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Tutkimuksen tavoite on etsiä kuudesluokkalaisten oppilaiden motivoitumisen ja moti-
voitumattomuuden syitä sekä lajitella syyt ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Tutkin 
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myös vapaaehtoista kieltä opiskelemattomilta oppilailta, miksi he eivät opiskele vapaa-
ehtoista vierasta kieltä. 

Tutkimuksen mukaan koulu B:ssä oli enemmän sisäistä motivaatiota kuin koulussa A. 
B:ssä oli myös enemmän suhteita ja kiinnostusta kielten puhujien maahan ja sen asuk-
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Johdanto 
 

 
Suomalaisissa kouluissa, niin peruskouluissa kuin lukioissakin, on rikas kielivalikoima. 
Oppilas voi valita mieleisensä kielen useiden vaihtoehtojen joukosta. Kiinnostaisi tietää, 
millä perusteilla kielivalinnat tehdään. Kirjallisuuden mukaan joitakin kieliä valitaan 
hyödyn, matkailun tai tulevaisuuden työn pohjalta. Toisia kieliä valitaan siksi, koska 
kaveritkin niitä opiskelevat. Olisi kiinnostavaa selvittää, miksi oppilas valitsi vapaaeh-
toisen kielen sekä se, miksi oppilas valitsi tämän nimenomaisen kielen.  

 

Ikävä kyllä, nykyajan tehokkuusajattelu on iskenyt myös kouluihin. Valinnaisaineita on 
supistettu. Joillakin kouluilla on tarjottavana vain yksi vieras kieli, sillä kielien opiske-
lun järjestäminen vaatii resursseja. Voidaan kysyä, katoaako arvokasta kulttuuriperintöä 
ja osaamista leikkausten vuoksi? Sanotaanhan nykyään, että pelkällä englannilla ei pär-
jää, ja että suomalaisten lasten ja nuorten kielitaito kapenee ja kurjistuu.  

 

Mielestäni on tärkeää tutkia kielten opiskelumotivaatiota, jotta saataisiin kuva oppilai-
den antamista merkityksistä kielten oppimiselle ja kielten käyttötarkoituksille. Lisäksi 
tulee selvittää, millaista motivaatio on määrältään ja laadultaan sekä, mitkä minun tut-
kimuksessani ovat motivoitumattomuuden syitä. Toivon lisäksi, että kielten opiskelusta 
tehdään lisää tutkimusta. 

 

Motivaatioon kuuluu vireys, suunta ja orientoituminen. Motivaatio jakautuu ulkoiseen 
ja sisäiseen motivaatioon. Opettaja voi koulussa kehittää motivaatiota kannustamalla ja 
tukemalla oppilaita, antamalla sopivan haastavia tehtäviä ja esittämällä tehtävät oppi-
mismahdollisuuksina, joihin saa tarvittaessa apua. Halun oppia saattaa tukahduttaa epä-
onnistumisen välttäminen. Oppimishalua puolestaan sytyttää uteliaisuus ja kiinnostus. 
Motivoivia ovat avoimet tehtävät, jotka on mahdollista suorittaa loppuun. 

 

Opettajan uskomukset ja ennakoinnit vaikuttavat oppilaiden motivaatioon ja suoriutu-
miseen. Parhaimmillaan opettaja sekä pitää yllä kuria että antaa vapautta ja lämpöä op-
pilaille. Oppilaan persoonallisuus ja oppimistyylit vaikuttavat oppimiseen. On hyvä 
palkita hyvästä suorituksesta, kun halutaan jatkossakin hyviä suorituksia. Tyytymättö-
myydestä sen sijaan seuraa turhautuminen. 

 



2 
 

Sisäisesti motivoituneet oppivat verasta kieltä paremmin kuin ulkoisesti motivoituneet. 
Tosin ulkoisten palkkioitten tuki voi auttaa sisäisen motivaation syntymistä. Erityisen 
tärkeä motivoinnin kannalta on kielen opiskelun aloitusvaihe. Opettajan rooli on luon-
nollisesti tärkeä myönteisen ja turvallisen ilmapiirin syntymisessä. 

 

Opetussuunnitelman mukaan oppilaan on pystyttävä sekä käyttämään kielitaitoaan että 
arvostamaan muita kulttuureita. Aihepiirejä ovat sekä lähiympäristö, että oma ja koh-
demaan kulttuuri. On kiistelty siitä, missä iässä vieraan kielen opiskelu pitäisi aloittaa. 
Joka tapauksessa on huomioitava lapsen tai nuoren kehityspsykologinen vaihe. Ope-
tusmenetelminä käytetään toistoa, pelejä ja leikkejä, kommunikatiivisuutta (kuuntele-
minen, lukeminen, havaitseminen ja ajattelu) sekä musiikin kuuntelua. Arvioinnissa 
painottuu puheen ymmärtäminen ja puhevalmius. Kuudennella luokalla tarve eriyttämi-
seen kasvaa, koska oppilaiden väliset taitoerot kasvavat. 

 

Vanhemmat, opettajat ja ikätoverit vaikuttavat lapsen arvomaailmaan. Jos lapsen ja kas-
vattajan arvostukset eroavat kovin paljon toisistaan, lapsi ei arvosta kasvattajansa arvo-
ja. Motivaatio vähenee ala-asteen aikana. Syynä saattavat olla murrosikä sekä koulutuk-
sen muuttuminen persoonattomammaksi ja kontrolloivaksi. Motivoitunut on utelias ja 
jaksaa paneutua tehtäviinsä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.  

 

Kulttuuriin tutustuttaminen ja kielen hyödyllisyyden painottaminen lisää motivaatiota. 
Oppilaat pitävät tutuista ja avoimista tehtävistä. Äidin on havaittu vaikuttavan positiivi-
semmin motivaatioon kuin isän. Motivaatio ja asenteet vaikuttavat kielen jatkamiseen. 
Motivaatio opiskeluun on parempi jatkamisen ennustaja kuin esim. lahjakkuus ja saavu-
tukset. 
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1. Motivaatio 

 

 
Motivaatio jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Opettajallakin on vaikutusta 

motivaation kehittymiseen ja ylläpitoon. Motivaatioon kuuluu myös oppimispäämäärä 

ja suorituspäämäärä. Tehtävät ja opettajan uskomukset vaikuttavat motivaatioon. Tyttö-

jen ja poikien motivaatio vaihtelee kouluvuosina. Alaluokilla tyttöjen motivaatio on 

yleensä korkeampi kuin poikien, mutta tyttöjen motivaatio laskee ylemmille luokille 

tultaessa, kun taas poikien motivaatio nousee. Pojat ovat ylemmillä luokilla huoles-

tuneempia tulevaisuudestaan, ja se saa heidät kilpailemaan opiskelupaikoista tyttöjä 

innokkaammin. 

 

1.1 Motivaation lajit 

 

Motivaatio on ”1. Vireys, joka viittaa energiavoimaan yksilössä ja joka ”ajaa” häntä 

käyttäytymään tietyllä tavalla. 2. Suunta, joka viittaa toiminnan päämääräsuuntautunei-

suuteen; yksilön käyttäytyminen on suunnattu jotakin kohti. 3. Systeemiorientoitumi-

nen, joka viittaa yksilössä ja hänen ympäristössään oleviin voimiin, jotka palauteproses-

sin kautta joko vahvistavat hänen tarpeensa intensiteettiä ja energiansa suuntaa tai saa-

vat hänet luopumaan toimintansa suunnasta ja suuntaamaan ponnistuksensa toisaalle.” 

(Ruohotie 1998, 37.) Gardnerin (1985, 50) mukaan motivaation neljä elementtiä ovat 

päämäärä, ponnistelu, halu saavuttaa päämäärä ja hyvä asenne tekemistä kohtaan. 

 

Ruohotien (1998, 38) mukaan sisäisessä motivaatiossa syyt käyttäytymiseen ovat sisäi-

siä ja yhteydessä ylemmän asteen tarpeisiin, kuten uteliaisuuteen ja itsensä toteuttami-

seen. Ulkoinen motivaatio puolestaan on riippuvainen ympäristöstä ja yhteydessä 

alemman asteen tarpeisiin, kuten etujen saamiseen ja hyväksytyksi tulemiseen menes-

tyksen kautta. (Ruohotie 1998, 38.) Sisäinen motivaatio tarkoittaa motivoitumista asian 

tai toiminnan itsensä vuoksi. Sisäiseen motivaatioon liittyy tehtäväsuuntautuneisuus, 
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uteliaisuus, sitkeys ja tehtäviin sitoutuminen. Ulkoinen motivaatio liittyy ulkoapäin tu-

leviin palkkioihin, arvosanoihin, kunniaan ja kiitokseen sekä myös rangaistuksen vält-

tämiseen. Se liittyy siihen, mitä muut haluavat. Toiminta on väline saavuttaa jokin muu 

päämäärä tai ulkoapäin tuleva käsky. (Salmela-Aro & Nurmi (toim.) 2002, 109, 129.) 

