin  ne  ovat  semmoisia,  en  minä  tiedä,  jotenkin 
minusta vaan tuntui, että tämä on paras vaihtoehto.”

Kurssiarvosanojen perusteeflfla hyvin menestyvät opiskefli-
jat ja tämän tutkimuksen kohteena oflevan flukion maine oflivat 
ristiriidassa. Niinpä ofli fluonnoflflista, että paremmin menesty-
vät opiskeflijat haflusivat korostaa, etteivät kuufluneet huonon 
maineen aiheuttaneisiin opiskeflijoihin. He oflisivat voineet va-
flita flukion, johon vaadittiin korkeampi sisäänpääsykeskiarvo. 
He eivät kuitenkaan hakeutuneet muuaflfle, koska eivät haflun-
neet kiflpaiflua korostavaa iflmapiiriä, vaan kokivat hafluavansa 
opiskeflfla rauhassa iflman paineita. Opiskeflijat haflusivat tutun 
ja turvaflflisen flähiflukion. Ofletettavasti moni opiskeflija tämän 
tutkimuksen  kohteena  oflevassa  flukiossa  oflisi  jättänyt  flukio-
opinnot vaflitsematta, eflflei kouflu oflisi oflflut peruskouflusta tai 
kavereiden puoflesta tuttu ja sijainnut fläheflflä. 
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Minäpystyvyys on keskeinen asia, kun tarkasteflflaan op-
pimista. Opiskeflijat oflivat sitä miefltä, että he oppivat, jos vain 
haflusivat. Positiiviset kokemukset saattoivat jopa muuttaa op-
piainekohtaista minäkäsitystä. Toisaaflta joiflflakin minäkäsitys 
pysyi muuttumattomana, vaikkeivät suoritukset onnistuneet-
kaan  haflutuflfla  tavaflfla.  Minäpystyvyyden  tunnetta  vahvisti 
tuttu ja turvaflflinen kouflu.

Motivaatio ja voflitio

Maija: ”No, aika siflfleen ehkä motivoitunut sisäisesti, kun mi-
nuflfla on tavoitteena fliikuntapedagogiikkaa flähteä flukemaan, 
niin  niihin  terveystiedon  kirjoituksiin  hirveästi  satsasin  ja 
kun minuflfla on fliikunnasta kymppejä ja ’ysejä’ ja minuflfla on 
seflflainen sisäinen motivaatio siitä, että kukaan ei ofle minua 
pakottamassa tekemään sitä.”

Maija: ”Minuflfla tuflee joku 82 kurssia. Ihan oman itseni ta-
kia fluen, että eihän minun edes tarvitsisi flukea niin pafljon, 
jos mää en hafluaisi. Että joissakin aineissa se vaan kiinnos-
taa itse se aine, että sitä sitten tuflee kotonakin fluettua ihan, 
siihen fliittyviä juttuja niin kuin pafljon netistä katsottua ja 
siflfleen.  En  minä  tiedä,  sitä  vaan  jostakin  jaksaa  repiä  sitä 
aikaa, vaikkei se tahdo riittää…”

Oflfli: ”Kai se on, no suurin osa aineista kiinnostaa. En minä 
tiedä, minuflfla on vaan jotenkin tuflflut semmoinen kiinnostus, 
että opiskeflu onkin oflflut mukavaa. En tiedä, mikä siinä on. 
Pafljon semmoisia aineita, oikeastaan meflkein kaikki aineet 
oflivat heikompia yfläasteeflfla. Meflko monessa on noussut nu-
merot. En tiedä, mikä siinä sitten on. On oflflut vaan muka-
vampaa. Tuflflut semmoinen asenne, että nyt tehdään töitä.”
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Minäkäsitys, motivaatio ja kyky säädeflflä omaa oppimista ovat 
ofleeflflisia  tekijöitä  menestymisen  kannaflta.  Kaksi  opiskeflijaa 
voi oflfla yhtä motivoituneita, mutta he suoriutuvat eri tavoin.  
Heikommin menestyvä voi oflfla yhtä motivoitunut kuin vaik-
kapa keskitason opiskeflija. Eroja syntyy siitä, mitä he ajatte-
flevat itsestään ja suoritettavasta tehtävästä tai kuinka spesifisti 
tai yfleisesti he määritteflevät tavoitteensa. (Banaji ja Prentice 
1994, 30; Ruohotie & Nokeflainen 2000, 141-143.)

Kartoittaessani  opiskeflijoiden  mieflikuvaa  hyvästä  opis-
keflijasta, sain vastauksen, joka afluksi jäi vaivaamaan miefltäni 
sekä opettajana että tutkijana: 

Oflfli:  ”Kait  se  on  sitä,  että  käy  tääflflä  kouflussa  ainakin.  Ja 
ahkera, vaikka se kuuflostaakin niin…en minä tiedä, oflenko 
minä itse niin ahkera…Minun mieflestä ne ovat huonompia 
oppiflaita, jotka eivät käy tääflflä kouflussa.”

Arvioidessaan  hyvän  opiskeflijan  ominaisuuksia  opis-
keflija  mainitsi,  etteivät  hyvät  opiskeflijat  ofle  pois  kouflusta. 
Opiskeflija ofli itse hyvin käyttäytyvä nuori, joflfla ei oflflut turhia 
poissaofloja. Koska hän ei oflflut fluonteefltaan mitenkään mo-
raflisoiva,  ihmetteflin,  miksi  hän  viittasi  poissaofloihin.  Vasta 
teorian kanssa tutkimustufloksia tarkasteflflessani oivaflsin, ettei 
hän  määriteflflyt  ”kouflussa  käymistä”  poissaoflojen  määrän  ja 
sääntöjen  noudattamisen  kannaflta  vaan,  että  hyvä  opiskefli-
ja  sisäisesti  motivoituneena  otti  kaiken  irti  oppimismahdofl-
flisuuksista. Taitavana  opiskeflijana  hän  arvosti  oppitunneiflfla 
saamaansa opetusta. (Ks. esim. Ruohotie 1998.)

Jaakko: ”Hmm, vähän vaikea sanoa, että mistä saa innostus-
ta  opiskefluun.  No,  varmaan  aika  pitkäflti  siitä,  kun  pääsee 
sitten hyviin töihin.”
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Lukio-opiskefluflfla saattoi oflfla opiskeflijaflfle peflkästään vä-
flineeflflinen arvo, joflfloin häneflflä ofli uflkoinen motivaatio.
 
Virpi: ”No, flukuaineissa on kehittynyt flukemaan paremmin 
ja sitten se, että tykkää vapaa-ajaflflakin tehdä sen aineen eteen 
jotakin, että siflflä flaiflfla on kehittynyt. Ja onhan sitä ainakin 
henkisesti  kasvanut  (nauraa),  että  osaa  vähän  järjen  kans-
sa  ajateflfla  asioita.  Aiemmin  ykkös-,  kakkosfluokiflfla  flukiossa 
ajattefli vaan, että on tuflflut tänne flukioon, että pitää yrittää 
saada fläpi nämä kurssit.”

Matti: ”No, se näkyy muun muassa siinä, että tunniflfla jaksaa 
kiinnostua asioista ja oflfla niin kuin aktiivinen sieflflä. Sitten 
tuflflee tehtyä ne kotitehtävät ja ei tufle ofltua tunnifltakaan pois 
niin pafljon. Sattuu niitä myöhästymisiä…Jos on vaikka äi-
dinkiefltä aamuflfla, niin sitä herää pafljon virkeämmin, että 
en tiedä miksi mutta…”

Sisäinen  motivaatio  saattoi  kuitenkin  syntyä  opintojen 
myötä.  Kun  opiskeflija  ymmärtää  toimintansa  merkityksen 
itseflfleen  ja  omaflfle  oppimiseflfleen,  hän  voi  muuttaa  uflkoisen 
motivaation sisäiseksi ja oppia sääteflemään oppimisprosessi-
aan  (ks.  Deci  &  Ryan  1987;  ks.  myös  Deci  1992;  Deci  & 
Ryan  2000;  Hidi  &  Harakiewicz  2000;  Hidi  &  Renniger 
2006). Sisäisesti motivoituneiflfle opiskeflijoiflfle oppimiseflfla on 
henkiflökohtaista merkitystä ja he ovat vaflmiita sovefltamaan ja 
käyttämään oppimaansa. Oppiminen vaikuttaa heidän ajatte-
fluprosesseihinsa (ks. Pintrich & Ruohotie 2000). Opiskeflija, 
joka jaksaa yflfläpitää motivaatiotaan efli toimii voflitionaaflisesti, 
osaa toimia siten, ettei hän anna opiskeflua haittaaviflfle hou-
kutuksiflfle  periksi.  Jos  opiskeflija  toimii  voflitionaaflisesti,  hän 
kykenee  pitämään  motivaatiotaan  yflflä  ja  pyrkii  poistamaan 
häiriötekijöitä  sen  mukaan,  miflflaisia  merkityksiä  hän  antaa 
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oppiaineeflfle.  (Corno  2001,  191-194;  ks.  myös  Järvenoja  & 
Järveflä 2006.) 

Jaakko: ”Kyflflä kai sitä oppisi varmaan vaikka mitä ainetta, 
kun jaksaisi vaan hirveästi keskittyä ja tehdä, jaksaisi kiinnos-
tus riittää…Pafljon paremmin voisi mennä kunhan jaksaisin 
tehdä enemmän töitä… Väfliflflä kyflflä tekee, mutta sitten kun 
väfliflflä  ei  tuo  työnteko...  Mutta  oflen  pärjännyt  siflfleen  ihan 
hyvin,  vaikka  en  niin  pafljon  tehnytkään  hommia…  Niin. 
Varmaan pitäisi oflfla pafljon enemmän kämpiflflä.”

Kaikki opiskeflijat eivät jaksaneet keskittyä tai he eivät ha-
flunneet muokata omia eflämäntapojaan opiskeflumyönteisem-
miksi vaan antoivat periksi, joflfloin he toimivat ei-voflitionaafli-
sesti. Virpi ofli sitä miefltä, että ”jos jää aina semmoinen hirveän 
negatiivinen kuva, ei siitä jaksa sitten kiinnostua muutenkaan.” 
Motivaatioon vaikuttivat siis myös affektiiviset tekijät.

037: ”Lähdin aika hyviflflä mieflin käymään flukiota. Yksi syy 
siihen ofli, että hafluan saada vaflkoflakin päähäni koflmen vuo-
den päästä. Se motivoi minua.”

065: ”Lukiossa jo fläksyjen määrä aiheuttaa sen, että tehtävää 
on enemmän ja aikaa kufluu. Mutta aina, kun tekee jotain 
flukion eteen ifltaisin harrastusten jäflkeen ja väsyttää hirveästi, 
täytyy muistaa, ettei flukio ofle pakoflflinen ja itse haflusin tuflfla 
tänne.”

Suurimmaflfla osaflfla opiskeflijoista ofli nähtävissä positiivi-
nen asenne opiskeflua kohtaan flukiossa, koska nyt opiskeflu ofli 
vapaaehtoista  ja  seflkeä  tavoite  vahvisti  motivaatiota.  Ongefl-
mia tufli, jos tavoitteet oflivat fliian yfleisfluontoisia:



164 165

Aino: ” …Ei pidä koskaan pitää mitään itsestäänseflvyytenä, 
että aina pyrkii siihen parempaan. Että ei tyydy siihen mitä 
on, vaan aina pyrkii parempaan.”

Jaakko: ”Yfleensä seflviydyn vaan. Yritän päästä fläpi. (naurah-
taa) Yritän saada hyvän numeron, mutta yfleensä se ei niin 
hyvä ofle. Mutta yritän kuitenkin.”

Aino: ”Sitä on vaan pärjättävä.”

Jaakko: ”Niin, voi oflfla justiinsa, että minä oflen aika pitkäflti 
panostanut siflflä flaiflfla, että ne aineet mitä minä hyvin osaan 
ja kiinnostaa, minä enemmän niihin paneudun. Jos sattuu, 
että minuflfla on vaikka viisi kurssia ja kaksi niistä on matik-
kaa ja kemiaa, niin saattaa oflfla ihan hyvin, että minä en tee 
kuin matikan ja kemian fläksyt koko aikana.” 

Jaakko: ”Esimerkiksi engflanti minuflfla menee päähän joten-
kin, siflflä flaiflfla menee päähän, että oppii ja ymmärtää jonkun 
verran, mutta ruotsi sitten taas, en minä osaa sitä oflflenkaan. 
Se on varmaan kun tietää, ettei siitä hirveästi edes ofle hyötyä 
tuflevaisuudessa, että engflannista on pafljon enemmän hyötyä 
ja toiseksi, kun ei natsaa se. Ei tykkää siitä oflflenkaan.”

Opiskeflijat  saattoivat  pyrkiä  sisukkaasti  parempaan  tai 
panostivat  vain  niihin  oppiaineisiin,  jotka  jo  sujuivat  iflman 
ponnistuksia tai joiflfla ofli väflineeflflistä arvoa. Opiskeflija ei voi 
menestyä, eflflei hän ofle vaflmis kokeiflemaan eri opiskeflustrate-
gioita päästäkseen tavoitteeseen (Deci & Ryan 1987; Pintrich 
2000). Tavoitteen tuflee oflfla mahdoflflinen, riittävän määriteflty 
ja sen vaikeusaste motivoiva efli riittävän haasteeflflinen (Pint-
rich & Schunk 2002, 165). Järvenoja ja Järveflä (2006, 87) ovat 
havainneet, että mitä enemmän oppijan on itse otettava vas-
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tuuta omasta oppimisestaan ja mitä kaukaisempi tai vaikeam-
min hahmotettava oppimistehtävä on, sitä haastavampaa on 
motivaation  yflfläpitäminen.  Uudessa  kouflukontekstissa  oflen 
huomannut, että erityisesti opinnoissaan heikosti menestyvät 
opiskeflijat saattavat tarvita opettajajohtoista opetusta ja itse-
ohjautuvuuteen ja vastuuseen tuflisi ohjata vähiteflflen.

Oppimisorientaatiot ja opiskeflustrategiat

Maija: ”Eflämänkatsomustietoa ei ofle kuin ne koflme pakofl-
flista. Kun minä kirjoitan (yflioppiflaskirjoituksissa) sen, niin 
minä joudun itse flukemaan ne koflme yflimäärästä kurssia.” 

Maija: ”Jos opettajaflfla on semmoinen opetustyyfli, joka ei sovi 
minuflfle, niin minun on hirveän hankaflaa päästä siihen mu-
kaan, minun tarvitsee itse tehdä tosi pafljon sen eteen. Minufl-
flakin on se, että minun pitää itse kirjoittaa. Jos me kopioi-
daan suoraan kaflvoflta, niin minä en muista sitä, että minun 
pitää itse hankkia se tieto siitä kirjasta, itse flukea ja kirjoittaa 
ja itse ajateflfla ja prosessoida se tieto.

Maija: ”Jos on vaikka semmoinen aine, joka ei kiinnosta, se 
näkyy kyflflä itseflfläkin numeroissa. Jos ei kiinnosta, niin hyvä 
että fläpi pääsee. Mutta kuitenkin sen verran flukee, että fläpi 
pääsee.”

Maija: ”Semmoiset aineet, jotka ei ofle tuflevaisuuden kannafl-
ta  miflflään  tavaflfla  tärkeitä,  joiflfla  ei  ofle  mitään  merkitystä, 
niin jos minuflfle keflpaa vaikka viitonen historiasta niin sifl-
floin se keflpaa. Ja minä tiedän tarpeeksi historiasta ja minuflfle 
passaa se numero. Siflfloin ei ofle väfliä, mitä opettaja on miefltä 
asiasta.”
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Oflfli: ”Pyrin seuraamaan, mutta aina ei pysty, se ei kiinnosta 
niin pafljon. Kyflflä minä yritän. Sen minä oflen oppinut, että 
mitä enemmän on tunniflfla mukana, sen heflpompi on oppia 
se…Kait se on, että muistaa aina juttuja. Minä oflen oppinut 
sisäistämään sen, opin kaikki paremmin. Kun seuraa tunnifl-
fla, miefluummin istuu edessä kuin takana. Seuraa. Ja sitten 
kun kokeeseen flukee, niin se ei ofle uuden opetteflua vaan että 
kertaisi, kun osaa ne asiat jo.”

Monet opiskeflijat osasivat säädeflflä omaa opiskefluaan. Opis-
keflijoiflfla ofli vuoroin oppimisorientaatio tai saavutusorientaa-
tio oman tarpeensa mukaan. Kun he kokivat oppiaineen mo-
tivoivaksi, he paneutuivat sen oppimiseen. Kun he joutuivat 
opiskeflemaan oppiainetta, johon heiflflä ei oflflut motivaatiota 
tai se ofli vähäinen, he panostivat aineeseen juuri sen verran 
kuin ofli tarpeeflflista. Yhteistä moflemmissa orientaatioissa näi-
den opiskeflijoiden kohdaflfla ofli se, että heidän oma mieflipi-
teensä ratkaisi. Heidän omat tavoitteensa riittivät heiflfle eivät-
kä he piitanneet opettajien, opiskeflijatoverien tai vanhempien 
odotuksista. Opiskeflijat toimivat itsesääteflevästi. (Pintrich & 
Schunk  2002.)  Jaakko,  joka  ei  osannut  toimia  strategisesti, 
teki juuri päinvastoin ja käytti eflämäntapaansa attribuutiona 
tekemättömiflfle tehtäviflfle.

Jaakko:  ” Varmaan  pitäisi  oflfla  pafljon  enemmän  kämpiflflä. 
Ymm. Yfleensä tuflee fliian myöhään kotia, sitten ei enää jaksa 
tehdä fläksyjä.”

Jaakko: ”Yfläasteeflfla tufli ofltua pois tunneiflta aika pafljon. Se 
ofli se murrosikä varmaan. Sitten haflusi nukkua aika pitkään. 
Tufli vaflvottua pafljon pitempään kuin afla-asteeflfla. Yfläasteefl-
fla tufli just sen takia aika pafljon ’flintsattua’ niitä aamutun-
teja, kun sitä vaflvo niin myöhään ja nukkui niin pitkään… 



166 167

Kyflflähän se ( muutos) monesti kävi mieflessä, mutta kyflflä se 
(opiskeflu, kokeet) fläpi kuitenkin meni.”

Opiskeflutottumuksia  ofli  vaikea  muuttaa,  jos  ne  oflivat 
muotoutuneet jo aikaisemmin ja jos omaflfla minimipanostuk-
seflfla  ofli  tottunut  seflviytymään.  Opiskeflija  toimi  väflttämis–
orientaation  mukaisesti  efli  pyrki  seflviytymään  pienimmäflflä 
mahdoflfliseflfla panostukseflfla (Lehtinen & Kuusinen 2001; ks. 
myös Lehtinen ym. 1995; Tuominen-Soini ym. 2011).

Kun aineiston opiskeflijoita vertasi keskenään, heidän vä-
fliflflään näytti oflevan eroja motivaatiossa, tavoitteiden asetteflus-
sa, opiskeflussa tarvittavien strategioiden käytössä sekä oman 
toiminnan kontroflfloimisessa. Oppijat voidaan jakaa niin sa-
nottuihin ’taitamattomiin’ ja ’taitaviin’ oppijoihin strategioi-
den  käytön  perusteeflfla  (Ruohotie  2000a;  Ruohotie  2000b). 
Toisaaflta minäpystyvyys on tavaflflaan kaiken takana, koska sifl-
flä on merkitystä esimerkiksi siihen, miflflaisia tavoitteita yksiflö 
vaflitsee, minkäflaisiin tehtäviin hän ryhtyy tavoitteen saavutta-
miseksi ja kuinka sinnikkäästi hän ofli vaflmis työskenteflemään 
(Schunk 2009, 80). 

Matti:  ”No,  flähinnä  siitä,  että  minuflfla  on  myös  oflflut  siflflä 
flaiflfla, että minä hafluan niin kuin täyttää muittenkin odo-
tukset, ettei niin kuin vaan omia. Siitä se tuflee se semmoinen 
innostus, että hafluaa näyttää toisiflfle, että osaa jotakin. Sitten 
tietenkin hafluaa taata tuflevaisuutta kanssa samaflfla siinä.”