Harterin mukaan sisäisesti motivoitunut haluaa haasteita, ja on motivoitunut uteliaisuu-

desta ja kiinnostuksesta. Sisäisesti motivoitunut on itseohjautuva ja tekee opiskelun suh-

teen omia päätöksiä. Hänellä on sisäisiä, omia kriteerejään menestykselleen ja epäonnis-

tumiselleen. Ulkoisesti motivoitunutta motivoi halu miellyttää esim. opettajaa tai van-

hempia ja saada hyviä arvosanoja. Hän on riippuvainen opettajan avusta, ja luottaa vain 

opettajan tekemiin päätöksiin. Hän luottaa vain ulkoisiin kriteereihin, kuten opettajalta 

saatuun palautteeseen, merkintöihin sekä arvosanoihin. Eniten oppimistehtäviin vaikut-

tavat halu haasteisiin ja uteliaisuus. Itsenäisyyden ja riippuvuuden merkitys häviää iän 

myötä. Samoin häviää sen merkitys, ovatko yksilön kriteerit menestymiselleen ja epä-

onnistumiselleen ulkoisia vai sisäisiä. (Tella 1993, 71.) 

 

1.1.1 Miten opettaja voi vaikuttaa motivaatioon? 

 

Opettaja voi koulussa kehittää sisäistä motivaatiota kannustamalla ja tukemalla oppilai-

ta, antamalla heille sopivan haastavia tehtäviä, jotka ovat vaihtelevia ja mielenkiintoisia 

sekä esittämällä tehtävät oppilaille oppimismahdollisuuksina, joihin saa tarvittaessa 

apua. Ulkoista motivaatiota voi lisätä osoittamalla tietojen ja taitojen tärkeyttä myö-

hemmin elämässä, tekemällä opetustilanne sellaiseksi, että oppilaat kokevat opetuksen 

mielekkääksi ja tärkeäksi ja palkitsemalla menestymisen. Ulkoiset motivointikeinot ovat 

yleensä tehokkaita suorituksen parantajia, ja ne voivat myös vahvistaa oppijan uskoa 

kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa ja lisäävät mielenkiintoa vastaaviin tehtäviin. Tosin 

sisäinen ja ulkoinen motivaatio ovat usein yhtäaikaisia. Oppilaat voi valitettavasti saada 

ponnistelemaan vain ulkoisen palkkion toivossa. Tämän voi poistaa, jos korostetaan 

enemmän suorituksen laatua kuin määrää ja saamalla oppilaat kokemaan työskentelyn 

itsessään tärkeämmäksi kuin palkkio-odotukset. (Ruohotie 1998, 38-41.)  
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Brophy (2010, 6-7) kirjoittaa, että oppimispäämäärään kuuluu halu oppia, kun taas suo-

rituspäämäärään liittyy halu säilyttää itsetunto ja julkinen maine. Välttelypäämäärän 

omaavat eivät hyväksy suoritushaasteita, ja haluavat minimoida työhön käytettävän ajan 

ja ponnistukset. Välttelypäämäärän estämiseksi opettajan on pidettävä yllä tukea antavia 

suhteita ja yhteistyötä suosivia järjestelyjä, jotka rohkaisevat oppilaita hyväksymään 

oppimispäämäärät ja minimoimaan kaikenlaiset paineet, jotka lisäävät halua suoritus-

päämääriin ja välttelypäämääriin. Ehdot sisäiselle motivaatiolle ovat autonomia (oma 

päätös siitä, mitä tekee ja miten), pystyvyys (tuntemus siitä, että on kehittynyt taidossa) 

sekä liittyneisyys (kiintymys muihin ja auttavaiset suhteet).  

 

Oppimisorientaation omaavissa luokissa korostetaan oppimisen tarkoitusta ja oppimis-

strategioita. Opettaja korostaa ymmärtämistä, ja suosii avoimia tehtäviä. Työorientoitu-

neissa luokissa korostetaan töiden loppuunsaattamista, mutta näissä luokissa oppilaat 

eivät ymmärtäneet tehtävien tarkoitusta. He yhdistivät tehtävät pinnalliseen tiedon pro-

sessointiin ja ulkoa oppimiseen. Näissä luokissa opettajat puhuivat työstä ja työn lop-

puunsaattamisesta. Opettajien tuntisuunnitelma korosti tehtävämonisteita ja työkirjoja. 

(Brophy 2010, 209.) 

 

Jatkuvaan oppimishaluun liittyy jatkuva sitoutuminen, johon liittyy voimakas osallistu-

minen, uteliaisuus ja ymmärryksen etsiminen. Nämä menevät paljon pidemmälle kuin 

tilanteeseen liittyvä kiinnostus. Oppimishalu edellyttää sellaisen opiskelukulttuurin 

luomista, jossa oppilaat tietävät, keitä he ovat ja mitä he tekevät koulussa. (Brophy 

2010, 209.) 

 

Tunnekohtainen kiinnostus herää niistä tekstin piirteistä, jotka herättävät huomiota. 

Älylliseen kiinnostukseen kuuluu älyllinen suhtautuminen tekstiä kohtaan. Älyllinen 

suhtautuminen voidaan herättää rohkaisemalla oppilaita kuvailemaan oppimistavoitteita 

itselleen, harjoittaa sisäistä kiinnostustaan mielekkäällä tavalla ja kokemaan samalla 

päättäväisyyttä. Jos oppilaita kohdellaan innokkaina oppilaina, heistä tulee innokkaita 

oppilaita. (Brophy 2010, 211, 229.) 



6 
 

Tilannemotivaatio liittyy tiettyyn tilanteeseen. Yleismotivaatio on pysyvää käyttäyty-

mistä, josta tilannemotivaatio on riippuvainen. Asenne on suhteellisen pysyvä, sisäisty-

nyt ja hitaasti muuttuva reaktiovalmius. Motivaatio sen sijaan on melko lyhytaikainen ja 

liittyy yleensä vain yhteen tilanteeseen kerrallaan. Asenne vaikuttaa toiminnan laatuun, 

motivaatio vireyteen. Motivaatio liittyy aktiivisuuteen ja mielenkiinnon suuntautumi-

seen. Asenne on taipumus tuntea, ajatella ja toimia tietyllä tavalla. (Ruohotie 1998, 38-

41.) Motivaatio on tilanteeseen liittyvä henkinen tila, joka määrää, miten vireästi ihmi-

nen toimii ja mihin mielenkiinto kohdistuu. Työmotivaatioon vaikuttaa olennaisesti per-

soonallisuus eli mielenkiinnonkohteet, asenteet ja tarpeet. Työn ominaisuuksiin kuuluu 

sisältö, mielekkyys, vaihtelevuus, saavutukset ja eteneminen. Työympäristöön kuuluvat 

talous, fyysinen ympäristö ja sosiaaliset tekijät. Koulun motivointikeinoja ovat säännöt 

sekä ulkoiset ja sisäiset palkkiot. (Leppiniemi-Järvinen 1999, 11-12.) Aktiviteettimotii-

veihin kuuluvat elämyksien tarve, liikkumisen tarve, uteliaisuus, jännityksen tarve ja 

luomisen ilo. Sosiaalisia motiiveja ovat kontaktimotiivi ja itsensä arvostamisen motiivi. 

Motiivit voidaan päätellä, niitä ei voi nähdä. (Hakalin, A. & Härkönen, S. 1990, 4,8.)  

 

”Sisäinen motivaatio perustuu ihmisen tarpeelle olla kompetentti ja itsenäinen. Ihminen 

hakee aktiivisesti haasteita ja pyrkii kohtaamaan ja voittamaan ne tai pienentämään niis-

tä syntyvää epätasapainoa, ja voittamalla haasteita ihminen tuntee olevansa kompetentti 

ja itsenäinen.” (Ruohotie 1998, 66.) Sisäinen motivaatio heikkenee, jos opettaja käyttää 

palkitsemista kontrolloidakseen ja yleisestikin turvautuu kontrolliin ja suosii kilpailul-

lista ilmapiiriä. Tarvetta turvautua kontrolliin lisäävät opettajiin kohdistuvat paineet 

kouluhallinnon, rehtorin ja oppilaiden suunnalta. Sisäinen motivaatio lisääntyy, jos 

opettaja palkitsee siten, että arvostaa hyvin tehtyä työtä, suosii omatoimisuutta ja luo 

edellytykset kompetenssia vahvistavalle palauteprosessille, rohkaisee itsenäisyyteen, 

perustaa opetusjärjestelynsä yhteistoimintaan eikä kilpailuun ja antaa ohjaavaa, ei kont-

rolloivaa informaatiota. Sisäistä motivaatiota virittävä oppimisympäristö lisää käsitteel-

listä oppimista ja luovaa ajattelua. (Ruohotie 1998, 68.) Iinatti, K. & Päivärinta, P. 

(2012, 27) sanovat, että sisäinen motivaatio johtaa parempiin oppimistuloksiin. Sisäinen 

motivaatio on pysyvää ja varsinkin ala-asteella yhteydessä hyvään koulumenestykseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Opettajan tarvitsee motivoida oppilaita sekä ulkoisesti että sisäisesti (Brophy 2010, 

152). Ulkoisesti voi motivoida kertomalla tiedon tai taidon hyödyllisyydestä myöhem-

min elämässä tai tämänhetkisessä tilanteessa. On painotettava positiivisia seurauksia 

arkielämässä. Sisäistä motivaatiota saa aikaan, jos käyttää luokanhallinta- ja opetustyy-

lejä, jotka suosivat autonomiaa, pätevyyttä ja yhteyttä, suunnittelemalla opiskelun niin, 

että oppilaat pitävät sitä mukavana ja sisäisesti palkitsevana sekä muotoilemalla oppi-

mistehtävät sisältämään piirteitä pidetyistä asioista (Brophy 2010, 153.). Esimerkiksi 

kielioppitehtävissä voi käyttää pelejä, joissa lausutaan kielioppilauseita. Brophyn mu-

kaan (2010, 157) motivaatiota vahvistettaessa on kuitenkin muistettava, että ulkoinen 

motivaatio on yhteydessä motivoitumattomuuteen ja opiskeluun palkkion toivossa. Au-

tonomiaa tukevien opettajien luokissa oppilaat ovat uteliaampia ja haluavat haasteita. 

Kontrolloivien opettajien luokissa on vähemmän osaamismotivaatiota, vähäisempää 

luottamusta omiin kykyihin sekä vähäisempää itsearvostusta. Askell-Williams ja Law-

son tekivät ala-asteen loppupuolella oleville oppilaille tutkimuksen, jossa selvisi, että 

oppilaat halusivat käyttää mielikuvitustaan, olla luovia ja tehdä paljon erilaisia asioita. 

(Brophy 2010, 161, 188.) 

 

Neljä sisäisen motivaation lähdettä on sopivan haastavat tehtävät ja vaatimukset, uteliai-

suus, valinnanvapaus sekä mielikuvitus eli leikkisä osallistuminen tehtäviin, samaistu-

minen kuviteltuihin henkilöihin tai osallistuminen mielikuvitusmaailmaan (Brophy 

2010, 190). Kielten opetuksessa mielikuvituselementtien käyttöä ovat esimerkiksi runot 

ja tarinat. Keinoja motivoida ovat mm. ryhmätyöt, oppimateriaalin vaihtelevuus, opetta-

jan innostuneisuus ja tehtävien vaihtelevuus. Oppilaat voivat kuitenkin olla motivoitu-

neita, vaikka he eivät pitäisi opiskelun kohdetta ja opiskeluprosessia mielekkäänä eivät-

kä kaikki oppimistavoitteet ole niputettavissa ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. 

(Brophy 2010, 200, 209.)  
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1.1.2 Sisäinen motivaatio ja ulkoisen motivaation yhteys 

 

”Opiskelijat, joiden tarkoituksena on hyödyntää oppimaansa jatkossa, ovat sisäisesti 

motivoituneempia kuin ne, jotka tähtäävät vain arvosanoihin” (Ruohotie 1998, 68). Si-

säinen tavoiteorientaatio sisältää asian hallitsemisen, opittavan kokemisen haasteellisek-

si, uteliaisuuden, oppimisen ilon ja itsearvostuksen. Ulkoiseen tavoiteorientaatioon liit-

tyy halu hyviin arvosanoihin, palkkioihin ja hyväksytyksi tulemiseen. Vahvasti sisäises-

ti orientoituneet ponnistelevat muita kovemmin ja sitkeämmin sekä soveltavat tehok-

kaampia oppimisstrategioita. Mielekkyys perustuu hyödyllisyyteen ja kiinnostavuuteen. 

Oppimis- ja osaamistavoitteita asettavat opiskelijat pyrkivät hankkimaan mahdollisim-

man laajan ja syvällisen asiantuntemuksen. He luottavat enemmän kykyihinsä ja suori-

tusmahdollisuuksiinsa sekä ponnistelevat enemmän ja soveltavat tehokkaammin oppi-

misstrategioita, jolloin he oppivat enemmän. Sen sijaan sisäisesti motivoitumattomat, 

suoritustavoitteelliset opiskelijat pyrkivät muuttamaan omiaan ja muiden käsityksiä ky-

vystään suoriutua tehtävästä. (Ruohotie 1998, 71-72, 76.) 

 

Ulkoinen motivaatio voi muuttua sisäiseksi, mutta aina ulkoisesta motivaatiosta ei kehi-

ty sisäistä motivaatiota. Erityisesti ulkoista motivaatiota ilmenee, jos korostetaan run-

saasti ulkoisia palkkioita ja rangaistuksia. Kun uutta tietoa tulee lisää, asioihin liittyvä 

mielenkiinto saattaa syvetä, jolloin yksilö saattaa kiinnostua aiheesta syvällä persoonal-

lisella tasolla. Edellytys oppimiselle on valitettavasti myös kova työnteko ja vaikeuksien 

sietäminen. Tehokkaassa opiskelussa on pystyttävä yhdistämään innostuneisuus ja poh-

diskelu. Mielenkiinto asiaa kohtaan ei useinkaan kouluopetuksessa ole toiminnan syy 

vaan se voi olla myös toiminnan ja ponnistelun seurausta. Kiinnostuksen sytyttäminen 

on tärkeää opetuksessa. Oppiminen helpottuu ja tehostuu, jos sen taustalla on aito innos-

tuneisuus ja paneutuneisuus. Tämä tarkoittaa myös opettajan innostuneisuutta opetusti-

lanteessa. (Hakkarainen, Lipponen & Lonka 2004, 203-204, 211.) 

 

Sisäiseen motivaatioon kuuluvat pätevyys, itsemäärääminen, jännitys sekä tuttuus. Pä-

tevyyteen kuuluvat tehtävän hallitsemisen tunne sekä se, että tehtävä itsessään tuottaa 
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mielihyvää ja nautintoa. Itsemääräämisessä ihminen kokee itse valinneensa toiminnon. 

Jännitykseen kuuluu aktiivisuuden ja elävyyden kokeminen sekä ikävyyden poissaolo. 

Tuttuuteen liittyy kokemus siitä, että saa apua ja sosiaalista tukea ja yksilöstä pidetään. 

Siihen liittyy koettu läheisyys ja positiivinen kanssakäyminen muiden kanssa. Tosin 

Reevesin mukaan vain itsemäärääminen ja jännitys ovat selvästi yhteydessä sisäiseen 

motivaatioon. (Metsämuuronen 1997, 9.) Tutkimuksessani sisäistä motivaatiota lisäsi 

olennaisesti se, että oppilas oli itse valinnut opiskelemansa kielen. Sen sijaan epämielui-

suutta lisäsi, jos lasta oli painostettu ottamaan vieras kieli. Epämieluisuus johti myös 

ulkoiseen motivaatioon. 

 

Tunnesuhtautuminen näkyy ajatusten ja tietojen soveltamisessa, tekoina ja taitojen so-

veltamisessa sekä tunneilmaisuina ja suhtautumistapoina. Tunnepohjaiset ilmiöt luovat 

havaintovalmiuden, ohjaavat havaintojen valikointia, värittävät ja muokkaavat havainto-

ja, vaikuttavat havaintojen tulkintoihin ja pitävät yllä toiminnan voimakkuutta (intensi-

teettiä, vireyttä) ja kohdistamista (suunta). Ryhmävire on ryhmän innokkuus ja motivaa-

tio kokonaisuudessaan. (Peltonen & Ruohotie 1987, 17-19.) 

 

Työmotivaatioon vaikuttaa työntekijän persoonallisuus, työn ominaisuudet ja työympä-

ristö. Persoonallisuuteen liittyvät mielenkiinnon kohteet (sisäinen ja ulkoinen motivaa-

tio), asenteet (suhtautuminen työhön, opettajaan ja itseen) sekä tarpeet. Ulkopuolisiin 

ominaisuuksiin liittyvät työn ominaisuudet ja työympäristön ominaisuudet. Sisäinen ja 

ulkoinen motivaatio täydentävät toisiaan. Ulkoinen palkkio on lyhytkestoinen ja moti-

voidakseen sen on toistuttava usein. Sisäiset palkkiot ovat pitkäaikaisia ja aiheuttavat 

motivaation pysyvyyttä. Tästä aiheutuu se, että sisäiset palkkiot ovat tehokkaampia kuin 

ulkoiset. Joskus erottaminen ei ole helppoa. Viihtyvyys ei aina johda hyviin tai huonoi-

hin suorituksiin. Sisäinen palkitsevuus tarkoittaa mielihyvää henkisten voimavarojen 

käytöstä työssä. Tällöin työ on muotoiltava haasteelliseksi ja mielenkiintoiseksi, josta 

seuraa onnistumisen, edistymisen ja vastuun kokemuksia. Ihmisellä on halu myös ulkoi-

siin palkkioihin, jolloin palkkiot on sidottava suorituksiin. (Peltonen & Ruohotie 1987, 

22.) 
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Jos päämääränä on oppia, siihen liittyy halu kehittää itseään, ja oppimishaluinen säilyt-

tää itsetuntonsa palautteenantotilanteissa. Tämä johtaa haastavien tehtävien valintaan ja 

tehtäväkeskeisyyteen. Jos päämääränä on suoriutuminen, tärkeintä oppijalle on myön-

teisen arvion saaminen omasta kyvykkyydestä, mikä johtaa helppojen tehtävien valit-

semiseen. Suorittava oppilas kokee olevansa henkilökohtaisesti arvioinnin kohteena, ja 

kuvittelee arvioinnin heijastavan omaa arvottomuutta. Tästä seuraa virheiden ja kritiikin 

pelko. Vastoinkäymiset tällaisella oppilaalla saavat hänet välttämään haasteita. Tällai-

nen ajatusmaailma johtaa pitkällä tähtäimellä heikkoon suoriutumiseen ja kielteiseen 

minäkuvaan. Sen sijaan oppimispäämäärä johtaa positiiviseen asenteeseen ja koulumo-

tivaatioon. (Salmela-Aro & Nurmi (toim.) 2002, 107-108.) 