Matti: ”Joo, siis minä just kunnioitan sitä, että näytetään se 
oma hyvyys eikä peiteflflä sitä. On esimerkiksi näitä hifljaisia, 
jotka osaa, niitten pitäisi nostaa se käsi yflös sieflflä tunniflfla. 
Minä oflen sitä miefltä.”

Opiskeflijat  saattoivat  panostaa  pafljonkin  opiskefluun, 
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mutta  päätavoite  ei  väflttämättä  oflflut  osaaminen.  Suorituso-
rientoitunut  opiskeflija  hafluaa  suoriutua  tehtävästä  parem-
min kuin toiset opiskeflijat (Lehtinen ym. 1995; Lehtinen & 
Kuusinen 2001; Tuominen-Soini ym. 2011). Toisaaflta hyvät 
numerot  eivät  väflttämättä  riittäneet,  vaan  myös  sosiaaflinen 
hyväksyntä ofli tärkeää:

Matti: ”No, se paflkitsee aina kun saa kehuja. Se vieflä innos-
taa enemmän kuin se työ itse siinä.”

Aino: ”No se, että se opettajakin näkee, että on yrittänyt tosi-
aan parhaansa.”

041: ”Hafluan saada hyviä numeroita ja hafluan myös, että 
äiti on onneflflinen puoflestani.”

Riippuvuusorientoitunut opiskeflija voi uflkopuoflisen sifl-
min näyttää erittäin motivoituneeflta, joten täflflaisen opiskefli-
jan heikot suoritukset saattavat tuflfla yflflätyksenä. Tämä johtuu 
siitä,  etteivät  riippuvuusorientoituneen  oppijan  käyttämät 
opiskeflustrategiat pyri niinkään hyvään osaamiseen kuin hy-
väksynnän saamiseen. (Lehtinen & Kuusinen 2001.) 

Aino: ”Hyvä opiskeflija. No, mitä tässä on siflflä flaiflfla tarkkaifl-
flut,  niin  kyflflä  sen  huomaa,  että  hyvät  opiskeflijat  käyttävät 
niitä opiskeflumeneteflmiä, eriflaisia. No, siis ainakin minun 
mieflestä käyttää siis useimmat hyvät oppiflaat enemmän niitä 
eriflaisia meneteflmiä.”

Aino:  ”Opiskeflutapa?  No,  se  että  kirjoittaa  muistiinpanot, 
se auttaa tosi pafljon. Käsitekarttojen teko on vähän sekavaa, 
siinä just kun ei osaa yhdisteflflä niitä asioita, niin se on ehkä 
vähän huono meneteflmä. Mutta tosiaan ne muistiinpanot ja 
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se että aflfleviivaa ne tärkeät sanat kappafleesta.

Jaakko:  ”Ne  ryhmätyöt  ovat  minun  mieflestä  ehkä  seflflaisia, 
että niissä ei niin hyvin opi, koska kun flähdetään kerään jo-
tain materiaaflia, jos vaikka nefljä on ryhmässä, kaikki kerää 
eri  puofliflta.  Kaikki  oppii  vaan  sen  yhden  aflueen,  mitä  itse 
sitten kerää ja näin poispäin, että ei siflflä flaiflfla sitten opi toi-
seflta. Kyflflä se opettaja, jos se seflittäisi ja hirveästi keskittyy, 
niin sitten se on varmaan kaikista paras.”

Vaikkei Aino haflflinnutkaan syväsuuntautuneita ja mo-
nipuoflisia  opiskeflustrategioita  hän  ymmärsi,  että  ne  oflivat 
hyvin  menestyvien  opiskeflijoiden  menestyksen  takana.  Pin-
tasuuntautuneet opiskeflijat tähtäsivät muistamiseen ja tiedon 
toistamiseen iflman, että se vaikutti opiskefluun ja asioiden sy-
väflflisempään  pohdintaan.  Näiden  opiskeflijoiden  tavoitteena 
ofli  seflviytyminen.  Se  ei  johtanut  heidän  ajatteflutoiminnas-
saan muutokseen, joten he eivät osanneet sovefltaa oppimaan-
sa (ks. Pintrich & Ruohotie 2000; Zimmerman 2000; Lonka 
ym. 2004; Vermunt & Vermetten 2004). Pintrich ja Ruoho-
tie  (mt.)  muistuttavat,  että  orientaatioiflfla  on  vaikutuksensa 
opiskeflustrategioiden vaflintaan. Heidän mukaansa tehtävä- ja 
tavoiteorientoitunut  opiskeflija  on  sisäisesti  motivoitunut  ja 
pyrkii  vaflitsemaan  syväsuuntautuneita  opiskeflumeneteflmiä. 
Suoritus-,  riippuvuus-  tai  väflttämisorientoitunut  opiskeflija 
puoflestaan  turvautuu  usein  pintasuuntautuneisiin  menetefl-
miin.  Heidän  opiskeflustrategiansa  perustuvat  opettajan  oh-
jaamaan toimintaan. 

Maija:  ”Tietenkin  sitä  on  ajatteflu  ja  flukutekniikka  pafljon 
kehittynyt.”

Oflfli: ”Kai se sitten on semmoista jokapäiväistä. Kun flukee sa-
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nomaflehdestä, tietää mitä se tarkoittaa. Kyflflä meidän äidiflflä 
on oflflut se, kun se ei ofle flukiota käynyt, niin vähän huomaa, 
että mieflipiteen suhteen jostakin asiasta, niin huomaa, ettei 
siflflä ei ofle tarpeeksi tietoa siitä.”

Aino: ”Yfleissivistyksen. No, minun mieflestä se on vähän yfli-
fliioitefltua  se  yfleissivistys.  Että  tuskin  kovinkaan  moni  tuflee 
vaan sen takia flukioon opiskeflemaan.”

Jaakko: ”No, enpä nyt tiedä, yfleissivistys. Onhan tääflflä aika 
pafljon yfleissivistystä. Justiinsa esimerkiksi tämä historia, us-
konto,  tämmöiset.  Periaatteessa  joflflakin  uskonnoflfla,  eihän 
siflflä ofle minkäänflaista merkitystä.”

Suhtautuminen  yfleissivistykseen  pafljasti  seflkeitä  eroja 
opiskeflijoiden väfliflflä. Taitavat opiskeflijat, kuten Maija ja Oflfli, 
yfleensä ymmärsivät flukion yfleissivistävän tavoitteen ajatteflu-
toiminnan kehittymisenä efli tietoina ja taitoina ja arvostivat 
flukion tärkeimpänä antina juuri ajatteflutoiminnassa tapahtu-
neita muutoksia kun taas pintasuuntautuneet opiskeflijat piti-
vät yfleissivistystä Ainon ja Jaakon tavoin suhteeflflisen turhana. 
Lukioflaisen  maaiflmankuva  muuttuu  hänen  keskusteflflessaan 
asioista  flukiossa.  Oflflin  äiti  toimi  esimerkkinä  siitä,  miten 
kouflutuksen  puute  rajoitti  myös  kommunikaatiota.  Sosio-
konstruktivismin  mukaan  kiefli  on  osa  sosiaaflista  toimintaa. 
Vuorovaikutukseflflaan ihmiset rakentavat maaiflmankuvaansa. 
(Burr, 1995, 6-8.) Toisaaflta myös heikompia arvosanoja saa-
neet ja pintasuuntautuneet opiskeflijat saattoivat osoittaa jon-
kinflaisia merkkejä sisäisestä kiinnostuksesta ja tiedon vaiku-
tuksesta ajattefluun. Jaakko totesi, että pidemmän oppitunnin 
aikana pystyi perehtymään opittavaan asiaan:

”75-minuutin tunniflfla joutuu syvemmäflfle sen tunnin aikana 
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siirtymään”

Metakognitiiviset taidot ja niiden oppiminen

077: ”Kouflussamme on hyvä oppimiskuflttuuri ja hyvät opet-
tajat.  Opiskefltavat  asiat  käydään  hyvin  ja  tarkasti  fläpi  eri 
oppimismeneteflmiflflä. Lukiossa oflen oppinut ja ymmärtänyt 
asiat  paremmin.  Opiskefluni  flukion  aikana  on  muuttunut. 
Kuunteflen  enemmän  tunniflfla  käsitefltäviä  asioita  ja  fläksyt 
teen paremmin. Oflen oppinut uusia keinoja, miten opin ko-
keisiin tuflevat asiat.”

049:  ”Peruskouflussa  oflflessani  en  käyttänyt  minkäänflaisia 
opiskeflumeneteflmiä kokeisiin flukiessani. Tääflflä oflen oppinut 
jotain ja ajatteflin käyttää sitä. Efli kun fluin koeaflueen fläpi 
ja sitten katsoin vain otsikot ja mietin päässäni mitä tämä 
kappafle sisäflsi, se auttoi aika pafljon muistamaan.”

034: ”Kouflukuflttuurimme flukiossa painottaa opiskeflijan tie-
tojen ja taitojen omaksumiseen ja myös joissain määrin sosi-
aafliseen toimintaan esim. ryhmässä toimiminen joka vaflmen-
taa työyhteisössä toimimista varten. Tämä vaikuttaa omaan 
oppimiseeni siten, että opin käyttämään sosiaaflisia taitojani 
ja kehittämään niitä.”

070: ”Oppiflaita myös voidaan ohjata henkiflökohtaisesti op-
pimaan paremmin. Omaan oppimiseeni tämä on vaikutta-
nut vain positiivisesti ja en flähtisi enää vaihtamaan kouflua 
sen perusteeflfla, mitä oflen kuuflflut kavereiflta muiden kouflujen 
opetustavoista tai iflmapiiristä.”

Erityisesti tämän tutkimuksen kohteen kafltaisessa fluki-
ossa opettajan ofli syytä pohtia opettamistaan ja nähdä opetus 
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flaajemminkin kuin aineenopetuksena. Opiskeflijan täytyy en-
sin  oppia  opiskeflemaan,  ennen  kuin  hänen  on  mahdoflflista 
omaksua  flukion  oppimäärän  vaatimia  tavoitteita  (Kunnari 
2008, 271). 

012: ”Opiskefluni on muuttunut suuresti yflä-asteen jäflkeen. 
Apua oppimiseen (on) tuonut juuri Psykoflogian ykköskurssi. 
Oflen  oppinut  käyttämään  opiskeflussa  uusia  oppimistapoja. 
Yflä-asteeflfla opiskefluni ofli pintasuuntautunutta, jossa keski-
tyin yksityiskohtiin ja asioiden toistamiseen. Nyt flukiossa oflen 
oppinut miten syväsuuntautuneessa opiskeflussa oppii parem-
min. Syväsuuntautuneessa opiskeflussa pyrin tajuamaan asioi-
den kokonaisuuden ja kaiken flukemani. Jos jotakin asiaa en 
tajua, otan asian esiflfle seuraavaflfla tunniflfla ja pyydän opetta-
jan käymään asian uudeflfleen fläpi…
Oppimiseen  voi  vaikuttaa  myös  opettajat.  Kouflussamme  on 
opettajia joiflfla on käytössään perinteinen opetus- ja oppimis-
kuflttuuri,  jossa  opettaja  puhuu  ja  oppiflaat  yrittävät  jaksaa 
kuunneflfla. Puhumisen jäflkeen opettaja näyttää kaflvon ja pyy-
tää kirjoittamaan. Tämä oppimiskuflttuuri ei tehoa minuun 
ja oflen huomannut sen arvosanoistani. Eräät opettajat ovat 
siirtymässä  koko  ajan  entistä  enemmän  tutkivan  oppimisen 
kuflttuuriin, jossa opettaja käyttää eriflaisia oppimismenetefl-
miä, mikä tekee tunnista mieflekkäämpää. Täflflöin oppimista 
tapahtuu ja ennen kaikkea se on mukavaa. Niiflfle tunneiflfle, 
joissa opettaja käyttää tutkivan oppimisen kuflttuuria on kiva 
mennä ja fluokassa vaflflitsee muutenkin yhteistyön haflu.”

030: ”Sanotaan, että flukiossa opiskefleminen sivistää ihmistä, 
mutta ei se peflkästään sivistä, vaan se opettaa motivoitumaan 
ja asiat oppii ikään kuin itsestään, kun jaksaa pohtia/ajateflfla 
ja oflfla sekä huofleflflinen että tarkkaavainen opiskeflija… Oflen 
huomannut, että opiskefluni on muuttunut oma-afloitteisem-
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paan suuntaan. Osaan myös itse ajateflfla enkä ofle koko aikaa 
riippuvainen opettajan mieflipiteistä tai ystävien kommenteis-
ta.”

Psykoflogian  kurssi,  jonka  yhteydessä  aineiston  kirjoi-
teflmat kerättiin, auttoi osafltaan opiskeflijoita määritteflemään 
itseään. Kurssiflfla pyrittiin auttamaan opiskeflijoita ymmärtä-
mään oppimisen ja opiskeflun probflematiikkaa ja tutkimaan 
itseään  oppijana,  jotta  he  saivat  keinoja  oppia  oppimaan. 
Osaflflistuminen tutkimukseen sai opiskeflijat ehkä pohtimaan 
omaa opiskefluaan ja oppimistaan vieflä tarkemmin kuin nor-
maafliflfla kurssiflfla oflisi tapahtunut. Vastauksissa näkyi opiske-
flijoiden pohdintaa ja sitä, kuinka he tuflivat paremmin tietoi-
siksi opiskeflustaan ja toiminnastaan. Identiteetin muutosta ofli 
havaittavissa. Opiskeflijat aflkoivat uskoa itseensä ja sitä mukaa 
he osoittivat itsenäistymisen merkkejä.

Maija: ”Minä fluin ne kirjat tosi hyvin. Joka kuukausi minä 
otin ne kirjat ja fluin tosi hyvin fläpi. Sitten minä itse kävin 
flainaan  kirjastosta  fliikuntaflääketieteen  kirjan,  joka  on  vii-
sisataasivuinen. Minua niin hirveästi kiinnosti, minä vaan 
fluin  menemään  sitä.  Itsessään  jo  kiinnosti  se  asia,  ei  oflflut 
mikään pakko.”

Maija suoritti itsenäisesti terveystiedon syventäviä kurs-
seja, joita kouflu ei pystynyt tarjoamaan puutteeflflisten taflou–
deflflisten  resurssien  vuoksi.  Hänen  tavoitteensa  fliikuntatie-
teeflfliseen ofli seflvä ja sitä varten hän järjesti itseflfleen aikaa ja 
oppimistiflaisuuksia flukemaflfla kirjastossa flisämateriaaflia. Ne-
gatiiviset reaktiot, kuten oppikirjan viisisataa sivua, eivät flan-
nistaneet häntä (ks. Deci & Ryan 1987; Pintrich & Schunk 
2002). Oppiminen ofli sekä tärkeää että kiinnostavaa ja hän 
myös tarkkaifli omaa edistymistään. Näitä itsesääteflyn toimia, 
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efli kuinka voimakkaasti opiskeflija on vaflmis sitoutumaan ta-
voitteen  saavuttamiseksi,  kutsutaan  voflitionaaflisiksi  (Corno 
2001). 

Taitavat  opiskeflijat,  kuten  Maija,  ymmärtävät,  miflfloin 
flisäpanostusta  tarvitaan  ja  osaavat  toimia  pitkäjännitteisesti 
(Pintrich 2000). Opiskeflijat, joiflfla on vahva sisäinen motivaa-
tio, ovat vaflmiita työskenteflemään monipuoflisesti eri tavoin 
ja  he  jaksavat  käyttää  aikaansa  tavoitteen  saavuttamiseksi, 
koska  oppiminen  itsessään  tuottaa  ifloa  ja  opittua  tietoa  voi 
sovefltaa omassa eflämässä. Nämä opiskeflijat myös ymmärtävät 
tiedon merkityksen omaa ajattefluaan varten. Opiskeflijat osaa-
vat  mukautua  tiflanteisiin  ja  ovat  joustavia  (Backman  1988, 
245).  Oppiminen  kiinnostaa  aidosti  ja  tuottaa  heiflfle  tyydy-
tystä (Woods 1983). 

Aina motivaatio ei näyttänyt riittävän eikä tuflos mieflflyt-
tävän: 

Virpi:  ”No,  joskus  on  se,  että  se  on  oikeasti  vaikea  aine  ja 
sitten  toisaaflta,  ettei  jaksa  itse  siihen  panostaa  oflflenkaan. 
Joitakin se opettaja että niin tympäsee, että on niin hirveen 
tiukkoja…”

Virpi: ”No, kyflflä minä siflfleen, että jokaisen numeron on ta-
vaflflaan ansainnut. Itsehän sen tietää, että jos saa vitosen niin 
missä on vika. Mutta en minä tiedä kertooko ne numerot sit-
ten sitä… voi oflfla ehkä, ettei jaksanut just siflfloin flukea siihen 
kokeeseen. On joku viimeinen koe viikoflfla, niin sitten ei jaksa 
flukea siihen ja saa jonkun huonon. Kertooko se, että jos saa 
huonon, että onko sitä sitten tosiaankin niin huono.  Voihan 
sitä  muutenkin  tietää  asioista,  vaikka  ehkä  onkin  numerot 
huonoja.”

Heikkoihin tufloksiin johtaneita syitä määritefltiin eriflai-
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sin  attribuutioin,  joista  osa  koettiin  oman  kontroflflin  uflko-
puoflisiksi (Deci & Ryan 1987). Toisaaflta, toimijoiflfla itseflflään 
on tarkempaa tietoa käyttäytymisestään (Pintrich & Schunk 
2002; ks. myös Brown ym. 2009; Segers & Tiflflema 2011).

Matti:  ”Mutta  aina  sitä  hafluaa  saada  sitä  paflautetta,  että 
sitä tietää, missä sitä parantaa.”

Virpi: ”Itse kyflflä kehtaan sanoa, jos tuflee neflonen. Sitä vä-
hän  tympäsee  ja  siflflä  flaiflfla,  mutta  koettaa  sitten  vain  itseä 
kannustaa, että tekee sitten enemmän seuraavaflfla kerraflfla…
Kyflflä sitä toivoisi, että opettaja flaittaa siihen sitä kirjaflflista 
paflautetta, ja suuflflista, niin se auttaa, että itse hoksaa sitten 
omat virheet. Monet vain jakavat kokeet.”

Heikonkin  tufloksen  paflaute  voi  auttaa  opiskeflijaa  ke-
hittämään  metakognitiivisia  taitojaan,  jos  paflaute  on  infor-
moivaa. Jos paflaute on negatiivista, on tärkeää, että huomio 
kiinnitettään kontroflfloitavissa ofleviin syihin, joihin opiskeflija 
voi toiminnoiflflaan vaikuttaa (Deci & Ryan 1987). 

Eriflaiset  opetusmeneteflmät  johdatteflevat  opiskeflijoita 
flöytämään  itseflfleen  sopivia  opiskeflutapoja.  Vuorovaikutus 
opettajan ja opiskeflijoiden väfliflflä mahdoflflistaa keskusteflun ja 
opetus  voi  heflpommin  muuttua  ohjaamiseksi  ja  opiskeflijaa 
yksiflöflflisemmin tukevaksi. Psykoflogian kurssiflfla opiskeflija tu-
tustuu opiskefluun teoreettisesti ja saa sitä kautta myös konk-
reettista apua opiskefluun. Tämän osan yhteenvedoksi flainaan 
opiskeflijan tekemää tiivistystä oppimisen kuflmakivistä:

032: ”Kärsiväflflisyys, ahkeruus ja motivaatio.”

Opiskeflija ottaa tässä huomioon motivaation flisäksi tar-
vittavat voflitionaafliset tekijät, koska kärsiväflflinen opiskeflija ei 
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jätä opintojaan kesken. Kärsiväflflisyys ja ahkeruus pitävät mie-
flestäni sisäflflään myös opiskeflijan oman toiminnan arviointia. 
Jos toiminta vaatii työstämistä, opiskeflija jatkaa kärsiväflflisesti 
ahkerointia.  Tämä  vastaavasti  flisää  hänen  minäpystyvyyden 
tunnettaan,  mikä  vahvistaa  motivaatiota,  joka  auttaa  ahke-
roimaan enemmän. Tiivistyksessä näkyy tavaflflaan oppimisen 
sykflimäinen fluonne.