 

Oppilaita viehättävät tehtävät, joissa on sopiva määrä epävarmuutta ja ennustamatto-

muutta esim. kieleen liittyvät pelit. Oppijan pitää olla sisäisesti tyytyväinen oppimistu-

loksiin. Tähän liittyvät ylpeys ja positiiviset tunteet omista saavutuksista sekä positiivi-

nen ja asiallinen palaute siitä, miten suoritusta voi parantaa. Yhteistyössä oppimisessa 

pidetään eniten. Eniten siitä pitävät pienimmät ala-asteen oppilaat, ja pitäminen vähe-

nee, mitä ylimmille luokille mennään. (Julkunen 1997, 16-17, 29.) 

 

Aikuisia tutkittaessa havaittiin, että sisäisesti motivoituneet suosivat yhteistyötä. Moti-

vaatio opiskella tulee ihmisten välisistä asioista. Sitä määrittävät riippuvuus muista op-

pimistilanteessa, aikaisemmat oppimiskokemukset, muiden ihmisten tarjoama tarkoitus 

oppimiselle ja muiden tuki, hyväksyntä ja muiden akateemisten saavutusten kunnioitus. 

Yhdessä muiden kanssa opitaan oppimaan oppimisen itsensä vuoksi, pitämään oppimi-

sesta ja olemaan ylpeä yhteisistä saavutuksista. Sisäinen motivaatio on vahva yhteis-

työssä, jossa vallitsee oppimisen ilo, muiden auttaminen ja tukea antava palaute muilta. 

Siihen liittyy myös tietoperustainen uteliaisuus ja jatkuva mielenkiinto. Yhteistyö kehit-

tää positiivisia asenteita käsiteltävään aiheeseen ja tehtäviin. Kilpailu johtaa ulkoiseen 

motivaatioon. Tällöin tavoitellaan voittoa ja etujen saamista muiden kustannuksella. 

Omilla ponnistuksilla ei ole hyötyä, jos muut ovat kyvykkäämpiä. Tällöin oppimistilan-

teista puuttuu tietopohjainen mielenkiinto ja jatkuva kiinnostus. Yksilökeskeinen oppi-

minen johtaa ulkoiseen motivaatioon, jossa halutaan etuja itselle. Odotukset riippuvat 
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yksilön kyvykkyydestä ja ponnistelusta sekä oppimishistoriasta. Yksilötyöhön kuuluu 

alhainen tietopohjainen kiinnostus. Sosiaalinen eristäytyneisyys ja tylsyys johtavat ne-

gatiiviseen suhtautumiseen aiheeseen. Yksilötyöhön liittyy myös alhainen testisinnik-

kyys. Yhteistyöhön kuuluu sisäinen motivaatio, sinnikäs pyrkiminen oppimistuloksiin, 

opintomenestyksen pitäminen omien ponnistusten seurauksena, halu olla hyvä oppilas 

ja saada hyviä arvosanoja sekä tunne siitä, että uuden oppiminen on tärkeää ja hauskaa. 

Tämä johtaa voimakkaaseen motivoitumiseen, koska yhteistoiminnallinen oppiminen 

on kivaa. Myös mielekäs palaute lisää sisäistä motivaatiota. Kilpailu aiheuttaa ulkoista 

motivaatiota ja johtaa myös välttelykäyttäytymiseen. Kilpailu siis laskee sisäistä moti-

vaatiota ja nostaa ulkoista motivaatiota. Yksilökeskeisyys pitää yllä ulkoista motivaatio-

ta. Yksilösuorituksiin liittyy vanhempien ja opettajien miellyttäminen. (Julkunen 1997, 

29-32.) 

 

Julkusen (1998, 32) mukaan tehtävät vaikuttavat motivaatioon. Avoimet tehtävät ovat 

motivoivampia kuin suljetut. (Julkunen 1998, 32.) Ehtoja motivaatiolle ovat mahdolli-

suus keskittymiseen ja tehtävän loppuunsaattamiseen, se että tehtävällä on jokin pää-

määrä, ja välittömän palautteen saaminen tehtävästä. Ihmistä motivoi myös syvä keskit-

tyminen tehtävään sekä mahdollisuus kontrolloida omaa toimintaansa. Kellerillä puoles-

taan on neljä ehtoa motivaatiolle, jotka vaikuttavat päämäärien ja tehtävien valintaan ja 

ponnistelun määrään, jonka oppilas suuntaa opiskeluun: Mielenkiinto, tehtävän tärkeys, 

odotukset sekä tyytyväisyys ponnistelun lopputulokseen. Tehtävän on herätettävä oppi-

laan mielenkiinto ja pidettävä se yllä koko tehtävän ajan. Tehtävän tärkeäksi kokeminen 

on oleellinen osa kestävälle motivaatiolle. Oppilaan on koettava, että tärkeät henkilö-

kohtaiset tarpeet täyttyvät oppimistehtävän avulla. Ne voi saavuttaa opiskelun avulla. 

Odotukset viittaavat kontrollin kohteeseen, onnistumisen ja epäonnistumisen odotuksiin 

sekä attribuutioihin. Oppilaan on uskottava, että hänellä on mahdollisuus onnistua, tun-

ne siitä, että pystyy kontrolloimaan omaa oppimistaan, ja pystyy attribuoimaan menes-

tyksensä tai epäonnistumisensa ponnistuksiinsa. On ihanteellista, jos tyytyväisyys lop-

putulokseen olisi myös sisäisesti motivoitunutta eikä vain esim. tyytyväisyyttä ulkoi-

seen arvosanaan. (Tella 1993, 74-75.)  
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Motivaatio liittyy tehtävänhallintaan, tehtävän arvoon ja oletettuun kykyyn suorittaa 

tehtävä. Tehtävämotivaatio riippuu myös yleisestä motivaatiosta sekä yksilöllisestä ta-

vasta, jolla oppilas näkee tehtävän. Jotta oppilas olisi motivoitunut, hänellä täytyy olla 

mahdollisuus suorittaa tehtävä loppuun, hänen on pystyttävä keskittymään tehtävään, 

tehtävällä on oltava selkeä tavoite ja oppilaan saatavilla on oltava välitöntä palautetta. 

Lisäksi uusia asioita on opetettava sopivassa tahdissa. (Julkunen 1998, 32-33.) Oppilai-

den keskinäinen vuorovaikutus ja muiden asennoituminen koulua kohtaan vaikuttaa 

myös yksittäisen oppilaan motivaatioon (Aikkila & Aikkila 2007, 22). 

 

Virtaukseen (flow) ja motivaatioon liittyy hyvin voimakas tehtäväsuuntautuneisuus eli 

paneutuminen tehtävään ja muiden asioiden siirtäminen taustalle. Minää puolustavaan 

asenteeseen kuuluu nöyryytyksen välttäminen ja tilanteen hallintaan pyrkiminen, ei teh-

täväsuuntautuneisuus. Miellyttämiseen tai suoriutumiseen suuntautuva oppilas huolehtii 

siitä, millaisen vaikutuksen tekee, ja miten opettaja suhtautuu häneen. Tällaisen oppi-

laan ulkoinen kannustaminen voi ohjata hyviin suorituksiin, mutta oppilaan huomio on 

ulkoisissa palkkioissa, tunnustuksessa ja hyvissä arvosanoissa, ei syvällisessä ymmär-

tämisessä. On havaittu, että tehtäväorientoituneet lapset selviävät vaativista ongelman-

ratkaisutehtävistä muita paremmin. Arvostelu, muihin vertaaminen ja kielteiset oppi-

miskokemukset heikentävät motivaatiota. (Hakkarainen ym. 2004, 202-203.)  

 

Peltonen ja Ruohotie esittelevät Scmuckin ja Scmuckin määritelmän sellaisesta luokan 

ilmapiiristä, joka auttaa koulun tavoitteiden saavuttamista. Siihen kuuluvat oppilaiden 

vaikutusvalta suhteessa opettajaan ja toisiinsa, voimakas halu liittyä ryhmään, normit, 

jotka kannustavat opiskelussa suoriutumiseen, avoin ja vuoropuhelunomainen vuoro-

vaikutus sekä ryhmätöiden ja muun yhdessä tekemisen hyödyntäminen opiskelussa. 

(Aikkila & Aikkila 2007, 22.) On havaittu, että motivaatio on tärkein yksittäinen tekijä 

vieraan kielen saavutuksissa. Laineen mukaan motivaatioon vaikuttavat tietoinen ute-

liaisuus sekä motiivi kommunikoida. (Tella 1993, 70.) 
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1.2 Motivaatioon vaikuttavat asiat 

 

Opettajan uskomukset vaikuttavat oppilaiden motivaatioon ja suoriutumiseen. Tähän 

ovat syynä oppimista koskevat yleiset uskomukset ja yksittäisiä oppilaita koskevat en-

nakoinnit. Tästä seuraa runsaampi positiivinen palaute, kiitos ja rohkaisu. Suhtautumi-

nen yksittäisiin oppilaisiin ennustaa muutoksia oppilaiden suoriutumisessa ja motivaati-

ossa. ”Oppilaan omat kykyuskomukset ja motivoituneisuus vaikuttavat opettajan usko-

muksiin.” (Salmela-Aro & Nurmi (toim.) 2002, 117.) Tämän seurauksena opettajan us-

komukset voivat muodostua itseään toteuttaviksi ennusteiksi. Motivaatioon vaikuttavat 

opetusmenetelmät ja ilmapiiri. Luokat, joissa opettaja pyrkii tukemaan ja kehittämään 

oppilaittensa itsenäisyyttä on enemmän motivoituneempia ja omiin kykyihinsä luottavia 

lapsia kuin luokissa, joissa opettaja pyrkii säilyttämään kontrollin. Motivoitunutta toi-

mintaa, kykyuskomuksia ja arvostuksia heikentäviä tekijöitä ovat luokkaympäristön 

kilpailuhenkisyys, kykyihin perustuva erilainen kohtelu, suoriutumisesta annettavat 

palkkiot ja julkinen arviointi tai arvostelu. Motivaatiota parantavia tekijöitä ovat oppi-

laiden itsenäisyyttä ja pätevyyttä tukeva asenne, suorituksen korostamisen välttäminen 

sekä se, että opettaja pyrkii välttämään vertailua ja arvostelua. Motivaatiota lisäävät 

opettajan pedagogiset tavoitteet, joihin kuuluu opetustavoitteena motivaation tai minä-

kuvan kehittäminen. Tämä vaikuttaa taitojen kehittymiseen. (Salmela-Aro & Nurmi 

(toim.) 2002, 118, 124.) Opettajan opetustyyli, ohjaustapa ja oma motivaatio ovat voi-

makkaassa yhteydessä oppilaiden motivaatioon, persoonallisuuteen ja oppimistuloksiin 

(Turenius 2003, 32). 

 

Hyvä opettaja on kannustava, ystävällinen, tunnetasoltaan kypsä, vilpitön sekä omaa 

yleisesti sellaisia ominaisuuksia, jotka kertovat henkisestä terveydestä ja henkilökohtai-

sesta sopeutumisesta. Hyvään opettajuuteen kuuluu oppilaista pitäminen, sympaattisuus 

ja oppilaiden tarpeisiin reagoiminen. Opettajan on opittava tuntemaan oppilaansa ja 

mieltymään heihin sekä tutustutettava oppilaat myös itseensä. Fyysisen ympäristönkin 

on hyvä olla kutsuva. Opettajan on autettava oppilaita oppimaan odotusten mukaisesti ja 

huomaamaan, kuinka täyttää odotukset eikä pelotella rangaistuksilla siitä, mitä seuraa, 
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jos ei täytä odotuksia. Opettajan on tarjottava järjestys, joka jakaa informaatiota ja tu-

kea. (Brophy 2010, 23-24.) Nämä ominaisuudet eivät välttämättä toteudu koulussa. 

 

Parhaiten onnistuu auktoritatiivinen opettaja eli sellainen, joka sekä pitää yllä kuria että 

antaa vapautta ja lämpöä oppilaille. Sellainen henkilö onnistuu parhaiten välittämään 

arvonsa ja käyttäytymisnorminsa oppilaille. Tällaiset opettajat selittävät järkeenkäyvästi 

vaatimuksensa ja auttavat oppilaita ymmärtämään, että vaatimukset ovat heidän par-

haakseen. Tällöin päämääränä on itseohjautuva oppija. (Brophy 2010, 25.) 

 

Jos kaverit alkavat olla koulutyötä mieluisampia, on opettajan osallistuttava oppilaiden 

sosiaalisiin tarpeisiin. On luotava sosiaalinen ympäristö, jonne jokainen tuntee itsensä 

tervetulleeksi, ja opiskelu tapahtuu yhteistoiminnallisesti yhdessä opettajan ja oppilai-

den kesken. Pääpainon opetuksessa tulee olla tehtäväkeskeisyydessä. (Brophy 2010, 

26.) 

 

Kouluoppimisessa yleensä toiminta johtaa mielenkiintoon eikä juurikaan päinvastoin. 

Mielenkiinto ei yleensä siellä johda toimintaan. Siksi erityisesti opetuksen alkuvaiheen 

olisi oltava kiinnostava, nautittava tai jopa leikinomainen. Yleisesti oppijan tulisi saada 

positiivinen ensikokemus opetettavasta asiasta. Mielenkiinnon heräämisen jälkeen pyri-

tään säilyttämään mielenkiinto ja kasvattamaan sitä. Siihen kuuluu sisäinen sitoutumi-

nen opittavaa asiaa kohtaan. Tämä sitoutuminen kasvaa taitotason myötä. Koskennie-

men mukaan opetustilanteen tulisi olla tavoitteellinen, vaikeustason tulisi olla oikea, ja 

opetuksen tulisi olla toiminnallista. Lisäksi Markova tähdentää huolellista materiaalin 

rakentamista ja opetuksen organisointia motivaatiota herättävinä ja ylläpitävinä tekijöi-

nä. (Metsämuuronen 1997, 29-31.) 

 

Oppimissuuntautuneessa opiskeluympäristössä menestymisestä kertoo edistyminen, 

ahkeruus, innokkuus, oppiminen ja kehitys. Opettajat keskittyvät oppimisen prosessiin 

eivätkä lopputulokseen, erehdykset kuuluvat oppimiseen eli virheet ja epäonnistuminen 
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eivät herätä ahdistusta. Tällaisessa oppimisympäristössä oppilaat asettavat itse tehtävä-

tavoitteita, käyttävät adaptiivisia oppimisstrategioita (opiskelun organisointi, suunnittelu 

ja seuranta), pitävät haastavista tehtävistä, eivät anna periksi erehtyessään, viihtyvät 

hyvin luokassa, tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat hyvin. Sen sijaan pätemissuuntau-

tuneessa oppimisympäristössä menestyksestä kertovat hyvät arvosanat, saavutukset ja 

älykkyys. Oppilaiden mielestä menestys johtuu hyvistä oppimisstrategioista ja epäon-

nistuminen taitojen puutteesta, huonoista strategioista tai liian vaikeista tehtävistä. 

(Salmela-Aro & Nurmi (toim.) 2002, 132.) 

 

Korkeatasoinen oppimisympäristö on merkityksellinen sekä oppilaalle että opettajalle. 

Opettaja on vastuussa koko oppimisprosessista ja oppimisen tuloksista. Oppilaiden odo-

tetaan kokevan opiskelu merkitykselliseksi ja palkitsevaksi. Pelkkä tiedon jakaminen ja 

mieleen painaminen johtaa merkityksettömyyteen. Opettaja tuntee todennäköisesti mie-

lekkyyttä, jos hän on autonominen yksilö, joka luo raamit ja suunnitelman oppimiselle. 

Oppilas ottaa vastuun oppimisesta, mutta opettajalla on viimekätinen vastuu. Mielek-

kyyttä oppilaille tuovat kognitiiviset taidot, kuten suunnittelu, oman oppimisen tarkkailu 

sekä arviointi. Tarvitaan myös opettajan tekemiä suunnitelmia ohjaamaan oppimista. 

(Kaikkonen & Kohonen 2002, 199, 201-203.) 

 

Merkityksellisyyttä antavat itse tiedon piirteet (kulttuurin piirteet ja sanasto), kielellinen 

tieto ja taito, kielellinen osaaminen (kommunikaation tiedot ja taidot, mieleen painami-

nen ja kielellinen tuottaminen) sekä oppimaan oppimisen taidot. On hyvä olla olemassa 

kokonaisvaltainen suunnitelma, josta näkee edistymisen. Vastuuntuntoa omasta oppimi-

sesta on havaittu lisäävän huolellinen suunnittelu ja neuvottelu kokonaisvaltaisesta pro-

jektista yhteisen opiskelun alussa. Tärkeäksi on havaittu erityisesti huolellinen suunnit-

telu ja valmistautuminen. Kaiken kaikkiaan merkityksellisyyttä auttaa kokemaan huolel-

linen suunnittelu, taito hankkia sopivaa tietoa erilaisista lähteistä erilaisin tavoin, mah-

dollisuudet kokeilla tiedon hyödyntämistä sekä kokeiluolosuhteissa että todellisessa 

elämässä pitkän ajan kuluessa sekä runsaat mahdollisuudet keskustella kokemuksista ja 

peilata muiden kokemuksia omiinsa. (Kaikkonen & Kohonen 2002, 204-205, 210-211, 

214.) Kun suunnittelee opetusta ja muotoilee tehtäviä, aktiviteetteja ja oppimateriaaleja, 
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sekä sisältö että rakenne pitää ottaa huomioon, koska ne ovat toisistaan erillisiä. Saman 

sisällön voi opettaa enemmän tai vähemmän kiinnostavasti. Rakenne ja järjestys voivat 

olla yksinkertaisia, mutta itse opiskeltavan asian sisältö kognitiivisesti vaativaa tai päin-

vastoin. (Tella 1993, 75.)  

 

1.3 Persoonallisuus ja oppimistyylit 

 

 

Hakalin, A. & Härkönen, S. (1990, 9, 17) kirjoittavat, että oppilaan persoonallisuus voi 

selittää suoritustasoa ja ponnistusten määrää. Persoonallisuuteen kuuluvat mielenkiin-

nonkohteet, asenteet ja tarpeet. Tyttöjen suoritusmotivaatio alaluokilla ja ennen kou-

luikää on korkeampi kuin poikien. Korkeaan suoritusmotivaatioon ja koulumenestyk-

seen vaikuttaa sopeutuminen ja viihtyminen. Tytöillä on korkea saavutusorientaatio 

neutraaleissa, ei-kilpailullisissa asioissa, pojilla kilpailuolosuhteissa tai jos viitataan 

poikien älykkyyteen ja johtamiskykyyn. Tyttöjen motivaatio alenee nuoruusvuosina, 

poikien nousee. Pojilla huoli tulevaisuudesta saa kilpailemaan opiskelupaikoista ja ar-

vosanoista. (Hakalin, A. & Härkönen, S. 1990, 9, 17.) On mielestäni erikoista, että tytöt 

näkevät kovasti vaivaa alaluokilla, mutta pojat kuitenkin menestyvät elämässään tyttöjä 

ja naisia paremmin. 