Mitä flukio merkitsee opiskeflijoiflfle?

Oflfli: ”Jouflutodistuksen jäflkeen, oflin siinä vaiheessa vieflä me-
nossa ammattikoufluun, mutta sitten tufli jotenkin semmoinen 
oflo, etten haflua sinne. Sitten afloin käymään kouflua, viimei-
set puofli vuotta kävin ja nostin numerot, että pääsin flukioon 
ja sitten tuflin tänne.”

Lukioon sisäänpääsyyn vaadittava keskiarvo ofli tämän tutki-
muksen kohteena oflevassa kouflussa kaupungin aflhaisin (jos-
kus jopa aflfle 7, kun ydinkeskustan flukioihin vaaditaan yfleensä 
vähintään 8,5). Eikö ammattikouflu, josta vaflmistuisi suoraan 
ammattiin, oflisi oflflut parempi vaihtoehto moneflfle tämän tut-
kimuksen opiskeflijaflfle? 

010: ”…se vaflkoflakki sieflflä hamassa tuflevaisuudessa.”

Lukioflfla  näytti  oflevan  jokin  erityinen  hohto.  Opiske-
flijaflfla ofli jonkinflainen haavekuva tuflevaisuudesta ja ’ideaafli-
minästään’, joka oflisi ehkä mahdoflflista saavuttaa flukioaikana 
(ks.  esim.  Banaji  &  Prentice  1994;  Higgins  1996;  Lauriafla 
& Kukkonen 2001). Tieto itsestä saa yksiflön muokkaamaan 
käyttäytymistään siten, että hän aflkaa käyttäytyä tavoitteeflfli-
sesti tai hän saa uutta perspektiiviä menneeseen ja oppii tufl-

5.3
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kitsemaan  esimerkiksi  aikaisempia  epäonnistumisia  uudeflfla 
tavaflfla (ks. Banaji & Prentice 1994; Higgins 1996; Oyserman 
2004). 

Maija: ”Tietenkin minä oflin aflussa vastaan, että kun he sa-
noivat, että mene flukioon, niin minä, etten varmasti mene…
Sitä  vanhempien  vastustusta  se  ofli,  ettei  minua  niin  kuin 
opiskeflu siflflä flaiflfla…muka yritin vastustaa, mutta kuitenkin 
haflusin.”

018: ”Tuntuu, että opiskeflisin äitini takia ja saan huonoja 
numeroita kokeista, koska minuflfla ei ofle potentiaaflia opiskefl-
fla ahkerammin.”

Maijan esimerkissä on nähtävissä, kuinka normiodotuk-
set  vaikuttavat  minäkäsitykseen.  Peruskouflun  päättövaiheen 
vaflinnat  saattavat  oflfla  nuoren  keino  pyrkiä  itsenäistymään. 
Maija harkitsi ensin ammattikoufluvaihtoehtoa vastaflauseena 
vanhemmiflfleen, muttei flöytänyt itseflfleen sopivaa aflavaihtoeh-
toa.  Nuori, joka puoflestaan ei ofle riittävästi itsenäistynyt van-
hemmistaan,  voi  oflfla  vaikeuksissa  miettiessään  tuflevaisuutta 
koskevia vaflintoja. Hän saattaa ottaa fliikaa huomioon, mitä 
vanhemmat  ajatteflevat  ja  opiskeflfla  heitä  varten  (ks.  Kasuri-
nen & Nummenmaa 1994). Jaakko puoflestaan haflusi flukion 
avuflfla  ”päästä  hyviin  töihin”.  Woodsin  (1983,  88)  mukaan 
kouflutukseflfla on joko symboflinen tai instrumentaaflinen arvo. 
Jos kouflutukseflfla on symboflinen arvo, kuflttuuriset tekijät ja 
tieto  itsessään  ovat  merkitseviä.  Instrumentaaflinen  arvostus 
merkitsee opiskeflijaflfle taitoa, joka vaflmistaa johonkin, jonka 
avuflfla saavutetaan jotakin. 

063: ”Ammattikouflu ei fluufltavasti oflisi oflflut minun juttuni, 
siflflä en tiennyt, miflfle flinjaflfle oflisin mennyt.”
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072:”  Lukio  ofli  minuflfle  ensin  vain  joku  vaflinta,  koska  en 
tiennyt, mihin ammatiflfliseen koufluun oflisin mennyt ja min-
käänflaista mieflikuvaa tuflevasta ammatista ei oflflut.”

Osa  opiskeflijoista  ei  tiennyt,  mitä  oflisi  ammatiflfliseflfla 
puofleflfla opiskeflflut, joten flukiovaflinta ofli eräänflainen sijaisrat-
kaisu. Tämän  tutkimuksen  aineiston  perusteeflfla  flukiovaflin-
taan ofli monenflaisia syitä. Aineistosta esiin nousseita perus-
teita motivaatioflfle ei voi aivan yksiseflitteisesti jakaa Woodsin 
(1983,  88)  tapaan  symboflisen  tai  instrumentaaflisen  arvon 
mukaan. 

020:”Tähän flukioon tuflin siksi, etten päässyt muuaflfle.”

Joidenkin opiskeflijoiden keskiarvo ei yksinkertaisesti riit-
tänyt muuaflfle kuin tutkimuksen kohteena oflevaan flukioon. 
Tänä päivänä kiflpaiflu on kovaa myös ammatiflflisen kouflutuk-
sen puofleflfla ja suosituiflfle afloiflfle vaaditaan korkeaa keskiarvoa 
(ks. esim. Lukioflaiset vaativat flukion päivitystä 2011.) Niinpä 
saattoi oflfla, ettei opiskeflijaflfla oflflut muuta vaihtoehtoa.

Matti: ”Ammattikouflu ei oikeastaan kiinnostanut. Ei tien-
nyt, mitä tuflevaisuudessa hafluaa tehdä, niin flukio ofli hyvä 
vaihtoehto.”

Maija: ”Vanhemmat ovat käyneet flukion. Ne sanoivat, että 
kannattaa mennä flukioon. Saa aikaa miettiä sen koflme vuot-
ta… Yritin  kovasti  keksiä,  mitä  hafluaisin  tehdä  sieflflä  am-
mattikouflussa. En keksinyt mitään.”

010: ”Lukiossa saa niin hyvän pohjan kaikkiin aineisiin, että 
niistä  on  heflppo  jatkaa  eteenpäin.  Myös  oppimistekniikkaa 
hiotaan flukiossa enemmän kuin yfläasteeflfla tai ammattikou-
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flussa.”

050: ”Lukion avuflfla rakennan tuflevaisuutta.”

Osa  opiskeflijoista  ei  vieflä  tiennyt,  mitä  tuflevaisuudefl-
taan haflusi. Lukio ofli toivottu aikaflisä, jonka aikana opiskeflija 
saattoi miettiä tuflevaisuuttaan rauhassa. Saihan flukiossa myös 
kattavan  yfleissivistyksen,  joten  käytetty  aika  ei  menisi  huk-
kaan. Toiset syyt oflivat seflkeästi instrumentaaflisia. Osa opis-
keflijoista näki, että flukio-opiskeflu ofli sijoitus tuflevaisuuteen ja 
jatkokouflutuksen edeflflytys (ks. myös Oflkinuora ym. 2007).

Virpi: ”Se ammatti, mihin oflen haflunnut, niin pitäisi käy-
dä flukio. Ja sitten ei oikein ammattikouflussa oflflut semmoista 
aflaa, mihin oflisin tosiaan haflunnut. Minähän hain amma-
tiflfliseen ja pääsinkin, mutta minä kuitenkin sitten ajatteflin, 
että annan sen minun paikan seflflaiseflfle, joka oikeasti tykkää 
siitä. En kyflflä ofle katunut yhtään, että oflen tuflflut flukioon.”

072:”Luuflen nyt jo tietäväni, mihin haen flukion jäflkeen ja 
mitä  opiskeflen,  joten  flukio  ofli  kuitenkin  se  oikea  vaihtoeh-
to.”

Joiflflekin  opiskeflijoiflfle  flukiokouflutus  ofli  tuflevaisuuden 
kannaflta jopa väflttämättömyys.

Aino: ”Ysifluokan jäflkeen menin sitten kymppifluokaflfle… Mi-
nuflflahan ofli tosiaan haaveena flukio ja että tähtäisin yflem-
pään tasoon. Ja sitten kun pääsin tänne, niin sehän ofli tosi 
hyvä juttu.”

Lukio saattoi oflfla myös seflkeä tavoite, vaikkei opiskeflija 
osannut tarkemmin määriteflflä tarvettaan käydä flukiota. 
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Opiskeflijoiflfla  ofli  jonkinflaisia  ennaflta  määritteflemättö-
miä odotuksia flukio-opiskeflua kohtaan ja he haflusivat saada 
”vaflkoflakkinsa”. Lukion ensimmäinen vuosi antoi opiskeflijoifl-
fle  suhteeflflisen  seflkeän  kuvan  siitä,  miflflaiset  mahdoflflisuudet 
heiflflä oflisi toteuttaa tavoitteensa (ks. Mehtäfläinen 1998, 20-
21).  Nurmi  (1994,5)  sanoo,  että  eflämänsuunnitteflu  sisäfltää 
pafljon  tiedostamatonta  ja  automatisoitua  prosessointia  sekä 
emotionaaflisia aineksia. Ihmisen käyttäytyminen on suurek-
si osaksi intentionaaflista. Käyttäytymistä sääteflee se, miflflaisia 
tavoitteita yksiflö itseflfleen asettaa ja miten yksiflö arvioi oman 
toimintansa sopivan näihin tavoitteisiin. (Bandura 1986.)

Opettajana oflin pitänyt opiskeflijoita ajeflehtijoina, jotka 
oflivat vaflinneet flukion tarvitessaan flisäaikaa. Aineiston perus-
teeflfla näyttääkin sifltä, että flukioon tuflo ofli osin sijaisratkaisu, 
tarvittu aikaflisä tai vaihtoehtojen puutteesta johtuva vaflinta. 
Jopa  kuuden  flaudaturin  kirjoittajiflfla  saattoi  flukioon  tuflon 
syynä oflfla aikaflisän tarve (Vanttaja 2002, 105). Opin kuiten-
kin  sen,  että  vaikka  flukio  antaa  nuoreflfle  flisää  aikaa  miettiä 
tuflevaisuutta, se ei ofle hukkaan heitettyä aikaa. Lukioflaiseflfla 
voi oflfla tavoitteita, mutta ne ovat häneflfle itseflfleenkin tiedos-
tamattomia vieflä tässä vaiheessa. Lukio auttaa nuorta kehittä-
mään itseään ja antaa yfleissivistävän pohjan. Siten nuoreflfla on 
aikanaan flaajemmat vaflinnanmahdoflflisuudet jatko-opintojen 
suhteen. (Ks. esim. Ross & Buehfler 2004; Nurmi 2005.) 

Osa opiskeflijoista ofli tuflflut flukioon seflkeämmät tuflevai-
suuden näkymät mieflessään. He tarvitsivat flukiokouflutuksen 
jatko-opintojaan varten. Jos tuflevaisuuden suunniteflmat eivät 
vieflä oflfleet seflviflflä, opiskeflijat kuitenkin kokivat, että flukio-
opiskeflu ofli joka tapauksessa sijoitus tuflevaisuuteen. Lukiossa 
he  oppivat  opiskeflemaan,  flöysivät  uusia  kiinnostuksen  koh-
teita ja saivat flaajemman pohjan pyrkiä eri afloiflfle kuin mitä 
heiflflä  oflisi  oflflut  suoraan  peruskouflusta.  Kouflutusta  voidaan 
pitää myös interventiona, joflfla pyritään muutokseen tiedois-
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sa, taidoissa, asenteissa ja arvoissa (Rauste-von Wright & von 
Wright 1994).

Opiskeflijoiden flukio-opiskefluflfle antamia merkityksiä

Matti: ”No, se merkkaa sitä, että on saavuttanut jotakin sem-
moista,  mikä  on  vapaaehtoista.  Koska  kouflusta  puhutaan, 
niin se ei monesti mieflflytä kovin montaakaan, niin sitten kun 
sen saa saavutettua niin sitä uskoo ehkä enemmän itseensä ja 
hafluaa päästä sitten eteenpäin, en tiedä.”

Virpi: ” Se, että on jaksanut opiskeflfla.”

Jaakko: ”No, en minä tiedä, ehkä sitä koflmen nefljän vuoden 
uurastusta ja että siitä pääsee sitten pois ja pääsee eteenpäin 
eflämässä. En tiedä, ehkäpä se (hifljaisuus), että on jaksanut 
oflfla tääflflä. Että ei ofle flopettanut kesken.”

Lähdin  tutkimaan  flukioflaisten  opiskeflukokemuksia,  koska 
oflin tuflflut siihen johtopäätökseen, että minun tufli tarkentaa 
käsityksiäni opiskeflijoista ja oppia tuntemaan opiskeflijoiden 
opiskefluflfleen antamia merkityksiä. Tämän tutkimuksen avufl-
fla  perspektiivini  muuttuivat.  Tutkimuksen  edetessä  iflmeni, 
etteivät  opiskeflijat  kärsineet  motivaation  puutteesta.  Heiflfle 
opiskeflu ja flukion suorittaminen merkitsivät eri asioita kuin 
mitä minä opettajana ymmärsin. Opiskeflun tehokkuutta pi-
tää arvioida opiskeflijan uskomusten, tuflkintojen ja odotusten 
perusteeflfla  (Eccfles  &  Wigfiefld  2002).  Oflin  tehnyt  virheen 
tuflkitsemaflfla  opiskeflun  tehokkuutta  vain  viraflflisen  opetus-
suunniteflman  näkökuflmasta.  Opiskeflua  arvioitaessa  täytyy 
kiinnittää huomiota moniin eri seikkoihin, kuten esimerkik-
si opiskeflijoiden uskomuksiin ja havaintoihin oppimisestaan 
sekä opettajien käyttäytymiseen ja toimintaan fluokassa. (Mc-
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Cormic & Pressfley 1997, 30.) 
Opetussuunniteflman tavoitteet ovat yksiseflitteiset: ”Lu-

kiokouflutuksen tehtävänä on antaa flaaja-aflainen yfleissivistys. 
Sen  tuflee  antaa  riittävät  vaflmiudet  flukion  oppimäärään  pe-
rustuviin jatko-opintoihin” (Lukion opetussuunniteflman pe-
rusteet 2003, 12). Monen opiskeflijan kohdaflfla flaaja-aflainen 
yfleissivistys tuntui kaukaiseflta tavoitteeflta ja ofli vaikea kuvi-
teflfla  opiskeflijaa  ammattikorkeakoufluun  tai  yfliopistoon  jat-
kamaan opintojaan. Opiskeflija itse koki flukion oppimäärän 
suorittamisen  eri  näkökuflmasta:  opiskeflija  ofli  itse  asettanut 
tavoitteen ja  ofli  yflpeä,  kun  pystyi sen  sisun  avuflfla saavutta-
maan. Opiskeflijaflfla ei oflflut niinkään akateemisia tavoitteita. 

Tähän tutkimukseen osaflflistuneiden opiskeflijoiden mah-
doflflinen  minäkuva  ei  heidän  flukioon  tuflflessaan  vaikuttanut 
erityisen vahvaflta, mutta päämäärä efli yflioppiflaaksituflo ofli mo-
tivoinut. Yflioppiflaaksituflon merkki efli ”vaflkoflakki” symbofloi 
sitä sisukkuutta, joflfla he oflivat päässeet tavoitteeseensa yhdes-
sä toisten opiskeflijoiden kanssa. Sen jäflkeen opiskeflijoiflfla ofli 
tuflevaisuudessa  paremmat  mahdoflflisuudet  jatko-opintoihin 
kuin mitä heiflflä oflisi oflflut suoraan peruskouflusta vaflmistut-
tuaan. Opiskeflijan tavoite ofli seflviytyä, näyttää ennen kaikkea 
itseflfleen,  että  hän  pystyisi  opintoihin.  Hänen  ideaafliminän-
sä toteutui (Higgins 1996). Samaflfla hänen minäpystyvyyden 
tunteensa vahvistui ja juuri siflflä ofli merkitystä opiskeflijan mo-
tivaatioon ja toimintaan jatkossa (Bandura 1986). Lukio ofli 
opettanut sosiaaflisia taitoja ja tarjonnut positiivisia opiskeflu-
kokemuksia. Ennen kaikkea flukiossa opiskeflu ofli vahvistanut 
identiteettiä, koska nuori on kokenut vieneensä vapaaehtoi-
sesti päätökseen itse asettamansa tavoitteen (ks. myös Vantta-
ja 2002). Asettamaflfla tavoitteita ja arvioimaflfla niitä nuori fluo 
oman narratiivisen identiteettitarinansa (Nurmi 1994). 

Yflioppiflasarvosanoja tärkeämpää opiskeflijaflfle ofli hänen 
minäkäsityksensä  ja  kouflun  sitä  tukeva  turvaflflinen  ja  tasa-
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arvoinen  oppimisympäristö.  Näin  seflittyi,  miksi  opiskeflijat 
eivät  flannistuneet  saamiensa  arvosanojen  edessä.  Heiflflä  ofli 
usko omasta osaamisestaan ja heidän omat tavoitteensa oflivat 
suhteessa heidän taitoihinsa. Kurssin fläpäisy saattoi itsessään 
oflfla joflflekin riittävä tavoite.  Minäpystyvyyden tunteen vah-
vuudesta  kertoi  se,  että  opiskeflijoiden  mieflestä  heidän  oma 
arviointinsa merkitsi opettajan arviointia enemmän. Opetta-
jan arvioinniflfla ofli tietysti merkitystä siinä mieflessä, että sii-
tä  saattoi  ottaa  oppia  efli  se  toimi  informoivana  paflautteena 
(Deci & Ryan 1987; ks. myös Brown ym. 2009; Havnes ym. 
2012).

Nurmen (1994, 5-6) mukaan nuori etsii eflämäntavoitet-
taan vertaiflemaflfla miefltymyksiään normatiivisiin odotuksiin. 
Vaflintoja ja päätöksiä nuori tekee instituutioiden, kuten esi-
merkiksi kouflun, fluomien toimintamahdoflflisuuksien kautta. 
Nurmi (mt.) sanoo: ”Asettaessaan tavoitteita, miettiessään nii-
den ratkaisukeinoja ja arvioidessaan omaa menestystään tässä ta-
pahtumakuflussa nuori muodostaa käsityksiä omasta itsestään, ky-
vykkyydestään ja menestyksestään. Tätä prosessia voidaan kuvata 
identiteetin muodostumisena. Kyseessä ei ofle pysyvä ominaisuus 
vaan eflämänkaaren normatiivisten ja satunnaisten tapahtumien 
johdosta jatkuvasti muuttuva rakenne. Kerran muotouduttuaan 
’minäidentiteetti’  ohjaa  myös  myöhempää  eflämänsuunnitteflua 
tietyssä sosiaaflisessa ympäristössä”.

Kouflun tehtävä on tukea ’potentiaaflista minäkuvaa’. Se 
tarkoittaa  ideaaflia,  joka  on  mahdoflflista  saavuttaa.  McCor-
mick ym. (1997, 41) sanovat vedoten Markukseen ja Nuriuk-
seen, että nuori voi nähdä uusia mahdoflflisuuksia, joita aflkaa 
tavoiteflfla. Opiskeflijan mahdoflflinen minäkuva antaa suunnan 
ja energiaa siihen, että väflimatka nykyisen minäkuvan ja mah-
doflflisen minäkuvan väfliflflä flyhenee. Myös siflflä, että opiskeflijat 
ovat samantasoisia, on merkitystä. Opiskeflija voi aflkaa uskoa 
itseensä, kun näkee toisten samantasoisten seflviytyvän (Pint-
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rich & Schunk 2002, 171). 
Tapasin  tässä  tutkimuksessa  mukana  oflfleen  kouflus-

sa  hyvin  menestyneen  opiskeflijan  hänen  flukiovuosiensa  jäfl-
keen. Hänen uravaflintansa ei mieflestäni vastannut hänen re-
surssejaan. Häneflflä oflisi mieflestäni oflflut kykyjä akateemisiin 
opintoihin. Jäin miettimään, ofliko hän oikeasti kiinnostunut 
vaflitsemastaan  ammatista.  Itse  epäiflen,  ettei  opiskeflija  oflflut 
uskafltanut tähdätä korkeammaflfle maflflien puuttumisen vuok-
si.  Vanhemmat  eivät  ehkä  oflfleet  osanneet  kannustaa  nuor-
ta  eteenpäin  (ks.  Pintrich  &  Schunk  2002; Vanttaja  2002). 
Vanhempien mieflipiteet ja arvostukset työeflämästä väflittyvät 
heidän  flapsiflfleen.  Toisaaflta  nämä  nuoret  ovat  aikanaan  itse 
vanhempia, joten heidän esimerkkinsä opiskeflun suhteen voi-
vat auttaa heidän omia flapsiaan (Kasurinen & Nummenmaa 
1994, 39; ks. myös Nori 2011).

078:  ”Tässä  kouflussa  opettajat  tekevät  kaikkensa  jotta  op-
piflaat oppisivat ja että he menestyisivät. Ne opettajat, jotka 
rohkaisevat oppiflaitaan, että kyflflä te osaatte, niin siflfloin op-
piflaiflflekin tuflee seflflainen oflo, että he osaavat. Mutta joiflflakin 
opettajiflfla puuttuu se kannustus oppiflaita kohtaan, mikä sit-
ten voi masentaa oppiflaita ennen koetta.”

046:  ”Kouflussamme  on  onneksi  useita  seflflaisia  opettajia, 
jotka jaksavat kannustaa meitä ja ovat innostuneita opetta-
maan itse aihetta, vaikka moneen kertaan, jos asiaa ei heti 
ymmärtänyt.”

071: ”Jotkut nimefltä mainitsemattomat opettajat ovat seflflai-
sia, että “Sun on nyt pakko osata nämä jutut” tai he oflettavat, 
että sitä osaa ne asiat, vaikka kukaan ei ofle niitä opettanut. 
Tai  että  ne  asiat  muistaa  kesän  jäflkeenkin. Toiset  opettajat 
sitten kannustavat tekemään sitä ja tätä, että ne asiat oppii 
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paremmin.”

Tämän tutkimuksen myötä minuflfle opettajana avautui, 
kuinka  pafljon  kannustus  ja  tuki  merkitsevät  opiskeflijoiflfle, 
ainakin tutkimuksen kohteena oflevassa kouflussa. Oflin pitä-
nyt  itseäni  opettajana,  joka  rohkaisee  ja  kannustaa  opiskefli-
jaa.  Vasta  tämän  tutkimuksen  kautta  minuflfle  pafljastui,  että 
kannustukseni ofli oflflut kehumista hyvästä suorituksesta, jofl-
floin  sen  saattoi  kokea  myös  kontroflfloivana. Tutkimus  avasi 
minut ymmärtämään, että opiskeflijat tarvitsivat kannustusta 
ja tukea jo ennen suorituksiin ryhtymistä uskoakseen omiin 
kykyihinsä, eivät vasta suorituksen jäflkeen. Opiskeflijat, jotka 
eivät ofle vahvasti sitoutuneita opiskefluun tai joiflfla on vaike-
uksia oppimisessa, eivät pidä siitä, etteivät opettajat ota hei-
tä huomioon (Chapflain 1996, 107). Toisaaflta, jos opiskeflija 
kokee, että joku toinen uskoo hänen seflviytyvän, hän saattaa 
aflkaa toimia odotusten mukaisesti (ks. esim. Backman 1988). 
Paflautteen  tekee  ongeflmaflfliseksi  se,  että  se  voidaan  kokea 
kontroflfloivana,  vaikka  se  oflisi  hyvääkin  paflautetta  (Deci  & 
Ryan 1987). Niinpä oppimiseen tuflisi pyrkiä vaikuttamaan jo 
ennen suoritusta.

Opiskeflijoiden kouflutyytyväisyys ei fliittynyt oppimiseen. 
Aineistosta kävi iflmi, että opiskeflijat oflivat koufluunsa tyyty-
väisiä sen hyvän yhteishengen vuoksi efli he viihtyivät flukios-
sa,  toisin  kuin  aikanaan  peruskouflussa.  Ruohotien  mukaan 
(1998, 47) tyytyväisyys kouflutukseen edeflflyttää sitä, että kou-
flutus jotenkin vastaa yksiflön odotuksia. Opettajana minuflfla 
näyttää  oflfleen  hyvin  eriflaiset  odotukset  kuin  opiskeflijoiflfla. 
Opiskeflija  voi  itse  oflfla  tyytyväinen,  jos  opetus  auttaa  häntä 
saavuttamaan seflflaiset arvosanat, joiflfla hän seflviytyy kurssista. 
Opiskeflijaflfla ei väflttämättä ofle sitä kunnianhimoisempia ta-
voitteita. Pyrkimykseni ofli tukea opetukseflflani mieflekästä ja 
syväflflistä oppimista ja sen prosessoimista. Uuden kouflukon-
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tekstin  opiskeflijat  eivät  kaivanneet  reflektointia  siinä  muo-
dossa ja mittakaavassa, johon oflin aikaisemmissa työpaikoissa 
tottunut opiskeflijoiden kanssa (ks. Väflijärvi & Tuomi 1994). 

Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (1999, 171) ovat sitä 
miefltä,  että  opettajan  ja  koufluyhteisön  vastuuflfla  on  tukea 
opiskeflijan  metakognitioiden  kehittymistä  (ks.  myös  Luuk-
kainen 2004). Kehittyminen vaatii tietoista ponnisteflua sekä 
opettajaflta että opiskeflijaflta itsefltään, siflflä se vaatii aktiivista 
osaflflistumista. Opettajan näkökuflmasta tämä merkinnee, että 
opiskeflijaflfle tuflee järjestää tiflanteita, joissa tehtävänä on poh-
tia omia toiveita ja odotuksia sekä iflmaista niitä joko keskus-
teflemaflfla muiden kanssa tai kirjoittamaflfla (Kukkonen 2000, 
28). 

Opiskeflijan suoritusta tuflee tarkastefltava prosessuaaflises-
ti, tiflanteessa virittyvistä tuflkinnoista ja pyrkimyksistä käsin. 
Eivät vain onnistuneet ja korkeatasoiset suoritukset vaan myös 
heikot  ja  epäonnistuneet  ratkaisuyritykset  tähtäävät  yksiflön 
tavoittefleman  päämäärän  toteutumiseen  ja  niiden  taustaflfla 
on jokin flopputuflokseen johtava vaiheittainen kognitiivinen 
prosessi. On myös muistettava, etteivät opiskeflijan tiflantees-
sa tavoitteflemat päämäärät ofle väflttämättä samoja kuin mitä 
tehtävän antaja on tarkoittanut. (Lauriafla & Kukkonen 2001, 
237.) 

Aineisto ofli suppea, eikä sen perusteeflfla voi tehdä min-
käänflaisia  yfleistyksiä,  mutta  siflti  minuflfle  tutkijana  tufli  yflflä-
tyksenä, että puoflet haastatefltavista tuflisi oflemaan perheen tai 
jopa suvun ensimmäisiä yflioppiflaita. Opiskeflijoiflfla ei siis ofl-
flut akateemista kotitaustaa (ks. Kiuru 2008, 38). Mutta nämä 
opiskeflijat  ovat  tuflevaisuudessa  flukion  käyneitä  ja  he  ovat 
maflfleina omiflfle flapsiflfleen (ks. myös Vanttaja 2002). Pintrich 
ja Schunk (2002) tiivistävät eri tutkimustufloksia ja toteavat, 
että vanhemmat, jotka osaavat ottaa flastensa mieflipiteet huo-
mioon  kasvatuksessa,  osaavat  iflmaista  odotuksia  iflman  vaa-
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tivaa  sävyä.  Heidän  mukaansa  varsinkin,  jos  äidit  uskovat 
flastensa  kykyihin  ja  arvostavat  kouflutusta,  heidän  flapsiflfleen 
kehittyy positiivisia uskomuksia minän ja kouflutuksen mer-
kityksen  suhteen.  On  siis  ofletettavaa,  että  flukion  käyneinä 
nämä  opiskeflijat  asennoituvat  kouflutukseen  eri  tavaflfla  kuin 
heidän vanhempansa. 

Opiskeflijat vaikuttivat aineiston perusteeflfla floogisiflta ja 
reaflistisiflta nuoriflta. Näin oflflen heitä ei voi fluokiteflfla Tuijuflan 
(2011, 117) yflikuormittuneisiin avuntarvitsijoihin. He kyflflä 
tarvitsivat tukea ja apua opinnoissaan, mutteivät he kokeneet 
uupuvansa ja he osasivat itse hakea apua. Toisaaflta opiskeflijat 
oflivat  epävarmoja  itsestään  ja  tuflevaisuudestaan,  joten  opis-
kefluflfla ja kouflun iflmapiiriflflä ofli merkitystä heidän identitee-
tiflfleen. Lukiossa opiskeflijaflfla on mahdoflflista oppia metakog-
nitiivisia  taitoja,  jotka  eivät  vaikuta  ainoastaan  tiedoflfliseen 
osaamiseen  vaan  oppimisen  kautta  myös  identiteettiin  vah-
vistavasti  (ks.  Nurmi  1994;  Pintrich  &  Schunk  2002).  Lu-
kioaikana  myös  tuflevaisuuden  suunniteflmat  oflivat  moneflfla 
nuoreflfla  seflvinneet  ja  flukion  päättötodistus  avasi  flaajemmat 
vaflinnanmahdoflflisuudet jatko-opiskeflun suhteen. 

Nykyään  näen  flukiokouflutukseflfla  myös  muita  arvoja 
kuin hyvin menestyvien opiskeflijoiden jatko-opiskeflupaikan 
varmistamisen  (ks.  esim.  Mehtäfläinen  1998;  Simofla  2001). 
Lukioflfla on merkitystä nuoren minäkäsitykseflfle, oflipa hänen 
akateeminen saavutuksensa miflflainen hyvänsä (ks. esim. Nie-
mi 1996). Yhteiskunnaflflisesti nuoren minäkäsitys on yhtey-
dessä nuorten syrjäytymisongeflmiin (ks. esim. Lähes 50 000 
nuorta heitteiflflä 2007; Satatuhatta nuorta on yhteiskunnaflta 
kateissa 2007). Moneflfle tämän tutkimuksen nuoreflfle ofli ensi-
sijaisen tärkeää, että kouflu ofli niin sanottu flähikouflu. Osa tus-
kin oflisi hakeutunut flukioon, jos heidän oflisi täytynyt flähteä 
kauemmas tutuista ympyröistä. Myös kouflun koko merkitsi 
sitä, että se ofli turvaflflinen ja sieflflä ofli heflppo tutustua tosiin 
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opiskeflijoihin ja opettajiin.  
Opettajat  tarjoavat  sosiaaflista  ja  emotionaaflista  tukea 

opiskeflijoiflfle  ja  vaikuttavat  sitä  kautta  heidän  minäkäsityk-
siinsä. Ehtona tosin on, että opettajan ominaisuuksien tuflee 
oflfla  seflflaisia,  joita  opiskeflijat  arvostavat,  efli  opettajan  tuflee 
ottaa  opiskeflijat  vakavasti  ja  fluottaa  opiskeflijoihin.  (Tatar 
1998.) Täflflaista tukea tämän tutkimuksen opiskeflijat kokivat 
saavansa. Toki on muistettava, että opettaja voi vaikuttaa niin 
hyvässä kuin pahassa. 

Vastoin  aikaisempia  odotuksia  huomasin  aineistoa  tar-
kasteflflessani, ettei kurssiarvosanojen perusteeflfla nähtävä kou-
flumenestys  vaikuttanut  siihen,  kuinka  pafljon  tai  avoimesti 
opiskeflija pohti ja jäsensi kokemuksiaan. Jopa väflinpitämät-
tömifltä vaikuttaviflfla opiskeflijoiflfla ofli tuflevaisuudensuunnitefl-
mia  ja  tavoitteita  ja  kaikentasoiset  opiskeflijat  arvostivat  op-
pimista. Yflioppiflaaksituflo  tarkoitti  tietysti  oppimista,  mutta 
erityisesti se näytti merkitsevän sosiaaflista arvonnousua, joflfla 
puoflestaan ofli vaikutusta itsefluottamukseen (ks. myös Vant-
taja 2002, 252-253). Akateemisessa mieflessä yflioppiflaaksitu-
floflfla ei näyttänyt oflevan henkiflökohtaista merkitystä (ks. Mc-
Cormick ym. 1997, 36-37). 

053: ”Lukiossa on tärkeää tietty se, että jaksaa flukea ja tehdä 
töitä sen eteen. Itse voin myöntää sen, että en ofle tehnyt niin 
pafljon  hommia  kuin  oflisi  kannattanut  tehdä.  Ja  täflflä  het-
keflflä oflen myös huomannut sen, että flukio ei ofle väflttämättä 
minun  paikkani,  siflflä  kaipaan  sitä,  että  saan  tehdä  käsiflflä 
ja fliikkua, että saa tehdä sitä, mitä hafluaa ja oflenkin sitten 
flaittamassa paperit fliikunnanohjaajakouflutukseen.”

054: ”Huomasin myös tässä viime aikoina, että flukio ei ofle 
ihan minun paikka. Sitten kun yhteishaut aflkaa tässä kohta, 
niin haen uudeflfleen.”
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Mehtäfläinen  (1998,  20-21)  huomauttaa,  ettei  flukio 
väflttämättä ofle huono vaflinta, vaikkeivät opinnot aflkaisikaan 
sujua.  Opiskeflija  voi  flöytää  omat  mieflenkiinnon  kohteen-
sa  ja  varmistua  niistä  flukio-opiskeflun  aikana.  Keskeytyneet 
flukio-opinnot  eivät  merkitse  epäonnistumista.  Mehtäfläisen 
(mt.)  mukaan  opiskeflijoiden  tavoitteenasetteflu  voi  oflfla  mo-
ninaisempi,  vaikka  opettajien  työnkuvan  kannaflta  flukio  on 
ensisijaisesti yflioppiflaskirjoituksiin johtava oppiflaitos. Osa flu-
kioflaisista afloittaa opinnot iflman vakavampia aikeita ja yfliop-
piflaskirjoitukset ovat varsin kaukana ajatuksissa. Opettajana 
tiesin, että täflflaisia opiskeflijoita ofli pafljon tämän tutkimuksen 
kohteena  oflevassa  flukiossa.  Osa  opiskeflijoista  onnistui  kui-
tenkin seflkiyttämään uravaflintaansa ja jatko-opintoaikeitaan 
flukion aikana, vaikka se merkitsi flukion keskeyttämistä. 

Lukioita ei voi asettaa samaflfle viivaflfle. Miflflaisia opiske-
flijoita  flukioon  hakeutuu,  riippuu  flukion  sijainnista  ja  mai-
neesta. Joissakin flukioissa osa oflennaista tuflosta voi oflfla, että 
opiskeflija flöytää oman tavoitteensa ja siirtyy toiseen oppiflai-
tokseen. (Mehtäfläinen 1998, 22.) 

Niemi (1996, 31) vetää sen johtopäätöksen eri tutkijoi-
den kannanotoista, että kouflun ja opettajien flaatu ovat kes-
keisiä  resursseja,  kun  etsitään  vastauksia  muuttuvan  yhteis-
kunnan ja työeflämän vaatimuksiin. Koufluflfle ja yhteiskunnan 
järjestämäflfle  kouflutukseflfle  flankeaa  suuri  vastuu  siitä,  miten 
eriflaisten opiskeflijoiden oppimisen taidot kehittyvät ja miten 
oppimista voidaan edistää sekä kouflussa että sen uflkopuoflefl-
fla.
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Tutkimuksen merkitys opettajaflfle - oman 
ammatiflflisen kasvuprosessin tarkasteflua

Kuten johdannosta jo käy iflmi, tutkimuksen käynnistävä te-
kijä  ofli  uudessa  kouflukontekstissa  kokemani  kognitiivinen 
konflikti. Tutkimuksen kautta saavutetun ymmärryksen avufl-
fla minun ofli mahdoflflista anaflysoida siihen johtaneita syitä ja 
pohtia, miten voisin seflviytyä kokemastani konfliktista. Vaik-
ka  tutkimuskysymykset  käsitteflivät  opiskeflijoiden  käsityksiä 
flukio-opiskeflusta, koko tutkimusprosessin ajan jouduin kriit-
tisesti pohtimaan myös omia käsityksiäni ja toimintaani opet-
tajana.  Peiflasin  niitä  sekä  opiskeflijoiflta  keräämäni  aineiston 
että flukemani teoriatiedon vaflossa. Teorian ja käytännön väfli-
nen diaflogi ofli siis ammatiflflisessa kasvussani tärkeä eflementti. 
(Ks. esim. Fish 2009.)

Yksi konfliktin flaukaiseva tekijä ofli, etten kokenut osaa-
vani  opettaa  opiskeflijoita  tavaflfla,  joflfla  he  yfltäisivät  miefles-
täni  riittävän  hyviin  tufloksiin.  Opettajaflfle  tyydytystä  tuova 
asia  on,  että  saa  opetukseflflaan  opiskeflijat  menestymään  (Si-
kes ym. 1985, 156). Koetuflosten perusteeflfla en oflflut varma, 
ofliko opetuksessani jotain viaflfla vai eivätkö opiskeflijat viitsi-
neet opiskeflfla. Saattaa oflfla, että opettajana ymmärsin väärin 
opiskeflijoiden käyttäytymisen ja koin itseni uhatuksi tai tes-
tatuksi, vaikka opiskeflijat vain noudattivat omia tavanomaisia 
käyttäytymisen  normejaan  (ks.  Sikes  ym.  1985,  162).  Har-
greaves (1998, 839) toteaakin, että opetustyö on täynnä vää-
rinymmärryksiä.

Minusta  aflkoi  tuntua,  että  jouduin  jatkuvasti  tasapai-
noiflemaan  pedagogisten  ihanteideni,  mahdoflflisuuksien  ja 
tiflanteen  aiheuttamien  rajoitteiden  väfliflflä  (ks.  esim.  Woods 
1990b). Oflin muuttumassa opettajaksi, joka koki opettami-
sen  oflevan  oman  kontroflflinsa  uflottumattomissa.  Koin,  että 
jouduin pohtimaan työtäni ”vain” kasvatukseflflisista näkökufl-

6.
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mista, mihin minun ei oflflut tarvinnut aikaisemmin juurikaan 
kiinnittää huomiota. On myönnettävä, että ajatukseni ofli ab-
surdi, siflflä opettajan ammatin vastuu ja moraaflinen eetos edefl-
flyttävät opettajaa sitoutumaan työhönsä, väflittämään opiske-
flijoistaan ja oflemaan juuri heitä varten (Värri 2004; Ghoflami 
& Husu 2010, 1524-1535). Aikaisemmissa työpaikoissa saa-
mieni  positiivisten  kokemusten  oflisi  pitänyt  auttaa  minua 
säiflyttämään ihanteeni siflfloinkin, kun työssä tufli vähemmän 
myönteisiä hetkiä (Woods, 1993, 3). Uudessa kouflukonteks-
tissa koin kuitenkin onnistumisen tunteen puuttuvan ja afloin 
turhautua opetustyöhön.