 

Gardner kirjoittaa Riversiin viitaten (1985, 25), että persoonallisuus on linkittynyt vie-

raan kielen oppimiseen motivaation kautta. Pelko ja epävarmuus, jotka on opittu aiem-

mista kokemuksista, voivat linkittyä sosiaalisiin motiiveihin, kuten haluun saada status-

ta ryhmässä. Tutkimuksissa on huomattu, että vain asenne ja motivaatio vaikuttavat 

vieraan kielen saavutuksiin. Saavutukset ovat yhteydessä itsevarmuuteen, tunne-elämän 

tasapainoon, seikkailunhaluun ja tunnollisuuteen. Gardner viittaa Leinoon, kun hän kir-

joittaa (1985, 28), että menestys seuraa älykkyydestä, tunnollisuudesta ja huolellisuu-

desta. Asenne kielten opiskeluun on yhteydessä saavutuksiin. Tytöt ilmaisevat enem-

män positiivista asennetta kuin pojat. (Gardner 1985, 42-43.) 



17 
 

Asenteisiin ovat selvästi vaikuttaneet monet seikat kasvatuksessa. Positiivinen asenne 

heikkenee iän myötä. Syyt siihen eivät ole selviä. Syynä voivat olla kypsyminen, objek-

tiivisempi suhtautuminen asioihin johtuen koulutuksesta sekä kokemus kielten opiske-

lusta on voinut saada oppilaat kriittisemmiksi. Hernick ja Kennedy ehdottavat, että 

opiskeluun pakottaminen saa pian aikaan epäonnistumisen tunteita. (Gardner 1985, 43-

44.) 

 

Oppimistyyleillä on erilaisia motivationaalisia lähtökohtia. Yksi niistä on positiivinen 

orientoituminen. Positiiviseen orientoitumiseen kuuluvat sinnikkyys, positiivinen käsi-

tys itsestä oppijana ja positiivinen käsitys aiemmasta kouluosaamisesta. Joillakin oppi-

lailla on sosiaalisen tunnustuksen tarve eli he etsivät positiivista vahvistusta opettajalta. 

Sosiaalisen tunnustuksen haluun kuuluu myös kilpailu ja näyttämisen halu. Jotkut ha-

luavat vain välttää epäonnistumisen. Siihen kuuluu epäonnistumisen pelko ja suuri tent-

tiahdistus. Jos oppilaan asenne sen sijaan on utelias, hän osoittaa kiinnostusta uusiin 

asioihin. Sen sijaan mukautuva oppilas sopeutuu opettajien, vanhempien ja kaverien 

painostukseen. (Jakku-Sihvonen 7/1997, 400-401.) 

 

Asenteissa on hallitsevana osa-alueena tunteet. Niissä ovat mukana myös kognitiivisuus 

eli tieto asenteen kohteena olevasta asiasta, asenteen erityisyys tai yleistettävyys sekä 

uskomusten erilaisuuden aste. Toimintakomponenttiin kuuluu toiminta tunteen ja tiedon 

varassa. Asenteeseen liittyy se, että henkilön reaktiot ovat suhteellisen pysyviä tilantees-

ta toiseen sekä se, että reaktiot ovat johdonmukaisia eli samansuuntaisia. Asenteet opi-

taan konkreettisista kokemuksista. ”Asenteita kehittyy myös yleistymällä. Yleistymises-

sä vaikuttavat palkinnot ja rangaistukset sekä oppiminen kielen välityksellä. Yhteisö 

määrää hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän.” (Hakalin, A. & Härkönen, S. 1990, 20-23, 

26.) Tarpeiden muuttuessa asennekin voi muuttua. Kielenopettajalla on oma merkityk-

sensä asenteiden kehittymisessä. Erittäin tärkeää on kodin ja vanhempien merkitys, 

koska lapsi jäljittelee vielä ala-asteella vanhempiaan ja uskoo heidän näkemyksiinsä 

kritiikittömästi. Vanhempien suhtautuminen kieleen vaikuttaa lapsiin. Suhtautumiseen 

kuuluu kannustus, kotitehtävien teon valvominen sekä neuvominen ja auttaminen. (Ha-

kalin, A. & Härkönen, S. 1990, 27, 31-32.) 
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Vanhemmalla voi olla aktiivinen rooli, kuten lapsen rohkaisu, opiskelun valvonta ja 

onnistumisen vahvistaminen. Vanhemman rooli voi olla myös passiivinen. Passiivinen 

asenne näkyy esim. positiivisina asenteina opeteltavan kielen puhujia kohtaan. Van-

hemmilla on vaikutusta asenteisiin ja motivaatioon. Vanhempien asenne kieltä kohtaan 

on yhteydessä lapsen motivaatioon. Lapsilla, joilla on myönteinen ja avoin mieli suhtei-

den luomiseen vieraan kielen puhujiin, on tukea kielten opiskeluun antavat vanhemmat. 

Vanhempien kannustus vaikuttaa voimakkaasti haluun jatkaa kielen opiskelua. Yhteys 

vanhempien kannustuksen, motivaation voimakkuuden ja vieraan kielen opiskelun jat-

kamisen välillä on heikompi vanhemmilla kuin nuoremmilla oppilailla. Vanhempien 

tuki lisää lapsen halua jatkaa kielen opiskelua. Eniten vaikuttavat asenteet kielen puhu-

jiin. Lämmin ja tukea antava kotiympäristö, joka rohkaisee lasta kiinnostumaan kielen 

opiskelusta, antaa selvän myönteisen vaikutuksen kielen opiskeluun. (Gardner 1985, 

110-111, 116, 120-122.) 

 

 

 

2.  Palkitseminen 
 

 

On havaittu, että palkitut ovat tyytyväisempiä kuin palkkiotta jääneet. Suorituksesta 

palkitut toimivat tehokkaammin kuin suorituksesta riippumatta palkitut. Jos ei palkita 

huonosta suorituksesta, oppilaasta tulee tyytymätön, mutta hän saattaa parantaa suori-

tustaan. Huonosta suorituksesta palkitseminen johtaa huonoihin suorituksiin jatkossa-

kin. Jos hyvää suoritusta ei palkita, suoritukset alenevat. Yhteyttä ei ole, jos palkkiot 

pidetään vakioina. Oppilaat ovat tyytyväisiä, jos palkkiot sidotaan suorituksiin ja palkit-

semisjärjestelmä koetaan oikeudenmukaiseksi. Käyttäytymisongelmat liittyvät usein 

tyytymättömyyteen. Jos palkkiosysteemi ei ole tehokas, hyvien oppilaiden työpanos 

laskee. (Peltonen & Ruohotie 1987, 30-32.) 
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Tyytymättömyydestä seuraa turhauma. Turhauma voi johtaa eristäytymiseen, psyykki-

siin reaktioihin tai aggressioon. Eristäytymiseen kuuluvat poissaolot, vaihtuvuus ja kes-

keyttäminen, psyykkisiin reaktioihin välinpitämättömyys, vieraantuminen, haluttomuus, 

heikko työmoraali, vitkastelu ja huolimattomuus sekä aggressioon vahingonteko ja vas-

tustaminen. Hyvät oppilaat ovat tyytymättömämpiä kuin huonot. Tyytyväisyys sen si-

jaan ei aina johda tuottavuuteen. Kannusteet vaikuttavat ulkoisesti ja sisäisesti, joskin 

ulkoisen ja sisäisen palkkion raja ei aina ole selvä. Ulkoiset palkkiot lisäävät myös si-

säistä motivaatiota. (Peltonen & Ruohotie 1987, 31, 38-39.) 

 

Työmotivaatioon vaikuttavat odotukset ja havainnot sekä aikaisemmat kokemukset. 

Tärkeää on sopiva vaatimustaso, palkkioiden saavutettavuus sekä palkkioiden arvo it-

selle. Taitavat ja myönteisesti kouluun suhtautuvat motivoituvat yksittäisissä tilanteissa 

helpommin kuin osaamattomat ja kouluun kielteisesti suhtautuvat. (Peltonen & Ruoho-

tie 1987, 36-38.) Muidenkin saamat palkkiot vaikuttavat mielikuvien kautta. Oleellista 

on tyytyväisyys oikeudenmukaisuudesta suhteessa suorituksiin. (Leppiniemi-Järvinen, 

A. 1999, 27.) 

 

Ulkoisesti palkitseva opettaja kehittää oppilaiden innostusta kertomalla tietojen ja taito-

jen hyödyllisyydestä tulevaisuudessa, järjestää opetuksen mielekkääksi ja tärkeäksi sekä 

antaa menestymisestä palkinnon. Ulkoiset palkkiot parantavat tehokkaasti suoritusta, 

mutta eivät juuri kehitä motivaatiota. (Turenius 2003, 30.) Opettajaan liittyvään moti-

vaatioon liittyy halu miellyttää, opettajan kontrolloivuus tai itsenäisyyden tukeminen 

sekä motivaatioon sosiaalistaminen. Motivaatioon sosiaalistamiseen kuuluu tehtävien 

muotoilu, asettelu sekä palaute. (Dörnyei & Ushioda 2011, 52.) 

 

Motivaatiota tukee totuudenmukainen, kannustava ja rohkaiseva palaute oppilaille. 