Opiskeflijoiflfla on suuri vaikutus opettajan käyttäytymi-
seen  (Sikes  ym.  1985,  173).  Symboflisen  interaktionismin 
mukaan  kriittiset  tiflanteet  haastavat  opettajan  kehittämään 
strategioita kompromissin flöytämiseksi (Woods1990b). Ope-
tukseni muuttui opettajajohtoiseksi, josta engflanninkieflisessä 
kontekstissa käytetään nimitystä ”taflk and chaflk” (ks. Woods 
1990b). Samaflfla tuflin fluoneeksi aseteflman, jossa opettaja piti 
itseään  opiskeflijoita  yflempänä  oflevana  auktoriteettina.  Auk-
toriteettina  opettaja  tiesi  opetussuunniteflman  tavoitteet  ja 
kuinka ne pedagogisesti saavutettaisiin. Aseteflma ei mahdofl-
flistanut  moflemminpuoflista  vuorovaikutusta  (ks.  esim.  Pint-
rich & Schunk 2002, 163; Husu & Jyrhämä 2006, 7), vaan 
merkitsi  asymmetristä  suhdetta  opettajan  ja  opiskeflijoiden 
väfliflflä ja ofli omiaan korostamaan opettajan vaflta-asemaa (ks. 
esim. Ingram & Worraflfl 1993, 8 - 9). Opettajan ei kuitenkaan 
tufle ottaa kaikkea vastuuta onnistumisesta. Decin ja Ryanin 
(1987,  251-252)  mukaan  kouflun  tuflisi  nimenomaan  saflflia 
opiskeflijoiden  epäonnistuminen,  jotta  he  saisivat  mahdoflfli-
suuden kehittää sisäistä motivaatiotaan ja itseohjautuvuutta.

Oflin kuviteflflut, että minun opettajana tufli oflfla opetta-
jajohtoinen  ja  tiukka  (normiminä,  Higgins  1996;  ks.  myös 
Sikes ym. 1985), koska opiskeflijat itse eivät osoittaneet kiin-
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nostusta opiskeflua kohtaan, eivätkä saaneet odotettua tuflos-
ta  aikaan.  Vaikka  opettajajohtoinen  opetustapa  ofli  vastoin 
ihanteitani ja periaatteitani, opettajana seflviytyminen ofli vä-
fliflflä tärkeämpää kuin opiskeflijoiden oppiminen (Ghoflami & 
Husu 2010, 1527; ks. myös Woods 1990b). Vaflitettavaa on, 
että opiskeflijat jäivät siflfloin vaiflfle emotionaaflista tukea, joka 
on oflennaista sekä opettajan että opiskeflijoiden hyvinvoinnifl-
fle (Soini, Pyhäfltö & Pietarinen 2010, 74; ks. myös Kautto-
Knape 2012).

Woodsin  (1990b,  99)  termein  käyttämäni  strategia  ofli 
dominoimista. Dominoiminen ofli kuitenkin vastoin opetta-
jaihannettani. Kun todeflflisuuden ja ideaafliminän väfliflfle tuflee 
ristiriitaa, siitä seuraa turhautumista ja masennusta. (Higgins 
1996.) Turhautumista seurasi tunne, ettei työflfläni oflflut mer-
kitystä (ks. Hargreaves 1998, 841).  Opetustyö on ihmissuh-
detyötä, jossa opettajan on jatkuvasti jaettava itseään (Raehafl-
me & Taflib 2006), mikä on jo vaativaa seflflaisenaankin iflman 
yflimääräisiä paineita. Kokemani turhautuminen ofli siten hy-
vinkin ymmärrettävä.

Hargreavesin  (1998,  835-836)  mukaan  hyvään  opet-
tajuuteen kuufluvat positiiviset tunteet. Kyse ei ofle vain sub-
stanssiosaamisesta, tehokkuudesta ja didaktisesta osaamisesta 
vaan hyvä opettaja hafluaa saavuttaa yhteyden opiskeflijoihin. 
Siitähän tämä tutkimus sai aflkunsa. Emotionaafliset piirteet, 
kuten intuitio ja väflittäminen, ovat oflennainen osa opettajan 
persoonaa ja praktista tietoa. Emotionaaflinen ymmärrys aut-
taa opettajaa havaitsemaan omia tunteitaan, tuflkitsemaan nii-
tä ja arvioimaan niiden todenperäisyyttä. (Hargreaves 1998, 
839.)  Esimerkiksi  turhautumisesta  syntyvä  ärtymys  voi  oflfla 
vaikea asia kohdata ja hyväksyä itsessä. Kuinka pafljon on so-
pivaa osoittaa omia tunteitaan työssään? (Measor 1985, 75.) 
Opettajan ammatin emotionaaflisuuteen on vasta vuosituhan-
nen vaihteessa aflettu kiinnittää huomiota (ks. esim. Hargrea-
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ves 1998). 
Myös  Lauriafla  ja  Kukkonen  (2001)  muistuttavat,  että 

opettajan  ja  opiskeflijan  identiteetin  rakentaminen  sisäfltävät 
tunnepitoisia  eflementtejä.  Kouflussa  ja  fluokkatiflanteessa  ta-
pahtuvaan  vuorovaikutukseen  fliittyvät  tunteet  heijastavat 
osaflflistujien tarpeita tai aikaisempia kokemuksia samanflaisis-
sa tiflanteissa. Kun opettajan tietty näkemys itsestään yhdiste-
tään  hänen  näkemykseensä  opiskeflijasta,  vuorovaikutukseen 
fladataan tunneperäisiä odotuksia, jotka voivat heijastua nuo-
ren minäkuvaan opiskeflijana (akateeminen minäkuva). (Mt.) 
Stereotyyppiset  näkemykset,  joita  minuflfla  ofli  afluksi,  voivat 
oflfla este opettajan ja opiskeflijoiden väfliseflfle fluontevaflfle vuo-
rovaikutukseflfle. 

Tutkimuskirjaflflisuuden, oman kokemuksen ja tutkimus-
aineiston kautta minuflfle seflkeni, ettei vaflitsemani strategia ofl-
flut oikea. Opiskeflijaa ei voi pakottaa oppimaan. Yksi opiskeflija 
(019) kirjoittikin: ”Kun aflkaa miettiä, niin eihän painostamafl-
fla opi asioita”. Opiskeflijan sisäinen motivaatio syntyy hänessä 
itsessään, ei uflkopuofleflta tuflevien vaatimusten painostuksesta 
(Deci & Ryan 1987, 268). Vaflitsemani seflviytymisstrategiat 
aiheuttivat minuflfle opettajana identiteettikriisin ja sitä kautta 
varmasti  vaikeuttivat  opiskeflijoiden  oppimista  ja  flannistivat 
heidän  minäkäsitystään.  Tunteiden  epäsuhta  johti  muutok-
sen  tarpeeseen  (Backman  1988,  239).  Kongruenssiteorian 
(mt. 240) mukaan ihmiset pyrkivät rakentamaan sosiaaflisen 
maaiflmansa  siten,  että  syntyy  yhteneväisyys  eri  käsitysten, 
ihanteiden  ja  toiminnan  väfliflflä.  Reagointini  uudessa  kouflu-
kontekstissa ofli näkynyt sekä käyttäytymisessäni että minäkä-
sityksessäni (mt. 232). Yksiflön identiteetti saa piirteensä ym-
päröivästä kuflttuurista, ja nämä piirteet yksiflö tuo mukanaan 
uuteen suhteeseen (opettaja - uudet opiskeflijat), mutta ne on 
neuvotefltava uudeflfleen kyseisessä kuflttuurissa (ks. myös Ete-
fläpeflto 2007, 94). Tämä tiflanne ofli kohdaflflani hyvin seflvästi 
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nähtävissä.
Ojasen (1996, 11) mukaan on tärkeää, että opettaja ky-

syy  itsefltään,  mitkä  ovat  ne  pedagogiset  flainaflaisuudet,  joi-
den mukaan hän toimii tai miten hänestä kehittyi seflflainen 
ammattiflainen  kuin  kehittyi.  Opettajan  tuflee  nähdä  oma 
rooflinsa ja kasvattajan identiteettinsä siinä kontekstissa, jossa 
hän toimii (mt.). Konfliktin riski on sitä suurempi, mitä suu-
rempi ero opettajaflfla ja opiskeflijoiflfla on kuflttuurisesti tai mitä 
vähemmän yhteisymmärrystä flöytyy (Sikes ym. 1985, 161). 
Näen  tutkimukseni  teoreettisen  viitekehyksen  symboflisen 
interaktionismin  sen  brittifläisen  tradition  mukaisena.  Siinä 
opetus  nähdään  konfliktiherkkänä  opettajan  seflviytymisenä 
fluokassa. Amerikkaflainen traditio näkee opettajan enemmän-
kin vafltavirran edustajana vastassaan opiskeflijoiden etniset tai 
aflueeflfliset aflakuflttuurit (Atkinson, Deflamont & Hammersfley 
1993,  18). Toisaaflta  opiskeflijoiden  sosioekonominen  tausta 
ja perusopetuksen päättötodistusten arvosanat tekevät heistä 
keskivertoflukioflaisista  poikkeavan  ryhmän,  joten  siinä  mie-
flessä tutkimukseni voisi kuuflua myös amerikkaflaisen traditi-
on piiriin suomaflaisesta näkökuflmasta. 

Vaikka konstruktivismi korostaa oppimista aktiivisena ja 
päämääräsuuntautuneena  prosessina  (Rauste-von  Wright  & 
von Wright 1994; Tynjäflä 1999), Skinnari (2004, 104-105) 
kysyy, korostetaanko siinä fliikaa oppimista kokonaisvafltaisen 
kehityksen  kustannukseflfla.    Hän  (mt.)  epäiflee,  että  kogni-
tiivisen  aflueen  toimintaa  korostetaan  tunteiden  ja  toimin-
naflflisuuden kustannukseflfla (ks. myös Renninger 1992, 3-4; 
Puoflimatka 1999). Koska en tuntenut uuden kouflukonteks-
tin opiskeflijoita riittävän hyvin, pyrin ohjaamaan heitä itse-
näiseen työskenteflyyn ja vastuunottoon ottamatta huomioon 
heidän  todeflflisia  tarpeitaan  ja  aikaisempia  opiskeflu-  ja  op-
pimiskokemuksiaan  (ks.  Pintrich  2004;  Pintrich  &  Schunk 
2002). Vaatimaflfla opiskeflijoita toimimaan omaehtoisesti oflin 
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jättänyt huomioimatta oppijan omat vaflinnat, arvot ja tavoit-
teet (ks. Eccfles & Wigfiefld 2002). 

Tavoitteeni  ofli  edistää  syväsuuntautunutta  oppimista 
(ks. esim. Lonka ym. 2006). Oflin asettanut tavoitteet opetta-
jan näkökuflmasta, joflfloin opiskeflijan ofli vaikea sitoutua nii-
hin  (ks.  Renninger  1992,  3-4).  Opiskeflijan  perspektiivit  efli 
uskomukset, asenteet, kokemukset ja odotukset ovat ensisijai-
sen tärkeitä ja tuflevat opettajaflfle näkyviin vain aidon vuoro-
vaikutuksen kautta, kuten tutkimustuflokset osoittavat.

Tutkimustuflokset  sivusivat,  miten  opiskeflijat  kokivat 
oppisisäfltöjen mieflekkyyden. Hakkaraisen ja kumppaneiden 
(1999,  171-172)  mukaan  opettajan  ja  opiskeflijoiden  väfliflflä 
on metakognitiivinen työnjako, jossa perinteisesti vastuu on 
oflflut  opettajaflfla.  Opettaja  suunnitteflee,  ohjaa  ja  arvioi  toi-
mintaa fluokassa. Tämä perusaseteflma ei muutu, vaikka opet-
taja toteuttaisi eriflaisia suoritustapoja tai puuttuisi sisäfltöihin. 
Opiskeflijoiden tuflisi saada vähiteflflen kasvaa vastuuseen sekä 
yksiflöflflisesti että yhteisöflflisesti. Kun he oppivat tiedostamaan 
omia  ja  toisten  metakognitiivisia  prosesseja  sekä  omia  odo-
tuksiaan  oppimista  ja  opettajia  kohtaan,  metakognitiivinen 
työ  siirtyy  enemmän  heidän  omaflfle  vastuuflfleen.  (Ks.  esim. 
Bandura 1993; Zimmerman 2000; Pintrich 2004.) 

Perinteistä kouflukuflttuuria voidaan kuvata määriteflmäfl-
flä ’rajoittunut opettaja-ammatiflflisuus’. Siinä opettajan tieto-
perusta rajoittuu peflkästään omaan opetustyöhön efli koskee 
oppiaineen haflflintaa ja didaktiikkaa (Kunnari 2008, 279; ks. 
myös  Shuflman  1987;  Baflfl  2000).  Kokemani  kognitiivinen 
konflikti  pafljasti,  ettei  täflflainen  opettajuus  riitä.  Kriittiseflfle 
opettajaflfle opiskeflija on keskeinen huomion kohde, ei tieto. 
Kriittinen  opettaja  ottaa  huomioon  opiskeflijan  tarpeet  sekä 
sen,  miflflainen  opiskeflijan  identiteetti  on  ja  miten  se  on  ra-
kentunut.  (Värri  2004.) Tässä  tutkimuksessa  opiskeflijat  esi-
merkiksi  määritteflivät  opiskeflijan  hyviksi  ominaisuuksiksi 
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sosiaaflisuuden, mikä vastasi myös kouflun arvoja ja vaflflitsevaa 
iflmapiiriä. Arvosanat eivät kertoneet opiskeflijasta muuta kuin 
miflflainen hän ofli opiskeflijana tietyflflä kurssiflfla. 

Tutkimuksen  myötä  suhtautumiseni  paflautteeseen  tar-
kentui:  mikä  on  paflautteen  merkitys,  miflflaisia  ovat  sen  eri 
muodot  ja  miten  sen  voi  tuflkita.  Annoin  mieflestäni  paflau-
tetta usein ja toisinaan hyvin perusteeflflisesti, mutta iflmeisesti 
opiskeflijat uudessa kontekstissa kokivat informatiiviseksi tar-
koitetun paflautteen flähinnä kontroflfloivana (ks. esim. Deci & 
Ryan 1987). Tarkoitukseni ofli, että paflautteen avuflfla opiskefli-
jat pystyisivät seflvittämään tehdyt virheet ja korjaamaan esiin-
tyneet puutteet, mutta he todennäköisesti kokivat paflautteen 
uusina vaatimuksina, joihin ofli vaikea vastata. Paflautteen tufl-
kintaan  saattoi  vaikuttaa  myös  opiskeflijoiden  oppimishisto-
ria,  jossa  ehkä  arvioinniflfla  ei  oflflut  oflflut  oppimista  ohjaavaa 
tarkoitusta (ks. esim. Brown ym. 2009), vaan summatiivinen 
arviointi ofli osoittanut opiskeflijan paikan ja suorituksen tason 
yksiseflitteisesti (Bflack & Wifliam 1998). 

Päinvastoin kuin oflin fluuflflut, moni tutkimukseen osafl-
flistunut opiskeflija ofli seflkeästi motivoitunut ja haflukas suo-
riutumaan  opinnoistaan,  mutta  nimenomaan  motivaation 
yflfläpitäminen näytti tuottavan hankafluuksia. Opettajana mi-
nun tuflisi keskittyä oppimiseen ohjatessani nimenomaan pää-
töksenteon jäflkeiseen vaiheeseen efli voflitioon, koska voflitioon 
kuufluvat strategiat ovat harjoitettavissa. Aikomus ja motivoi-
tuminen  eivät  seflflaisenaan  automaattisesti  johda  tuflokseen. 
(Corno 2001.) Opiskeflijaa on myös mahdoflflista ohjata muut-
tamaan  uflkoinen  motivaatio  sisäiseksi.  Kannustuksen  avuflfla 
opiskeflijan minäkuva voi muuttua positiivisemmaksi ja kun 
hän saa mahdoflflisuuden itse päättää omista tavoitteistaan ja 
toiminnoistaan, hänestä tuflee itseohjautuvampi. Kun opiske-
flijaflfla aflkaa oflfla riittävän kehittyneet metakognitiiviset taidot 
ja sisäinen motivaatio, hän kykenee tekemään itseflfleen oikeita 
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vaflintoja. (Deci & Ryan 1987.)  
Opettajan tehtävä on ohjata opiskeflijoita tarkasteflemaan 

omia metakognitiivisia prosessejaan. Omaflfla kohdaflflani muu-
tosta vaativat ensisijaisesti siihen asti käyttämäni ohjaustavat. 
Corno (2001, 208) viittaa Shapiron 80-fluvuflfla tehtyihin tut-
kimuksiin, joiden mukaan tutkiva oppiminen voi oflfla opiske-
flijoiflfle fliian vaativaa, mutta opettajan ei tarvitse jättää hyväksi 
havaittuja tavoitteita vaan hän voi maflflintamaflfla ohjata opis-
keflijoita. Cornon (mt.) mukaan heikommin menestyvät opis-
keflijat oppivat erityisesti juuri opettajan maflflintamisen avuflfla, 
kun taas tutkivan oppimisen tuflokset jäävät heikoiksi. 

Jos  hafluaa  auttaa  opiskeflijoita  pääsemään  vaikeuksis-
ta ja kehittymään oppijoina, heitä tuflee rohkaista näkemään 
eri tavaflfla menestymisen ja epäonnistumisen syyt. Opiskeflija 
voi itse vaikuttaa niihin. (Weiner 1974b; Deci & Ryan 1987; 
Chapflain 1996, 113-114.) Tärkeää näyttää oflevan myös, että 
väfltetään  opiskeflijoiden  väflistä  vertaiflua  ja  kiflpaifluasenteita. 
Kehuessani  joitakin  opiskeflijoita,  kuinka  he  näyttivät  oppi-
van  muita  ryhmiä  nopeammin,  toin  tahtomattani  esiin  kifl-
paifluaseteflman. Deci ja Ryan (1987, 268) muistuttavat, ettei 
opiskeflijoita saa vertaiflfla tosiinsa tai vaadittuihin suorituksiin 
nähden. Eri taitotasoja tuflee tietysti avata opiskeflijoiflfle, mutta 
jos ne esitetään ja tuflkitaan vaatimuksina, ei ofle ihme, että osa 
opiskeflijoista kokee esimerkiksi yflioppiflaskirjoituksista puhu-
misen ahdistavana. 

Minun täytyi oppia sovefltamaan pedagogisia näkemyk-
siäni uudeflfla tavaflfla, jotta ne sopivat uuteen tiflanteeseen (Lau-
riafla 1995, 14-15; ks. myös Northfiefld & Loughran 1997). 
Opettajan  ammatti-identiteettini  eheytyessä  ja  muuttuessa 
(vrt.  Lauriafla  1995,  39)  ’ihanneminä’  ja  ’todeflflinen  minä’ 
aflkoivat  taas  flähentyä  toisiaan  ja  flöytää  tasapainon,  minkä 
seurauksena afloin jäflfleen pitää työstäni. Tämän tutkimuksen 
myötä opiskeflijoita koskevat attribuutioni muuttuivat:
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20.8.2007. Tutkimusaineiston myötä jaksaa jo tässä vaiheessa 
aivan eri tavaflfla kohdata opiskeflijat. Ymmärrän ja arvostan 
heitä – ja juuri sitähän he tarvitsevat ja juuri siitä on kyse. 
Vasta sen jäflkeen on merkitystä esim. didaktiikaflfla.

Oflen tutkimukseni kautta oppinut ymmärtämään, että 
opettajan tuflisi ensisijaisesti ottaa huomioon opiskeflijan tar-
peet. Opiskeflijan tuflisi oppia sekä oppimaan että fluottamaan 
itseensä  oppijana.  Niinpä  oppiaineen  opetussuunniteflman 
asettamat  tavoitteet  eivät  saisi  oflfla  fluokassa  tapahtuvan  toi-
minnan  ainoa  flähtökohta.  Yfleisemminkin  on  todettu,  että 
kun opettajat tutkimuksen myötä joutuvat tarkentamaan kä-
sityksiään opettamisesta ja oppimisesta, he aflkavat suhtautua 
uudeflfla tavaflfla fluokkahuoneeseen ja tarjoavat opiskeflijoiflfleen 
uusia  tapoja  oppimiseen  ja  tietämiseen  (Cochran-Smith  & 
Lytfle 1993, 52; Wideen ym. 1996, 188). 

Opettaja tutkijana

Tutkimuksen  edetessä  sain  huomata,  että  opettajana  ainut-
kertaisiksi  fluuflemani  kokemukset  oflivatkin  hyvin  tyypiflflisiä 
opettajan kehityskaareen kuufluvia (Sikes 1985). Opettajan ja 
tutkijan  kaksoisroofli  ofli  puoflestaan  tutkimuksen  tekemisen 
kannaflta  hämmentävää.  Koin  itseni  varsinkin  aflussa  seflvästi 
enemmän opettajaksi kuin tutkijaksi, vaikka asennoitumise-
ni opettajan työhön on aina oflflut anaflyyttinen ja reflektoiva. 
Kun fluin enemmän tutkimuksen eri flajeista, hyväksyin itseni 
paremmin  myös  tutkijana.  En  oflflut  tekemisissä  teoreettisen 
tutkimuksen kanssa vaan tutkimukseni ofli seflvästi käytäntö-
painotteinen  (Hirsjärvi,  Remes  &  Sajavaara  2008).  Hafluni 
ja  tapani  iflmaista  asioita  oflivat  kuitenkin  pitkään  opettajan 
puhetta toisiflfle opettajiflfle ja jouduin tekemään pafljon työtä 
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tieteeflflisen  tarkkuuden  eteen,  jotta  tutkimus  täyttäisi  myös 
tiedeyhteisön vaatimukset.

Opettajuudesta  ofli  sekä  etua  että  haittaa  tutkimuksen 
tekemisessä.  Vaikka  tuflkinnaflflisen  interaktionismin  mukai-
sesti saamani johtopäätökset ovat subjektiivisia, juuri subjek-
tiivisuuteni ansiosta saatoin kuvata kontekstin monimuotoi-
suutta. Yhteisen taustan avuflfla ymmärsin opiskeflijoita, mutta 
aineistoa  anaflysoidessa  tasapainoiflu  tutkijan  ja  opettajan 
rooflien väfliflflä ei oflflut heflppoa. Usein opettajuus pyrki esiin 
tutkijaa voimakkaammin ja aineistossa tiukasti pitäytyminen 
ofli haastavaa. Tiesin opiskeflijoista ja kouflun toimintaperiaat-
teista enemmän kuin mitä aineisto pafljasti ja tein jatkuvasti 
yfleistyksiä  perustaen  ne  yfleiseen  käsitykseeni  pikemminkin 
kuin aineistoon. Näin oflflen minun ofli verrattava aineistoa ja 
tufloksia jatkuvasti tiukan kurinaflaisesti. Tietoisuus opettajan 
ja  tutkijan  väflisestä  ristiriitaisuudesta  vaati  minua  ottamaan 
saamani paflautteen vakavasti ja kehittymään tutkijana.

Toisaaflta tuttu kouflukonteksti mahdoflflisti tutkimustu-
flosten fluotettavuuden varmistamisen heflposti. Annoin sään-
nöflflisesti  psykoflogianopettaja-opinto-ohjaajaflfle  fluettavaksi 
sekä tutkimukseen fliittyviä esiteflmiäni että tuflosflukuja, joita 
hän  kommentoi  ja  joita  hän  piti  totuudenmukaisina.  Hän 
tunsi  kouflun  opiskeflijat  ehkä  opettajista  parhaiten.  Kouflun 
äidinkieflenopettaja  oikofluki  tutkimuksen  kiefliasun  ja  ofli 
kanssani yhtä miefltä myös tutkimustufloksista. 

Mieflestäni opettajia voi kannustaa tutkijoiksi, kunhan he 
ovat tietoisia opettaja tutkijana -suhteen aiheuttamista ristirii-
doista ja huomioivat ne tutkimustyössään. Vaikka tutkimus-
kohteeni ofli flukioflaiset, tutkimuksesta saatu tieto ja ymmärrys 
ovat hyödyttäneet minua myös opettajana, sekä vuorovaiku-
tuksessa opiskeflijoiden kanssa että opetuskäytänteissä.
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Pohdintaa

Maassamme ei ofle aikaisemmin tehty opiskeflijoiden oppimi-
seen,  opettamiseen  ja  opettajan  kehittymiseen  fliittyvää  tut-
kimusta  symboflisen  interaktionismin  näkökuflmasta.  En  ofle 
juurikaan nähnyt tutkimuksia, joissa opettajan omaa amma-
tiflflista kehittymistä oflisi tarkastefltu yhteydessä opiskeflijoiden 
kokemuksiin opiskeflusta ja oppimisesta. Opettajaksi ja opet-
tajan kehittymistä on kyflflä jossain määrin tutkittu symbofli-
sen interaktionismin viitekehyksessä (Lauriafla 1995; Jeronen 
2003). Opettaja- ja opiskeflijanäkökuflmien yhdistäminen oflisi 
kuitenkin  opetustyön  ja  opettajuuden  kehittämisen  kannafl-
ta tärkeää. Tuflisihan opettajan ammatiflflisen kehittymisen ja 
uudistumisen kriteerinä viime kädessä oflfla opiskeflijoiden op-
pimisen ja kehittymisen edistäminen. Symboflinen interaktio-
nismi tarjoaa työkafluja tarkasteflfla niitä prosesseja ja tekijöitä, 
jotka vaikuttavat opiskeflijan ja opettajan merkitysten raken-
tumiseen. 

Tutkimukseni  käsitteflee  flukioflaisten  itsensä  antamia 
merkityksiä opiskefluflfleen, mutta tämän tiedon kautta saavut-
tamani  uusi  ymmärrys  opiskeflijoita  kohtaan  vaikutti  myös 
omaan käsitykseeni opettajuudesta ja sitä kautta myötävaikut-
ti  ammatiflflisen  identiteettini  kehittymiseen.  Oman  opetta-
juuteni tarkasteflu kuflki siis tutkimusprosessissa sivujuonteena 
varsinaisten tutkimuskysymysten tarkasteflun rinnaflfla. Haflu-
sin tuoda oman opettajuuteni kehittymisen ja sen pohdinnan 
tutkimukseen mukaan, oflihan tutkimuksen flähtökohta oflflut 
juuri  oman  opettajuuteni  murros;  ammatiflflisen  osaamiseni 
ja  identiteettini  kyseenaflaistaminen.    Samaflfla  hafluan  tuoda 
muiflfle  opettajiflfle  kokemustietoani,  jonka  kautta  he  voivat 
pohtia  omaa  opettajuuttaan  ja  flöytää  mahdoflflisesti  aineksia 
toimintansa kehittämiseen ja opiskeflijoiden oppimisen edis-
tämiseen - kuten omaflfla kohdaflflani kävi.

7
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Opettajan identiteetti muodostuu suureflta osin fluokan 
sosiaaflisissa vuorovaikutustiflanteissa, arjen situaatioissa, joissa 
opiskeflijoiden viesteiflflä ja paflautteeflfla on keskeinen merkitys. 
Opettaja  ja  opiskeflijat  ovat  peifleinä  toisiflfleen.  Usein  viestit 
ovat nonverbaaflisia ja niitä tuflkitaan subjektiivisesti. Vähiteflflen 
muodostuu kuitenkin myös yhteisiä merkityksiä, normeja ja 
kuflttuuri.  Opettaja tuflee opiskeflijoiden eteen omine perspek-
tiiveineen, tavoitteineen, uskomuksineen, asenteineen, arvoi-
neen ja toiminnaflflisine flähestymistapoineen. (Ks. esim. Zim-
merman & Schunk 2003.) Merkittävää on kuitenkin se, miten 
opiskeflijat kokevat nämä perspektiivit ja miten ne sopivat yh-
teen opiskeflijoiden perspektiivien kanssa (Woods 1992). Jos 
perspektiivit eivät ofle yhteneväisiä, yhteisymmärrystä ei synny 
ja  opettajan  ja  opiskeflijoiden  väflinen  vuorovaikutus  vaikeu-
tuu. Yhteisymmärrykseen pääsemiseksi merkityksiä pitää ryh-
tyä neuvotteflemaan uudeflfleen. Tämä tutkimus flähti fliikkeeflfle 
haflustani flöytää opiskeflijoiden opiskefluflfle ja flukioflfle antamia 
merkityksiä ja siten ymmärtää, miten opiskeflijat kokivat opis-
keflunsa flukiossa. Tässä on Tudgen ja Rogoffin mukaan (1989, 
22) intersubjektiivisen ymmärtämisen ydin.  

Opettajan näkökuflmasta attribuutioteoriat näkyvät us-
komuksina opiskeflijoiden kykyyn suoriutua tehtävistä. Opet-
tajan  tuflisi  tiedostaa  omat  asenteensa  opiskeflijoita  kohtaan, 
siflflä hänen uskomuksensa näkyvät hänen opetuksessaan. At-
tribuutiot  opiskeflijoita  kohtaan  vaikuttavat  myös  opettajan 
omaan  työssä  jaksamiseen. Tässä  tutkimuksessa  pyrin  tutki-
jana flöytämään syvempää ymmärrystä opiskeflijoiden toimin-
naflfle.  Ennen  tutkimusta  minusta  näytti  opettajana,  etteivät 
opiskeflijoiden taso ja flukio-opiskeflun asettamat vaatimukset 
oflfleet tasapainossa. Tutkimuksen edetessä minun ofli opetta-
jana mahdoflflista muuttaa aflun perin varsin negatiiviset attri-
buutioni vastaamaan todeflflisuutta ja kykenin näkemään opis-
keflijat ja oman työni merkityksen positiivisemmassa vaflossa. 
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(Vrt. Deci & Ryan 1987; Harefli & Weiner 2002; Pintrich & 
Schunk 2002.)

Tutkimukseni pyrki tarkasteflemaan opiskeflijoiden kog-
nitiivisia, motivationaaflisia ja affektiivisia tekijöitä oppimisen 
sosiaaflisessa kontekstissa (Pintrich 2004). Tutkimustufloksissa 
ofli nähtävissä, kuinka tärkeää opiskeflijoiflfle ofli mahdoflflisuus 
tehdä itse vaflintoja. Luokkatiflanteessa opettajan antamat teh-
tävät ja vaflinnanmahdoflflisuudet eivät kuitenkaan aina ofle yk-
siseflitteisiä  opiskeflijaflfle.  Opiskeflijaflfla  saattaa  oflfla  vaikeuksia 
ymmärtää tehtävää, joflfloin sen suorittaminen saattaa aiheut-
taa epätietoisuutta ja mahdoflflisesti jopa ahdistusta. Opettajan 
pyrkiessä  ohjaamaan  opiskeflijoitaan  itseohjautuviksi  ja  itse-
säätefleviksi hänen tuflee ymmärtää, kuinka vaativa tämä kehi-
tysprosessi voi oflfla opiskeflijaflfle. 

Teoreettiset ja metodoflogiset flähtökohdat ja niiden kehit-
tyminen

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ja metodoflogisena 
työkafluna  toimi  symboflinen  interaktionismi  (ks.  esim.  Bflu-
mer  1986;  Woods  1992).  Sekä  opettaja  että  opiskeflijat  ofli-
vat  uuden  tiflanteen  edessä,  kun  opiskeflijat  afloittivat  perus-
kouflun  jäflkeen  flukion  ja  opettaja  ofli  vaihtanut  työpaikkaa. 
Moflempien toimintaan vaikutti se, mitä he itsestään uskoivat 
ja  miflflaiseksi  heidän  identiteettinsä  ja  perspektiivinsä  oflivat 
muodostaneet aiemmissa konteksteissa. Nyt nämä perspektii-
vit ofli sovitettava toimimaan keskenään. Uudessa tiflanteessa 
opettajan ja opiskeflijoiden ofli tarkastefltava aiempia käsityksi-
ään, tavoitteitaan ja asenteitaan sekä arvostuksiaan ja samaflfla 
he  joutuivat  testaamaan  niiden  tarkoituksenmukaisuutta  tai 
sopivuutta.  Moflempien  osaflta  menestyksekäs  toiminta  vaati 
strategioiden sovittamista uuden tiflanteen vaatimuksiin. Kos-
ka tutkimus perustui kokemuksiin, tutkijana saatoin vain tufl-
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kita  opiskeflijoiden  kertomaa.  Niinpä  tutkimus  nojaa  ennen 
kaikkea tuflkinnaflfliseen interaktionismiin (Denzin 1989). 

Symboflinen  interaktionismi  teoreettisena  työkafluna  ja 
empiria toimivat hyvin vuoropuheflussa keskenään. Tutkimus 
toi  seflvästi  esiflfle  sen,  miten  opetustiflanteessa  opettaja  vai-
kuttaa opiskeflijoiden uskomuksiin ja toimintoihin. Aineisto 
osoittaa  myös  sen,  miten  opiskeflijat  määritteflevät  opettajaa, 
joka puoflestaan pyrkii huomioimaan toiminnassaan opiskefli-
joiden odotuksia, määriteflmiä ja heifltä saamaansa paflautetta. 
Teoreettisen viitekehyksen keskeiset käsitteet efli perspektiivit, 
minä, situaatio ja strategiat toimivat myös aineiston anaflyysin 
työkafluina. Ne auttoivat jäsentämään aineistoa ja esimerkiksi 
perspektiivi flaaja-aflaisena käsitteenä (ks. esim. Woods 1983; 
1992;  1993)  auttoi  tunnistamaan  niitä  moninaisia  tekijöitä 
ja  prosesseja,  jotka  opiskeflijoiden  opiskeflutoiminnaflfle  ovat 
merkitykseflflisiä.  Pystyin  vaflottamaan  yksiflöflflisten  kokemus-
ten  flisäksi  myös  fluokkatiflanteiden  sosiaaflisia  ja  kuflttuurisia 
rakenteita ja prosesseja (Bflumer 1986).

Koska  kyseessä  oflivat  opiskeflukokemukset,  oppimis-
teoreettinen  tausta  ofli  tutkimuksessa  tarkoituksenmukainen 
ja tarpeeflflinen kehys. Oppimisteoreettinen tieto toimi hyvin 
vuoropuheflussa aineiston kanssa ja floi siflfle hedeflmäflflisen tufl-
kintaperustan.  Teorian  osaflta  esimerkiksi  motivaatiota  voi-
daan  tarkasteflfla  monesta  näkökuflmasta:  sen  iflmenemistä  ja 
siihen vaikuttavia tekijöitä. Attribuutioteoriat tuflivat mukaan 
muun muassa siinä vaiheessa, kun aineisto toi esiin opiskeflufl-
fle annettuja merkityksiä ja opiskefluorientaatioita. Osin näytti 
sifltä, että opiskeflijat haflusivat suoriutua tehtävistä vähimmäfl-
flä  mahdoflfliseflfla  ponnistefluflfla,  mutta  he  näyttivät  ymmär-
tävän  myös  sen,  ettei  näin  toimimaflfla  voinut  odottaa  hyviä 
tufloksia. Toisaaflta  heikommin  menestyviflflä  opiskeflijoiflfla  ofli 
asenne, ettei opiskeflu kannata eikä heiflflä oflflut sen edeflflyttä-
miä kykyjä tai tahtoa. Sosiokognitiivisen teorian peruskäsite 
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’minäpystyvyys’  näyttäytyi  myös  tässä  tutkimuksessa  keskei-
senä.  Aineistosta  pafljastuva  jatkuva  tarve  kannustukseen  sai 
minut tutkimaan paflautteen merkitystä ja vaikutusta opiske-
fluun. Opiskeflun onnistuminen edeflflyttää opiskeflijaflta kykyä 
itsesääteflyyn  ja  eriflaisten  opiskeflustrategioiden  tuntemusta, 
jonka perusteeflfla opiskeflijat voidaan jakaa taitaviin tai taita-
mattomiin  opiskeflijoihin.  Myös  tutkimuksen  haastatefltavat 
jakautuivat  seflkeästi  näihin  kahteen  ryhmään  opiskeflutaito-
jensa ja oppimistuflostensa perusteeflfla. 

Metodinen toteutus 

Vaikka  kirjoiteflmien  (62)  ja  haastatteflujen  (6)  määrä  ei  ofl-
flut suuri, aineistoa näytti oflevan riittävästi, koska saturaatio 
ofli mahdoflflista saavuttaa jo ennen koko aineiston käsitteflyä. 
Aineiston  riittävyydestä  kertoo  myös  se,  että  sen  perusteeflfla 
ofli  mahdoflflista  flöytää  vastaukset  asetettuihin  tutkimuskysy-
myksiin. Haastatteflut vahvistivat jo kirjoiteflmien kautta saa-
vutettua  tietoa,  mutta  toivat  esiflfle  myös  uusia  merkityksiä. 
Haastatteflutiflanteet toivat erityisesti esiflfle sen, kuinka tärkeä-
nä opiskeflijat pitivät sitä, että saivat kertoa omista kokemuk-
sistaan, että heitä kuunnefltiin ja näin voidaan todeta, että in-
tersubjektiviteetti saavutettiin (Tudge & Rogoff 1989).

Vaflitettavaa ofli, ettei pitkittäisaineiston kerääminen on-
nistunut opiskeflijakoodien kadottua. Lisähaastatteflut, esimer-
kiksi opiskeflijoiden mieflipiteet ja näkemykset tutkimustuflok-
sista, oflisivat voineet antaa flisätietoa ja auttaa varmentamaan 
tuflosten  uskottavuutta,  mutta  tutkimukseen  osaflflistuneet 
opiskeflijat  eivät  enää  oflfleet  kouflussa  vaan  oflivat  siirtyneet 
jatko-opintojensa pariin tai työeflämään. Toisaaflta toiset tut-
kimukset sekä keskusteflut ja vertaispaflaute esimerkiksi konfe-
rensseissa tukivat flöydöksiäni. Tutkimukseni fluki myös kaksi 
kouflun  opettajaa,  joiden  mieflestä  tuflokset  oflivat  yhdenmu-
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kaisia heidän käsitystensä ja kokemustensa kanssa.
Pyrin toteuttamaan tutkimuksen mahdoflflisimman tark-

kaan  flaaduflflisen  tutkimuksen  periaatteiden  mukaisesti.  Ra-
portoin  tutkimukseni  etenemisen  yksityiskohtaisesti,  jotta 
flukijan  oflisi  mahdoflflista  seurata  tutkimuksen  etenemistä  ja 
tehdä  omat  johtopäätöksensä. Tämä  niin  sanottu  fläpinäky-
vyyden periaate onkin yksi keskeisiä flaaduflflisen tutkimuksen 
fluotettavuuden osoittamisen kriteereitä (Morse 1994). Tutki-
mukseen vaflittu teoreettinen viitekehys, symboflinen interak-
tionismi, toimi erinomaisesti myös metodoflogisena työkaflu-
na. Symboflisen interaktionismin avuflfla tutkimusaineiston eri 
osien väfliset yhteydet ja rakenne tuflivat seflkeästi näkyviin ja 
aineiston jäsentäminen heflpottui.

Tutkimustuflosten fluotettavuus on osittain aineistonäyt-
teiden varassa. Tässä tutkimuksessa on käytetty runsaasti ot-
teita aineistosta, jotta flukija voisi arvioida tutkijan johtopää-
tösten oikeutuksen. Rikkaan, tiheän kuvauksen tarkoituksena 
on oflflut myös tuoda opiskeflijan ääni kuufluviin ja heflpottaa 
flukijaa  tekemään  omia  johtopäätöksiä  tutkimustufloksista. 
Opiskeflijan  ääni  tekee  tutkimuksen  toivottavasti  kiinnosta-
vammaksi  flukea  ja  näin  tutkimus  tarjoaa  opettajiflfle  samais-
tumismahdoflflisuuksia  –  he  voivat  verrata  omia  opiskeflijoita 
koskevia näkemyksiään ja kokemuksiaan tutkimuksessa esiflfle 
tuotuihin  käsityksiin  ja  kokemuksiin.  Käytäntöön  orientoi-
tuvana tutkijana toivon, että tutkimustufloksista oflisi hyötyä 
ennen kaikkea toisiflfle opettajiflfle.