Asianmukaisen palautteen ja riittävän haastavien tehtävien avulla saadaan aikaan sisäis-

tä motivaatiota. Sisäisesti motivoituneilla on paremmat arvosanat ja parempi koulume-

nestys kuin ulkoisesti motivoituneilla. (Pitkänen, H. & Rytilahti, J. 2007, 26, 50.) 

Myönteisellä palautteella voidaan vaikuttaa positiivisesti motivaatioon (Iinatti, K. & 
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Päivärinta, P. 2012, 29). Palkkioilla ja kannusteilla on merkitys tavoitteenasettelussa ja 

tavoitteisiin pyrkimisessä (Aikkila & Aikkila 2007, 18). 

 

 

 

3.  Kielten opiskelu 
 

 

Sisäisesti motivoituneet oppivat vierasta kieltä paremmin kuin ulkoisesti motivoituneet 

(Hakalin, A. & Härkönen, S. 1990, 38). Ulkoisten palkkioitten tuki voi tosin auttaa si-

säisen motivaation kehittymistä (Schunk & Zimmerman 2008, 99). Kielen mieluisuus ja 

helppous johtavat korkeaan motivaatioon. Kielenopetuksen aloitusvaihe on erityisen 

tärkeä motivoinnin kannalta. Oppilaan tulisi saada mahdollisimman paljon myönteisiä 

oppimiskokemuksia. Tässä opettajan rooli on hyvin tärkeä. Opettajan tehtävä on myön-

teisen ja turvallisen ilmapiirin luominen. Oppilaan on tiedettävä tavoitteet ja hyväksyt-

tävä ne. Oppilaan on saatava palautetta menestyksestään. Myös televisio, elokuvat ja 

musiikki ovat hyviä motivoimiskeinoja. (Hakalin, A. & Härkönen, S. 1990, 38.) 

 

Seurallisuus vaikuttaa kielen sujuvuuteen, ääntämiseen puolestaan empatia. Kielen op-

piminen on myös asennekysymys. Opettaja vaikuttaa oppilaiden asenteisiin. (Hakalin, 

A. & Härkönen, S. 1990, 38, 42.) 

 

On havaittu, että vierasta kieltä oppilaat pitävät melko tärkeänä. Kysyttäessä oppilaat 

ovat laittaneet sen neljän tärkeimmän oppiaineen joukkoon. Toisaalta sitä pidetään 

myös toiseksi epämieluisimpana aineena, ja se koetaan erittäin vaikeaksi. (Hakalin, A. 

& Härkönen, S. 1990, 49.) 
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Vieraan kielen opiskelu on pitkä ja raskas tehtävä, joka edellyttää motivaatiota. Myös 

lasten asenteet oppimistilannetta kohtaan toimivat motivationaalisena tukena. Yleistetyt 

asenteet kotoa ja ympäristöstä antavat motivaatiota, kuten myös odotukset opiskelua 

kohtaan. Osallistuminen opetustilanteeseen tekee nämä asenteet näkyviksi. Se on hil-

jaista kokemusta, joka näkyy myöhemmissä kielen opiskelukokemuksissa. (Gardner 

1985, 149.) 

 

 

 

4. Kuudesluokkalaisen kehityspsykologinen vaihe 

 

 

On käyty kiistaa siitä, missä iässä vieraan kielen opiskelu pitäisi aloittaa suomalaislap-

silla. Jotkut haluavat, että vieras kieli opittaisiin mahdollisimman aikaisin, sillä silloin 

äidinkielen opitut säännöt eivät häiritsisi vieraan kielen opiskelua. Tämä aika on par-

haimmillaan yhdeksänvuotiaana. Toiset taas haluavat myöhentää vieraan kielen opiske-

lun aloittamista, koska yhdeksänvuotiaana äidinkielen taidot eivät ole riittävän vakiin-

tuneet. Tutkimuksissakin on todettu, että yllättävän monen yhdeksänvuotiaan lukutaito 

on vielä heikko. Myöhentämisen näkökulmaa on kuitenkin kritisoitu. Nuorelle lapselle 

on helppoa oppia luonteva ääntäminen. Tämä taito heikkenee yhdeksännen vuoden jäl-

keen. Lisäksi murrosiän emotionaaliset ongelmat haittaavat opiskelua. (Hakalin, A. & 

Härkönen, S. 1990, 50-51.) Olisi kuitenkin hyvä pitää vieraan kielen opetusikä saman-

laisena kuin se nykyään on, koska lapsen kannattaa oppia kunnolla lukemaan ja kirjoit-

tamaan omalla äidinkielellään ennen kuin voi opetella vierasta kieltä. Toisaalta luonteva 

ääntämiskyky ja tunne-elämän tasapaino ovat tärkeitä tekijöitä opiskelun alkuvaiheessa. 

 

Hyvässä ja motivoivassa kielten opetuksessa osataan ottaa huomioon ja hyödyntää las-

ten silloista kehityspsykologista vaihetta. Tutkimieni lasten kehityspsykologinen vaihe 

saattaa lisäksi vaikuttaa saamiini kirjoitelmapyyntövastauksiin. Varhaisnuoruudessa, 
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12-14 vuoden iässä, arvostuksen kohteet ovat selvästi erillisiä (Salmela-Aro & Nurmi 

2002, 110-111). Piagetin mukaan 12-vuotias on siirtynyt tai siirtymässä muodollisten 

operaatioiden kauteen. Hän kykenee operoimaan abstrakteilla käsitteillä ilman konkreet-

tisia havaintoja. Hän kykenee pitämään mielessä useita muuttujia samanaikaisesti, muo-

dostamaan niistä hypoteeseja ja ratkaisemaan ongelmat päättelyn avulla. (Hakalin, A. & 

Härkönen 1990, 48.) Muodollisten eli formaalisten operaatioiden vaiheessa lapsi ei enää 

tarvitse käsitteelliseen ajatteluunsa konkreettista mallia tai kokemuksellista oppimista. 

Lapsi ymmärtää mallin ja maailman vastaavuuden. (Aikkila & Aikkila 2007, 27.) 

 

Tätä ajattelun vaihetta on kutsuttu myös hypoteettis-deduktiiviseksi tasoksi. (11-15 

vuotta) Tällöin nuoressa herää kiinnostus tieteeseen, taiteeseen, politiikkaan ja sosiaali-

siin asioihin. Kielessä virketaju on monipuolistunut, ketjuvirkkeet ovat jääneet pois, 

nuori käyttää sivulauseita ja välimerkkejä, ja hän osaa erottaa virkkeet kokonaisuudeksi. 

(Hakalin, A. & Härkönen, S. 1990, 48.) 12-vuotias näkee säännönmukaisuuksia pa-

remmin kuin ennen. Tämä mahdollistaa kielenopetuksessa kielen rakenteiden syste-

maattisen tarkastelun. (Kouluhallitus 1978, 3.) Käytännössä tämä tarkoittaa aikaisempaa 

intensiivisempää kielioppisääntöjen opettelua. Tässä iässä looginen ajattelu kehittyy. 

Luonto ja päivän tapahtumat ovat opiskelussa keskeisellä sijalla, koska tämän ikäisillä 

oppilailla vuorovaikutus ympäristön kanssa lisääntyy esim. lisääntyvän ulkoilun muo-

dossa. (Kouluhallitus 1978, 3.) 

 

Vieraan kielen opetuksen viralliset tavoitteet ala-asteella ovat peruskoulun yleistavoit-

teiden tukeminen, käyttökelpoisen peruskielitaidon antaminen sekä tiedon antaminen 

kieltä puhuvan kansan elinympäristöstä, tavoista ja kulttuurista. Opetus perustuu kielen-

käyttötilanteisiin ja kielen tehtäviin. Kolmannella luokalla kielenkäyttö on suullista, ja 

viestintä on välillistä ja kaksisuuntaista. Kuudennella luokalla välillinen ja yksisuuntai-

nen viestintä lisääntyy opetuksessa. Oppilasta ohjataan vähitellen itsenäiseen lukemi-

seen ja kuunteluun sekä kirjoitetun kielen tuottamiseen. Yleistavoitteiden mukaan oppi-

laan pitää pystyä ymmärtämään normaalitempoista puhetta, tekemään itsensä suullisesti 

ymmärrettäväksi, lukemaan tekstiä sisällön ymmärtäen sekä ainakin jossain määrin 

käyttämään kieltä myös kirjallisesti. Suulliseen viestintään kuuluu puheen ymmärtämi-
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nen ja puhuminen ja kirjalliseen viestintään lukeminen ja kirjoittaminen. Arviointi pe-

rustuu tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. (Hakalin, A. & Härkönen, S. 1990, 52, 56.) 

 

 

 

5.  Opetusmenetelmät 
 

 

Peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteena on antaa mahdollisuuksia toimia erikieli-

sissä viestintätilanteissa. Oppilas totutetaan käyttämään kielitaitoaan, ja hänet opetetaan 

ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuurien elämänmuotoa. (Opetushallitus. 

2004. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. s. 92.)  

 

Vuosiluokilla 3-6 painotetaan hyvää viestintää konkreettisissa ja itselle läheisissä tilan-

teissa ensin suullisesti ja vähitellen kirjallisesti. Lasta opetetaan huomaamaan kielelli-

nen ja kulttuurinen erilaisuus, mutta samanarvoisuus sekä oppimaan hyviä kielenopiske-

lutottumuksia. (Opetushallitus. 2004. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. s. 

93.) 