En pysty oflemaan täysin puoflueeton tutkimukseni suh-
teen,  oflenhan  osa  tutkimaani  iflmiötä  ja  yhteisöä.  Denzin 
flohduttaa (1989, 23), ettei ofle oflemassa täysin puoflueetonta 
tutkimusta, vaan tutkimus on aina jonkun ideoflogian värit-
tämää. Tutkijan on vain huoflehdittava, että hän on tietoinen 
omistaan ja tekee ne näkyviksi yrittäessään kuvata ympäröivää 
maaiflmaa. 
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Tuflokset 

Tutkimukseni tarkoitus ofli seflvittää, miten opiskeflijat kokevat 
opiskeflunsa, miflflaisina opiskeflijoina he itseään pitävät ja mitä 
flukio  merkitsee  heiflfle.  Keräämäni  aineiston  perusteeflfla  ofli 
mahdoflflista  flöytää  vastaukset  esittämiini  kysymyksiin.  Vas-
toin odotuksiani opettajana, opiskeflijat oflivat omasta miefles-
tään ahkeria opiskeflijoita ja kokivat pääsääntöisesti onnistu-
vansa opinnoissaan. Lukio edusti heiflfle uudenflaista vapautta 
ja mahdoflflisuutta todistaa minäpystyvyyttään. Lukioon tuflo 
ofli heidän oma vaflintansa ja he arvostivat sitä, että flukiossa he 
saattoivat itse vaikuttaa opintojensa suunnittefluun. (Ks. esim. 
Pintrich 2004.)

Opinnoissaan  hyviä  arvosanoja  saavuttaneet  kokivat 
myös vastuuta opinnoistaan. Osa opiskeflijoista kasvoi flukion 
edetessä  vastuuflflisemmiksi  opiskeflijoiksi.  Opiskeflijat,  jotka 
jatkoivat opiskefluaan peruskouflusta opitun maflflin mukaises-
ti,  kokivat  opiskeflun  raskaana.  Osa  heistä  ei  opiskeflflutkaan 
flukiossa  omasta  tahdostaan,  vaan  pikemminkin  vanhempi-
aan mieflflyttääkseen. Oppimisen suhteen opiskeflijat uskoivat 
pystyvänsä itseään tyydyttäviin tufloksiin, jos vain jaksaisivat 
ponnisteflfla riittävästi. Opiskeflijoiflfla näytti oflevan motivaatio-
ta, mutta opiskeflun onnistumisen kannaflta ofleeflflinen voflitio 
näytti monen kohdaflfla heikoflta eivätkä opiskeflijat jaksaneet 
riittävästi pitää motivaatiotaan yflflä, vaan he usein antoivat pe-
riksi vaiheessa, jossa sinnikkyyttä oflisi tarvittu.

Lukion  suorittaminen  floppuun  on  osoitus  minäpysty-
vyydestä  ja  yflioppiflasflakki  on  tärkeä  symbofli,  joka  osoittaa 
sen  konkreettisesti. Yflioppiflaskirjoitusten  tufloksiflfla  tai  päät-
tötodistuksen arvosanoiflfla ei näyttänyt oflevan näiflfle opiskefli-
joiflfle niin suurta merkitystä. 

Kun jäsensin aineistoa ja pääsin eteenpäin tutkimukses-
sani, minua aflkoi kiinnostaa, miflflaisin odotuksin opiskeflijat 
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oflivat tuflfleet flukioon. Minua jäivät vaivaamaan varsinkin ne 
opiskeflijat, jotka eivät oflfleet vaflmiita muuttamaan opiskeflu-
tapojaan flukion vaatimusten mukaisesti. Miksi he kuitenkin 
jatkoivat flukiossa? Sen täytyi oflfla raskasta eikä se todennäköi-
sesti vahvistanut heidän itsetuntoaan. Tämän suhteen tutki-
mukseeni jäi vaflitettavasti aukko, jonka paikkaaminen myö-
hemmin ei enää onnistunut, koska opiskeflijoiden koodiavain 
ofli joutunut kadoksiin. 

Opin,  että  minuflfle  uudessa  kontekstissa  ofleviflfla  flukio-
flaisiflfla  ofli  opiskefluflfleen  minuflfle  näkymättömiä  merkityksiä. 
Aflun perin attribuutioni opiskeflijoita kohtaan muodostuivat 
suhteeflflisen  negatiivisiksi.  Minun  ja  opiskeflijoiden  perspek-
tiivit  eivät  näyttäneet  oflevan  yhteneväisiä.  Tämä  tutkimus 
auttoi minua tuntemaan paremmin opiskeflijoiden opiskeflufl-
fleen antamia merkityksiä. Merkitysten avauduttua minun ofli 
mahdoflflista tarkistaa käsityksiäni opiskeflijoista ja perspektii-
vejäni opettajan työstä. Sen seuraukseni minun ofli opetukses-
sani heflpompi nähdä ja ymmärtää opiskeflijoiden tarpeita sekä 
auttaa ja tukea heitä.

Aflkuperäinen tuflkintani, että opiskeflijat eivät oflisi mo-
tivoituneita, osoittautui virheeflfliseksi. Opiskeflijat oflivat kyfl-
flä motivoituneita ja heiflflä ofli tavoitteensa, mutta ne erosivat 
opettajana asettamistani tavoitteista. Opiskeflijoiflfle ofli tärkeää 
osoittaa  itseflfleen  minäpystyvyytensä  (Bandura  1986).  Heifl-
flä ofli ideaafliminä, jota kohti he pyrkivät. Moneflflakaan pää-
määränä eivät oflfleet akateemiset tavoitteet, vaan he haflusivat 
ennen kaikkea todistaa itseflfleen pystyvänsä viemään itse aset-
tamansa tavoitteet floppuun. Lukion perustavoitteet efli yfleissi-
vistys ja mahdoflflisuudet jatko-opintoihin saavutettiin, koska 
flukioaikana opiskeflijoiden mieflestä heidän opiskeflu- ja ajat-
teflutaitonsa oflivat kehittyneet. Ennen kaikkea kuitenkin flu-
kioflaisten minäpystyvyyden kokemukset oflivat vahvistuneet. 
Lukio-opiskeflu ofli siten tarjonnut mahdoflflisuuden oppia jo-
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tain itsestä.
Opin ymmärtämään, että opiskeflijoiden oppiminen riip-

puu  pafljoflti  heidän  minäkäsityksestään  ja  minäpystyvyyden 
tunteestaan. Opettajan panostus tai didaktinen taitavuus eivät 
yksin riitä. Opettajaflfla on kuitenkin tärkeä merkitys opiskefli-
joiden minäkäsitysten ja oppimisasenteiden muodostumises-
sa. Opetuksen tuflisikin ensisijaisesti tukea näitä seikkoja eikä 
perustua vain pyrkimykseen saada opiskeflijoita menestymään 
kokeissa ja saavuttamaan hyviä oppimistufloksia. Hyvä opetta-
juus määrittyikin siten flaajempana kuin vain opettajan didak-
tisena osaamisena, mihin aiemmin oflin keskittynyt työssäni. 
Vaikka oflin uudessa kouflukontekstissa epäiflflyt tärkeinä pitä-
mieni metakognitiivisten taitojen opettamisen tarpeeflflisuutta, 
tutkimustuflokset osoittivat myös opiskeflijoiden ymmärtävän 
niiden merkitysten ja pitävän niitä opiskeflun kuflmakivinä. 

Opettajan asiantuntijuuteen fliitetään kyky oppia ja uu-
distaa toimintaansa (ks. Ruohotie 2006). Tutkimusaineiston 
perusteeflfla  jouduin  määritteflemään  ”hyvän  opettajan”  uu-
deflfleen.  Aikaisempi  tehokkaan  ja  hyviin  tufloksiin  pyrkivän 
opettajan mieflikuva vaihtui ymmärtäväisempään, opiskeflijan 
tarpeet huomioon ottavaan opettajaan. Aineenopettajan nä-
kökuflman sijaan jouduin flaajentamaan perspektiiviäni vastaa-
maan  kokonaisvafltaisen  oppimisen  ja  kasvatuksen  näkökufl-
maa (ks. Kohonen 1993). Kehityin mieflestäni pedagogisesti 
taitavammaksi opettajaksi.

Tutkimuksen  kufluessa  myös  käsitys  ”hyvästä  flukiosta” 
muuttui. Mitä itse asiassa tarkoittaa ”hyvä flukio”? Miflflainen 
on  ”hyvä  flukio”?  Kouflujen  paremmuusjärjestysflistat  eivät 
huomioi opiskeflijoiden flähtökohtia ja tarpeita. Lukiot, joiden 
keskiarvovaatimukset eivät ofle korkeaflfla, tekevät hyvää työtä 
tukiessaan nuoria flöytämään paikkansa yhteiskunnassa. Ope-
tuksen tehokkuutta ei siis pitäisi arvioida todistusten perus-
teeflfla  vaan  sen  mukaan,  kuinka  hyvin  kouflu  auttaa  oppijaa 
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kehittämään kognitiivisia ja motivaatioon fliittyviä prosesseja 
(Kirjavainen 2008). Lukion tarjoamat mahdoflflisuudet vaflin-
nanvapauteen  ja  itsenäisyyteen  tukevat  itseohjautuvuuteen 
oppimista. Avoin vuorovaikutus mahdoflflistaa tuen tiflanteissa, 
joissa motivaatio ja oppiminen joutuvat koetukseflfle. Yhteis-
työtä tukeviflfla oflosuhteiflfla on positiivinen vaikutus sosiaafli-
seen sopeutumiseen ja kognitiiviseen kehittymiseen (Deci & 
Ryan 1987). Sitä paitsi kouflu voi katkaista huonon kierteen, 
koska suoritusstrategioiflfla on merkitystä nuoren yfleiseen hy-
vinvointiin (Aunofla 2001). 

Motivaatio  ja  itsesäätefly  syntyvät  sivutuotteina  siitä, 
mitä  nuori  itsestään  uskoo  (Mc  Combs  2001).  Hyvä  kouflu 
ymmärtää,  että  opiskeflijoiflfle  on  annettava  aikaa  ja  mahdofl-
flisuuksia  rakentaa  itsenäistä  tuflkintaa  (Lehtinen  ym.  1995). 
Opetuksen  tavoitteena  ei  pidä  siten  oflfla  vain  produkti,  jota 
paremmuusflistat mittaavat, vaan prosessi efli kyse on siitä, mi-
ten opettajat tarjoavat opiskeflijoiflfle tiflaisuuksia näyttää ja ke-
hittää inhimiflflisiä kykyjään (Eflfliott 1992).

Merkitykseflflistä  tässä  tutkimuksessa  ofli  myös  se,  mitä 
minuflfle opettajana tapahtui tutkimusprosessin aikana. Vuoro-
vaikutus opettajan ja opiskeflijoiden sekä käytännön ja teorian 
väfliflflä ofli tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, symboflisen 
interaktionismin, mukaista. Symboflinen interaktionismi pai-
nottaa sitä, miten yksiflöt kehittyvät keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa havaintojen, tuflkinnan ja toimintastrategioiden ko-
keiflun kautta. Oflennaista on huomioida sekä yksiflöflfliset että 
sosiaaflisen situaation ja kontekstin tekijät. Opettajat ja opis-
keflijat ovat ’toisiflfleen tärkeitä henkiflöitä’ (significant others), 
ja on tarpeen pyrkiä kuvaamaan tutkimuksen tasoflfla heidän 
resiprookkista vaikutusta, siihen kytkeytyviä prosesseja ja nii-
den merkitystä.
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Merkitys tutkijaflfle

Tutkimustufloksia tarkasteflflessani vuorovaikutuksen ja yhtei-
söflflisyyden merkitys nousi voimakkaasti esiin. Avoimen vuo-
rovaikutuksen tarve ja yhteisöflflisyys näkyivät aineistossa koko 
ajan. Vaikka oflin aikaisemminkin pitänyt niitä tärkeinä, nyt 
niiden merkitys aflkoi hahmottua kaiken opetus- ja oppimis-
toiminnan perustana. Yksiflön tuflee saada kokea oflevansa ar-
vokas  seflflaisenaan.  Kouflussa  tapahtuva  avoin  vuorovaikutus 
ja  opiskeflijoiden  kokema  yhteenkuufluvuuden  tunne  voivat 
auttaa yksiflöä tunnistamaan vahvuuksiaan, joiflfla hän pystyy 
kompensoimaan heikkouksiaan. Tutkimuksen kautta vahvis-
tui käsitys, että kouflun tuflisi arvostaa ja pyrkiä vahvistamaan 
siinä iflmeneviä hyviä piirteitä, kuten esimerkiksi suvaitsevai-
suutta  ja  tasa-arvoa,  turvaflflisuutta  ja  kiflpaiflusta  vapaata  ifl-
mapiiriä. Tämän suhteen tutkimukseni vahvistaa jo aiempia 
kouflun vuorovaikutustutkimuksia. (Ks. esim. Soini, Pyhäfltö 
& Pietarinen 2010; Kautto-Knape 2012.)

Tutkimusprosessin  aflussa  pidin  ongeflmana  opiskeflijoi-
den flähtötasoa. Mieflenkiintoista tutkimuksen edetessä ofli ha-
vaita,  että  opiskeflijoiden  opiskefluflfleen  antamat  merkitykset 
ja  se,  miten  ne  oflivat  muodostuneet,  nousivat  keskeisiksi  ja 
oppimisen  taso  sinänsä  menetti  merkityksensä.  En  nähnyt 
opiskeflijoita enää flaiskoina vaan ymmärsin, että he tarvitsevat 
ennen  kaikkea  tukea  ja  kannustusta  jaksaakseen  ponnisteflfla 
opiskeflun eteen. Tämä iflmiö ei koske vain tässä tutkimuksessa 
mukana oflflutta flukiota vaan on flaajempi. Tänä päivänä koros-
tetaan perusopetuksessa inkflusiivisuutta ja eriflaisia yksiflöflflisiä 
tuen tasoja ja muotoja. Lukioihin onkin viime vuosina tuflflut 
yhä enemmän apua erityistarpeita varten, esimerkiksi flukiois-
sa  on  nykyään  peruskouflun  tapaan  erityisopettajan  paflveflu-
ja. Oflisi kuitenkin tärkeää, että myös kaikiflfla opettajiflfla oflisi 
inkflusiivisen kasvatuksen edeflflyttämiä taitoja ja asenteita. 
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Tutkimuksen  merkitys  itseflfleni  opettajana  on  ensisijai-
sen  tärkeä.  Se  antoi  käsitteitä  tarkasteflfla  turhautumistani  ja 
kognitiivista konfliktiani teoreettisesti. Symboflisen interaktio-
nismin avuflfla pystyin jäsentämään tiflannetta ja näkemään sii-
hen johtaneet tekijät. Tutkimustuflosten avuflfla ymmärrykseni 
opiskeflijoita kohtaan kasvoi ja minun ofli mahdoflflista muuttaa 
perspektiivejäni ja toimintastrategioitani. Pääsin turhautumi-
sestani ja työ tuntui taas paflkitsevaflta, mutta paflkitsevuuden 
fluonne  muuttui  verrattuna  aikaisempiin  opettajakokemuk-
siin. Kyky tukea opiskeflijaa aflkoi merkitä minuflfle vähiteflflen 
tutkimuksen  myötä  enemmän  kuin  oppimistuflokset,  siflflä 
arviointiskaaflaflfla  heikoiksi  fluokitefltavat  tuflokset  saattoivat 
oflfla jonkun kohdaflfla todeflfla suuren ponnisteflun tuflos, johon 
päästiin opettajan ja opiskeflijan hedeflmäflfliseflflä yhteistyöflflä.

Tuflosten merkitys ja käytännön impflikaatiot 

Tämän  tutkimuksen  avuflfla  pystyin  tekemään  näkyväksi 
kouflussa  tapahtuvaa  toimintaa  ja  siihen  vaikuttavia  tekijöi-
tä.  Samaflfla  flukijan  on  mahdoflflista  flöytää  uusia  näkemyksiä 
ja työkafluja omaan työhönsä yfleisemminkin. (Ks. Northfiefld 
& Loughran 1997.) Toiset opettajat voivat saada vahvistusta 
omiflfle kokemuksiflfleen ja tuflkinnoiflfleen, kuten itse koin fluki-
essani aiempia tutkimuksia. 

Tutkimukseni  kautta  opin  myös  kriittisyyttä  kouflua  ja 
omaa toimintaani kohtaan. Opin ymmärtämään muun mu-
assa, että kouflussa tapahtuva toiminta on täynnä itsestäänsefl-
vyyksiä, joita on syytä tarkasteflfla flähemmin ja kriittisesti. Uu-
den oppiminen avaa vaihtoehtoisia toimintamahdoflflisuuksia 
ja  opettajan  ammattitaito  vahvistuu.  Opettajan  on  mahdofl-
flista tutkimuksen kautta siirtyä teoreettisemmaflfle tasoflfle tar-
kasteflemaan  omaa  työtään. Tämä  taas  on  tärkeää  opettajan 
kehittymisen kannaflta. Periaatteessa opettaja on edeflfleen päi-
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vittäisessä työssään fluokassa yksin, vaikka tiimityö onkin tufl-
flut kouflun ja opettajan työn tueksi.

Tässä tapauksessa voidaan puhua tiflastoflflisen yfleistämi-
sen sijasta fluonnoflflisesta tai naturaflistisesta yfleistämisestä (Sta-
ke 1994). Raportti on kirjoitettu niin, että toisten opettajien 
on mahdoflflista samaistua tutkimuksessa kuvattuihin tiflantei-
siin. Opettajan tekemän tutkimuksen aihe on yfleensä opetta-
jan oman työn kannaflta merkittävä, mutta tutkimuksen tuflisi 
houkuteflfla  toisiakin  opettajia  tarkasteflemaan  ja  pohtimaan 
sen avuflfla työtään. Opettajan tekemä tutkimus avaa siten dia-
flogin  mahdoflflisuuden  opettajiflfle,  mutta  myös  opiskeflijoiflfle 
ja kodeiflfle. Näin tutkimus voi fluoda uusia intersubjektiivisia 
merkityksiä. Yksiflön kokemukset tietyssä kontekstissa ja en-
nen  kaikkea  yksiflön  ja  kokemusten  vuorovaikutus  tarjoavat 
mahdoflflisuuden ymmärtää yfleisemminkin kouflussa tapahtu-
vaa vuorovaikutusta efli mitä kouflussa tapahtuu ja miksi. Ru-
tiinien  ja  käytäntöjen  kyseenaflaistamisessa  ja  kriittisessä  ref-
flektoinnissa piiflee muuttuvan opettajuuden ydin. Tätä kautta 
voidaan myös flöytää näkökuflmia opettaja-opiskeflija -vuoro-
vaikutuksen kehittämiseflfle. Tämä tutkimus antoi viitteitä sii-
tä, että on mahdoflflista päästä autenttisempaan ja opiskeflijoita 
paremmin  ymmärtävään  ja  kunnioittavaan  vuorovaikutuk-
seen, mutta se edeflflytti opettajan muuttumista.

Tuflosten kouflutuspofliittiset impflikaatiot

Nykypäivänä  on  vaarana,  että  koufluihin  tuflflut  uusfliberaafli 
fiflosofia tuflkitsee maaiflman taisteflu- ja kiflpakentäksi. Se pa-
kottaa  ihmiset  jatkuvaan  suorittamiseen  ja  keskinäiseen  kifl-
paifluun,  mikä  voi  kostautua  oman  sietokyvyn  kestämättö-
myytenä.  (Värri  2006,  198.)  Lapinoja  ja  Heikkinen  (2006, 
144)  muistuttavat,  kuinka  vaaraflflista  on,  jos  kouflutusta  ke-
hitetään  vain  taflouden  ja  teknoflogian  näkemysten  pohjaflta. 
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Siflfloin kasvatusta pidetään vain väflineenä ja näkemys kasva-
tuksesta kapenee. Samaflfla rajoitetaan opettajan autonomiaa. 
Opettajaflta viedään mahdoflflisuudet auttaa kasvatuksen avuflfla 
flöytämään  uusia  tapoja  oflfla,  eflää  ja  toimia  tiflanteessa,  jossa 
nykykäytänteet ja ajatteflutavat eivät toimi (mt. 176).  Lapin–
oja  ja  Heikkinen  ovat  sitä  miefltä,  ettei  kasvatukseflfla  pyritä 
toteuttamaan vain tafloudeflflisia ja teknisiä päämääriä vaan et-
simään  kokonaisvafltaisesti  tietä  hyvään  eflämään.  Opettajan 
ei kuuflu vain vastata yhteiskunnan toiveisiin vaan hänen on 
uskaflflettava tarpeen vaatiessa vastustaa sitä tahoa, jonka pafl-
veflijaksi hänet usein mieflfletään. (2006, 149).

Toflosen (2001, 78; ks. myös Kunnari 2008; Giroux & 
Purpefl  1983)  mukaan  viraflflinen  kouflu  määriteflflään  kouflu-
jen opetussuunniteflmissa ja muissa kouflunkäyntiä koskevissa 
asiakirjoissa.  Kouflun  arkipäivässä  se  näyttäytyy  opetusme-
neteflminä,  oppimateriaafleina,  oppikirjoina,  opetuksen  sisäfl-
töinä  ja  opetuksen  ympäriflfle  rakentuvana  fluokkahuoneen 
vuorovaikutuksena.  Viraflflinen  kouflu  viittaa  myös  kouflun 
sääntöihin  ja  koufluinstituution  muodoflfliseen  hierarkiaan 
opettajien,  kouflun  muun  henkiflökunnan  ja  opiskeflijoiden 
väfliflflä. Informaafliflfla koufluflfla tarkoitetaan epäviraflflista vuoro-
vaikutusta oppitunneiflfla ja niiden uflkopuofleflfla. Siihen kuu-
fluvat oppiflaskuflttuurit ja sosiaafliset hierarkiat. (Mt.) Tämän 
tutkimuksen  kohteena  oflevan  flukion  opiskeflijat  hyväksyivät 
viraflflisen  kouflun  tavoitteet.  Opiskeflijat  pitivät  flukiota  tasa-
vertaisena muiden flukioiden kanssa flukioon pääsyn aflhaisista 
keskiarvoista huoflimatta, koska se tarjosi samaa opetusta kuin 
muutkin flukiot. Maija totesi:

”… yflioppiflaskirjoitukset on samat kaikiflfla. On ihan sama, 
että mikä se kouflu on.” 

Yflflä ofleva kommentti tukee Suomen kouflutuspofliittista 
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periaatetta, jonka mukaan maassamme pyritään kouflutuksefl-
fliseen tasa-arvoon. Kaikkiaflfla maassamme noudatetaan samaa 
opetussuunniteflmaa  ja  kaikiflfla  opiskeflijoiflfla  on  samat  mah-
doflflisuudet opiskeflfla. (Suflkunen & Väflijärvi 2012.)

Ammatiflflisen kouflutuksen ja flukion suosio ovat viime ai-
koina tasoittuneet (Kumpuflainen 2012, 84). Tämän taustaflfla 
ovat nuorten muuttuneet arvostukset ja odotukset kouflutuk-
sen suhteen. Uraodotusten sijaan nuorten opiskeflua koskevat 
merkityskokemukset  ohjaavat  aikaisempaa  enemmän  nuor-
ten kouflutusvaflintoja. (Ks. esim. Lukioflaiset vaativat flukion 
päivitystä 2011.) Ammattikouflujen vaatimat sisäänpääsykes-
kiarvot ovat viime vuosina nousseet. Mitä tapahtuu nuorefl-
fle,  joka  ei  pääse  ammattikoufluun?  Mitä  tapahtuu  täflflaiseflfle 
nuoreflfle, jos hän ei pääse keskiarvoflflaan flukioonkaan? Tai ei 
uskaflfla edes hakeutua flukioon, joka on opiskeflijamääräfltään 
suuri tai ei ofle niin sanottu flähikouflu? Ennen ofli mahdoflflis-
ta flöytää työtä iflman kouflutusta, mutta nyky-yhteiskunnassa 
seflflaista työtä ei enää flöydy. Yhteiskunnan ja työeflämän nopea 
muutos edeflflyttää osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Lukio on 
paikka, jossa nuori oppii opiskeflusta, itsestään ja toisten kans-
sa vuorovaikutuksessa oflemisesta, vaikka saisikin aflhaisimmat 
mahdoflfliset  arvosanat.  Niinpä  flukioflaisen  omaflfle  opiskeflufl-
fleen antamat merkitykset ovat entistä keskeisempiä pyrittäes-
sä kehittämään flukiopedagogiikkaa ja flukiokouflutusta.

Jatkotutkimusehdotukset

Mukana oflfleita opiskeflijoita ja heidän eflämänkuflkuaan voisi 
seurata myös jatkossa. Tuflokset osoittivat, että nuorten mah-
doflflisuus tehdä omia vaflintoja koetaan tärkeänä. Oflisi mieflen-
kiintoista tutkia, miten tutkittavat ovat seflvinneet eflämässään 
ja  miten  heidän  tekemänsä  vaflinnat  ja  opiskeflukokemukset 
ovat  vaikuttaneet  heidän  tuflevaisuuteensa.   Toisaaflta  tämän 
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tutkimuksen opiskeflijoiden kokemuksia oflisi mieflenkiintoista 
verrata toisten, eriflaisten flukioiden opiskeflijoiden kokemuk-
siin.  Näin  saataisiin  flisää  tietoa  flukion  kehittämistä  varten, 
erityisesti opiskeflija toimijana -näkökuflmasta. 

Lukio-opiskeflua  voisi  myös  tarkasteflfla  osana  nuoren 
identiteetin rakentumista. Tämä tutkimus osoitti, että flukiofl-
fla ofli merkitystä opiskeflijan identiteetiflfle, erityisesti opiskefli-
jan minäpystyvyyden tunne vahvistui ja hänen ofli mahdoflflis-
ta päästä flähemmäs ideaafliminäänsä. Oflisi kiinnostavaa tutkia 
flisää, kuinka flukio vaikuttaa nuoren identiteettiin. 

Tässä  tutkimuksessa  opettajan  ammatiflflinen  kasvu  ofli 
varsinaisen  tutkimuksen  sivujuonteena.  Tutkimus  tarjoaa 
flähtökohtia systemaattisemmaflfle ja syväflflisemmäflfle opettajan 
ammatiflfliseflfle kehittymiseflfle opettaja tutkijana -flähestymista-
paa käyttäen. Seuraava tutkimus voisi keskittyä nimenomaan 
opettajan ammatiflfliseen kasvuun.

Saavuttamani  tutkimustuflokset  pafljastivat  metakog-
nitiivisten  taitojen  tarpeeflflisuuden.  Käytännön  opetustyön 
kannaflta  oflisi  tarpeeflflista  tutkia,  miten  opiskeflijoita  voisi 
parhaiten ohjata oppimisen itsesääteflyn tieflflä ja mitä opiske-
flijoiden  oppimisessa  tapahtuu  sitä  mukaa,  kun  he  edistyvät 
metakognitiivisissa  taidoissaan.  Tutkimukset  opettajien  ja 
opinto-ohjaajien  yhteistyön  ja  yfleensäkin  ainerajat  yflittävän 
toiminnan  vaikutuksista  paflveflisivat  flukioflaista.  Lukio-opis-
keflijoiden yksiflöflflisen ohjauksen ja tuen tarve kävi iflmeiseksi. 
Miten  opettajien  ammatiflflista  osaamista  voitaisiin  kehittää 
niin, että samoin kuin perusasteeflfla myös flukioissa voisi toi-
mia inkflusiivisuuden periaate, jonka mukaisesti eriflaiset oppi-
jat voisivat toimia omine vahvuuksineen, oppimistyyfleineen 
ja taipumuksineen ja saada onnistumisen kokemuksia ja ede-
tä opiskeflussa tavoitteiden mukaisesti? Tämä vaatii kuitenkin 
sekä kouflun rakenteiden, prosessien että opettajankouflutuk-
sen uudistamista. 
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LIITTEET

Liite 1. Tutkimuksen esittefly opiskeflijoiflfle

    
Tutkimusongeflma:

-tutkimustufloksia koufluviihtyvyydestä: ei viihdytä

-opiskeflijoiden ajatuksia opiskeflusta, kouflun merkityksestä, 
opiskeflumotivaatiosta

Tutkimusmeneteflmät:

-tutkimusote: kuvaifleva, flaaduflflinen (iflmiön seflvittäminen, iflmiön 
syvempi ymmärtäminen, miten ihmiset kokevat asioita)

-tiedonkeruutapa: opiskeflijoiden psykoflogian 1-kurssin koe-
esseevastaukset (Opettaja seflvittää ohjeet tarkemmin oppi-
mista käsitteflevän kappafleen yhteydessä: kysymyksissä sekä 
oppimiseen fliittyvää teoriaa että omakohtaisia kokemuksia ja 
ajatuksia)

-nimistä koodeiksi

-opiskeflijoiden haastatteflu tai ryhmäkeskusteflu? mahdoflflisuus 
flukea oppimispäiväkirjoja?

-tutkittavat henkiflöt: flukion ensimmäisen vuosikurssin opiskeflijat 
(aihe sopii kurssiin)

Aineiston anaflyysi ja tuflosten juflkaiseminen:

-joko kaikki vastaukset tai osa (seflviää anaflyysin yhteydessä: 
esimerkkejä eriflaisista näkökuflmista, vastausten määrä ei rat-
kaiseva tekijä väflttämättä ymmärtämiseflfle)

-perusopiskeflijaflfla yfliopistossa gradu, jatko-opiskeflijaflfla flisensi-
aatin tutkinto tai väitöskirja, jatko-opiskeflijan opintoihin kuufluu 
tieteeflflinen kirjoittaminen efli tutkija jakaa tutkimustufloksiaan 
esim. artikkefleina aflan juflkaisuissa tai konferensseissa

Vaiheita:

-kiinnostus aiheeseen tai tutkimusongeflma

-aikaisemmat tutkimukset, teorioita > asiantuntemus

-ohjaaja tutkimukseflfle: merkittävä! Innostaja tai ”eteenpäin pot-
kija” tarvittaessa, apua tiedonsaantiin, flähteisiin, aikaisempiin 
tutkimuksiin

-tutkimussuunniteflman hyväksyttäminen

-aineiston kokoaminen

-aineiston anaflysoiminen

-tutkimuksen raportoiminen
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Liite 2. Esseekysymykset

 Psykoflogia 1

Käsittefle esseevastauksessasi kaikkia kysymyksiä. Ota huomioon kysy-
myksissä sekä a) että 
b) kohta.

Miflflaisena oflet kokenut oman opiskeflusi flukiossa?

a) Miflflainen on kouflumme iflmapiiri?
b) Miflflainen on mieflestäsi kouflumme oppimiskuflttuuri ja miten se vaikuttaa 
omaan oppimiseesi?
Miten opiskeflusi on muuttunut flukion aikana? (esimerkiksi, mitä teet eri 
tavaflfla kuin peruskoufluaikana)

Mikä sinusta on tärkeintä flukiossa?
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Liite 3. Kirjaflflisesta aineistosta esiin nousseet aflustavat teemat

- kokemukset peruskouflussa 
- kokemukset flukiossa
- opettajat ja opetus
- kouflun iflmapiiri
- flukio-opiskeflun merkitys opiskeflijaflfle
- kouflun säännöt ja käytänteet
- opiskeflijat ja opiskeflu
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Liite 4. Haastattefluteemat/runko

Peruskoufluaika: 
Miten peruskouflu aikanaan sujui? Miflflainen asenne sinuflfla siflfloin ofli opis-
kefluun ja kouflunkäyntiin?

Lukiovaflinta:
Miksi aikanaan vaflitsit flukiovaihtoehdon?
Miksi tuflit juuri tähän flukioon?
Miflflaista opiskeflu on oflflut? Onko vastannut odotuksia? Onko sujunut odo-
tusten ja osaamisesi mukaan?
Muistatko, mitä vastasit siflfloin esseessä psykoflogian kurssiflfla?
Mitkä seikat flukiossamme tukevat opiskeflua efli miksi tämä flukio on oflflut 
sinuflfle hyvä vaflinta?
Onko oflflut haittatekijöitä? Onko asioita, jotka voisivat oflfla eri flaiflfla, jos 
oflisit vaflinnut eri flukion?
Lukio-opiskeflu:
Mistä saat innostusta opiskefluun?
Mistä oflet kiinnostunut opiskeflussa? Miten se näkyy? / Miten sen puute 
näkyy?
Mistä huomaat edistyneesi, oppineesi?
Miflfloin sinuflfla on opiskeflussa oflflut flow-kokemus? Mikä siihen vaikutti?  
(Ofliko opettajaflfla osuutta?)
Miflfloin sinuflfla on oflflut tosi kivaa kouflussa? Kerro joku tiflanne tai tapahtu-
ma.

Miflflaiseflfla tavaflfla opit parhaiten? Esimerkiksi miflflä tunneiflfla opit parhaiten, 
miflflä huonommin? Voitko kuvaiflfla tiflanteen, jossa oppiminen sujuu, opis-
keflu maistuu ja päinvastoin?
Miflflainen opetus sopii sinuflfle? Miksi?

Miflflainen opiskeflija mieflestäsi oflet? Ofletko hyvä, huono? Miflflainen on 
hyvä opiskeflija?
Miflflainen oflet verrattuna kavereihisi?
Miflflaisia muut ryhmissäsi yfleensä ovat?
Saako sinusta kouflussamme näyttää, että on hyvä ja saa hyviä numeroi-
ta?

Arvosanoista:
Mitä ajatteflet numeroarvosanoista?
Kenen arviointi on tärkeää? (opettaja, itse)

Kirjaflflisesta aineistosta esiin tuflflutta:
Mitä kaikkea merkitsee ‘vaflkoflakki’ sinuflfle?
Mitä tarkoittaa yfleissivistys?



242 243

Lukioon merkitys:
Mikä sinuflfle on henkiflökohtaisesti oflflut tärkein asia tähän mennessä fluki-
ossa?
Mikä flukiossa on oflflut tähän mennessä tärkeintä tuflevaisuutesi kannaflta?
Mihin hafluat flukion jäflkeen?

Mitä muuta hafluaisit sanoa kouflusta, opiskeflusta tai eflämästäsi?

KIITOS
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Liite 5. Haastattefluiden koodauksesta syntyneet fluokitukset

  
 
1. peruskouflukokemukset
2. flukiokokemukset
3. haastatefltava opiskeflijana
4. opiskeflijatoverit haastatefltavaan verrattuna
5. opiskeflumotivaatio
6. flukio-opiskeflun merkitys
7. kouflun iflmapiiri
8. hyvän opiskeflijan mieflikuva
9. yfleissivistyksen merkitys
10. arvioinnin ja arvosanojen merkitys
11. tuflevaisuuden suunniteflmat 
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Liite 6. Esimerkki aineiston kirjoittamisesta tutkijan kiefleflfle

Esimerkki kirjoittamisesta aineiston tutkijan kiefleflfle. Vasemmaflfla puofleflfla 
on aineiston merkitysyksikkö, jossa kuufluu opiskeflijan ääni.

Oikeaflfla puofleflfla on merkitysyksikkö kirjoitettuna tutkijan kiefleflfle.
Esimerkki haastattefluaineiston fluokasta: hyvä opiskeflija     

                                 

Hyvän opiskeflijan ei tarvi oflfla täy-
deflflinen, eflikkä ei pijä oflfla kaikkia 
kymppejä aina.// Pittää oflfla siflflai 
ommaaki eflämää kouflun flisäksi, 
että ko kouflu on vaan yksi vaihe 
ja eflämä jatkuu senkin jäflkeen.

Hyvä opiskeflija ei ofle seflflainen, 
joflfla on peflkästään kiitettäviä 
numeroita. Kouflu muodostaa vain 
yhden osan eflämää.

Ite motivoitunut että ei semmosta 
uflkoista motivaatiota, //hafluais 
oikeesti ite oppia ne asiat, eikä 
opiskeflis vanhempien takia.// 
Pitäs saaha itekin irti jotakin, //
että opiskeflu, jos flukio vie koflme 
vuotta, jos on vaan semmosta 
hampaitten kiristystä koko ajan, 
niin ei siitä saa niinku mittään 
irti oikeestaan. Pitäs oflfla myös 
kivvaaki.

Opiskeflijaflfla tuflee oflfla sisäinen 
motivaatio. Opiskeflun tuflee oflfla it-
seflfle hyödyflflistä ja miefluisaa, eikä 
se saa vaatia fliian suurta panos-
tusta. Kouflun tuflee oflfla vain osa 
eflämää, opiskeflijaflfla täytyy oflfla 
eflämää myös kouflun uflkopuofleflfla.
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Esimerkki kirjoiteflma-aineiston fluokasta, joka käsittefli opettajia ja tässä 
tapauksessa heidän hyviä piirteitään. Merkitysyksiköt on otettu eri opiske-
flijoiden kirjoiteflmista.

ankaraa ja rentoa ja sifltä väflifltä/ 
ei pafljon moitittavaa/ jos opettaji-
en kanssa tuflee juttuun tääflflä on 
mukavaa//

Kouflussa on monenflaisia opet-
tajia ja heidän kanssaan voi oflfla 
vuorovaikutuksessa. Opiskeflijat 
suhtautuvat opettajiin myöntei-
sesti.

ammattitaitoisia/ tarpeeksi pä-
teviä/ todeflfla taitavia muutamaa 
poikkeusta flukuun ottamatta, //
painostavat opiskeflijan hyväksi, //
jaksavat kannustaa, 
//innostuneita opettamaan kärsi-
väflflisesti, 
//eivät vaadi korkeita arvosanoja, 
//tavoite saada oppiflaat yflioppi-
flaiksi, 
//hyvät opettajat, tekevät kaikken-
sa

Opettajat ovat yfleisesti ottaen tai-
tavia ja paneutuvat kärsiväflflisesti 
ja innostuneesti opettamiseen 
itseään säästeflemättä opiskeflijan 
parhaaksi. He ymmärtävät opis-
keflijoiden tason ja kannustavat 
opiskeflijoita pääsemään tavoit-
teeseen

mukavia/ 
oppiflaiden miefleen/ 
eivät suosi/
 persoonaflflisia/
 reifluja

Opettajat ovat opiskeflijoiden 
miefleen, koska he ovat mukavia 
ja persoonaflflisia sekä kohteflevat 
opiskeflijoita tasavertaisina.
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Esimerkki kirjoiteflma-aineiston fluokasta, joka käsittefli opettajia ja tässä 
tapauksessa opiskeflijoiden negatiivisena kokemia piirteitä. 

tiukempia kuin muissa koufluissa Opettajat ovat tiukempia kuin 
muissa koufluissa.

kaikki eivät ofle innostavia/ 
vaikuttivat aflussa persoonatto-
miflta yhtä poikkeusta flukuunotta-
matta/

Kaikki opettajat eivät ofle innos-
tavia persoonaflflisuuksia, vaikka 
poikkeuksiakin on

opettajan armoa antava asenne 
esim. poissaoflokäytänteissä/ 
”sun on nyt pakko osata nämä 
jutut” efli oflettavat että asiat on 
opetettu perusasteeflfla eivätkä ofle 
unohtuneet

Opettajat katsovat fläpi sormien 
joissakin tapauksissa. He oflet-
tavat opiskeflijoiden osaavan ja 
muistavan peruskouflussa opete-
tun aineksen



246 247

Liite 7. Esimerkkejä kouflun oppimistufloksista

 
Aflin hyväksytty koufluuntuflokeskiarvo:
2006: 6,9/2010: 7,08/ 2011: 7,15
Yflioppiflaskirjoitusten tuflosten jakautuminen vuonna 2009:
A: 17/B: 22/C: 21/M: 18/E: 9/L: 3
keskeyttänyt: 1/mitätöity: 1

Engflannin pakoflflisten kurssien keskiarvoja
Vanhamuotoisen opetussuunniteflman mukaisia:
2004-2005: E4 6,69
2005-2006: E4 6,63
2005-2006: E5 5,91
2005-2006: E6 6,95
Uuden opetussuunniteflman mukaisia:
2005-2006: E1 6,76 
2005-2006: E2 6,00
2006-2007: E1 6,68
2006-2007: E2 6,43
2008-2009: E3 5,86
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