 

Näiden luokkien kielitaito-osuuteen kuuluvat oppimispäämäärinä perustiedot itsestä ja 

lähipiiristä, arkielämää koskevan tekstin ymmärtäminen sekä arkisiin tilanteisiin liitty-

vien kirjoitelmien tekeminen. Kulttuuriosuuteen kuuluu alustava tutustuminen kohde-

maan kulttuuriin sekä arkitilanteinen viestintä kohdemaan kulttuurin edustajan kanssa. 

Opiskelustrategioihin kuuluvat vastuullisuus ja yritteliäisyys, pari- ja pienryhmätilan-

teet, itsenäinen oppikirjan, sanakirjan ja muiden tiedonhankintavälineiden käyttö, sano-

jen ja rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa sekä omien vahvuuksien ja heikkouksien 

tunnistaminen. (Opetushallitus. 2004. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. s. 

93.)  
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Aihepiireinä ovat lähiympäristö, koti, koulu, asuminen maalla tai kaupungissa sekä va-

paa-aika, asioiminen sekä perustiedot omasta ja kohdekulttuurista. Rakenteisiin kuuluu 

keskeinen kielioppi. Viestintästrategioihin kuuluu puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioi-

den tunnistaminen, tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta, puhekumppaniin ja nonver-

baaliin viestintään tukeutuminen sekä kirjallisten apuneuvojen käyttö. (Opetushallitus. 

2004. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. s. 93-94.) 

 

Ajattelin kirjoittaa jotain myös opetusmenetelmistä, sillä joskus opetusmenetelmät voi-

vat osaltaan vaikuttaa motivoitumiseen ja motivoitumattomuuteen. Drilliharjoitukset 

tarkoittavat sanojen ja lauseiden toistamista. Drilliharjoituksia voi tehdä myös lorujen 

avulla. Drillaukseen on oltava jo riittävä sanavarasto, mutta myös hyvä ulkoa oppimis-

kyky. Drilliharjoituksille ihanteellisin aika on kolmannen luokan kevät, jolloin lasten 

sanavarasto on jo kohtalainen, mutta lapset ovat vielä sen verran pieniä, että ulkoa op-

pimiskyky on hyvä. Kielipelit ovat kielen opetteluun käytettäviä pelejä ja leikkejä, jotka 

ovat lapsille luonnollista, mielekästä toimintaa. Ne voidaan sijoittaa tunnille siten, että 

ne parantavat oppilaiden keskittymiskykyä ja innostavat opiskeluun. Leikit innostavat 

varsinkin huonoja ja hitaita oppilaita sekä kehittävät yhteistyökykyä. Leikit automati-

soivat yksittäisiä rakenteita, sanontoja sekä sanasto- ja perusvalmiuksia. Leikit ovat hy-

viä varsinkin alkeisopetuksessa. Kommunikatiivinen kielenopetus kehittää viestinnälli-

siä taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Kommunikatiivisuus on viestinnän aktiivia toi-

mintaa, johon kuuluvat kuunteleminen, lukeminen, havaitseminen ja ajattelu. Kommu-

nikatiivisuus edellyttää sanaston hallintaa. Se sopii varsin hyvin kuudennelle luokalle. 

Musiikin kuuntelu kielen tunnilla parantaa kuullun ymmärtämistä, ääntämistä, sanava-

rastoa, suullista viestintää ja rakenteiden oppimista. Musiikkia voi käyttää myös rentou-

tukseen ja virkistykseen, jolloin opiskelu tehostuu. Musiikkia voi hyödyntää jo alkeis-

opetuksessa. Musiikki on motivoivaa erityisesti kuudesluokkalaiselle, koska kuudes-

luokkalaisella on herännyt kiinnostus popmusiikkiin ja sanoihin. (Hakalin, A. & Härkö-

nen, S. 1990, 54-56.) 

 

Arvioinnissa painottuu eniten puheen ymmärtäminen ja puhevalmius. Kuudennella luo-

kalla erot kielen osaamisessa kasvavat oppilaiden välillä, mistä seuraa eriyttämisen vaa-
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timus. Arvioinnin tulisi olla luonteeltaan palautetta antavaa ja kannustavaa. (Hakalin, A. 

& Härkönen, S. 1990, 56-57.) 

 

 

 

6. Aikaisemmat tutkimukset 
 
6.1 Tutkimuksia lasten motivaatiosta 
 

Vepsäläisen tutkimus peruskoulun 7. ja 9. luokan oppilailla paljasti, että ulkoinen moti-

vaatio oli paras koulumenestyksen selittäjä. Myös sisäinen motivaatio liittyi koulume-

nestykseen, jos se oli linkittyneenä ulkoiseen motivaatioon. Tytöt menestyivät poikia 

paremmin, ja tytöt olivat koulumenestykseltään yhtenäisempi ryhmä. Tytöt olivat sekä 

sisäisemmin että ulkoisemmin motivoituneempia kuin pojat. Pojat kuitenkin pitivät me-

nestystään parempana kuin tytöt. (Turenius 2003, 53, 56-57.) Sen sijaan Kervisen ja 

Konolan tutkimuksessa koulumenestyksen paras selittäjä oli sisäinen motivaatio. Myös 

ulkoisella motivaatiolla oli vaikutusta. Tässä tutkimuksessa asetelma oli siis päinvastai-

nen. Itsetunnoltaan vahvalla oli korkea sisäinen motivaatio. (Kervinen, H. & Konola, H. 

2005, 62.) 

 

Motivaatio vaihtelee eri aineissa (Viljaranta, J. 2010, 13). Jos on motivoitunut äidinkie-

lessä, ei välttämättä ole motivoitunut vieraissa kielissä. Viljarannan (2010, 15) mukaan 

aikaisemmat onnistumisen kokemukset sekä asiallinen palaute motivoivat. Motivaatio 

alemmilla luokilla ennustaa motivaatiota ylemmillä luokilla. Nuoremmilla lapsilla on 

suurempi sisäinen motivaatio kuin vanhemmilla lapsilla. (Viljaranta, J. 2010, 12, 23.) 

 

Lapset ovat motivoituneita, kun koti tarjoaa paljon aktiviteetteja ja materiaaleja, jotka 

herättävät uteliaisuutta ja sopivia haasteita. Paremmin koulutetut vanhemmat painotta-
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vat koulutusta. Arvojen lähteitä lapsilla ja nuorilla on aikuisten ja ikätovereiden miellyt-

täminen sekä vanhempien ja opettajien uskomukset. Ikätoverit nousevat iän myötä yhä 

tärkeämmiksi. Lapsen asenteisiin vaikuttaa se, onko kaveripiiri koulua arvostava vai 

koulua arvostamaton. Jos lapsen ja kasvattajan arvostukset eroavat kovin paljon toisis-

taan, lapsi ei arvosta kasvattajansa arvoja. (Wentzel & Wigfield 2009, 64-65.) Wentze-

lin ja Wigfieldin (2009, 65) mukaan itsearviointi vanhemmilla lapsilla ja nuorilla lisää 

motivaatiota sekä myös kokemus erilaisista tehtävistä ja asioista. Koulussa vaikuttavat 

suoritukset sekä kokemukset opettajista ja koulun kontekstista. Koulun kontekstiin kuu-

luu mielenkiintoinen opetus, lasten liittäminen kouluun ja muu oppimisen tukeminen. 

Motivaatiota lisää tunne siitä, että voi itse vaikuttaa opiskeluunsa. Oppilaiden motivaa-

tiota parantaa, kun keskitytään oppimiseen ja taitojen hallitsemiseen enemmän kuin 

tuloksiin, opettajat pitävät yllä käsitystä, että oppimiseen voi vaikuttaa ja odottavat pal-

jon oppilailta, oppilaat voivat kontrolloida oppimistaan ja saavat valinnanvapautta, suh-

teet opettajan ja oppilaiden välillä ovat positiivisia ja tukea antavia, oppilaiden väliset 

suhteet ovat yhteistyöhenkisiä, oppilaita ei arvostella julkisesti sekä opetussuunnitelma 

on haastava, kiinnostava ja keskittyy kaikkien oppilaitten korkeamman ajattelun kehit-

tymiseen. (Wentzel & Wigfield 2009, 64-66.) 

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa ala-asteen viimeisillä luokilla huomattiin, että kontrol-

loivat opettajat käyttivät ulkoisia palkintoja ja arviointia. Autonomiaa ja oppimisen it-

sesäätelyä tukevat opettajat antavat valinnanvapautta ja tukevaa palautetta. Tällöin hei-

dän oppilaillaan on enemmän sisäistä motivaatiota, havaittua kyvykkyyttä ja parempi 

itsetunto. Sisäinen motivaatio voi olla myös koko luokalla, ja sisäinen motivaatio paran-

taa hyvinvointia. (Wentzel & Wigfield 2009, 174-175, 179.) 

 

Alhaiseen motivaatioon liittyy se, ettei huomioida oppilaiden arkielämää, jolloin oppi-

laiden mielenkiinnonkohteet koulun ulkopuolella nousevat tärkeämmiksi kuin tunneilla 

keskittyminen. Myös oppimisympäristön liika rajoittuneisuus vähentää motivaatiota. 

Sen sijaan motivaatiota lisääviä tekijöitä ovat opitun linkittäminen oppilaitten arkielä-

mään, viittaaminen yleisiin mielenkiinnon kohteisiin sekä valinnanvapaus. Mielekkääk-

si opittavan asian saa, jos opettaja kertoo oman kiinnostuksensa opetettavaan asiaan 
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sekä yhdistää aiheen arkielämään ja aikaisempiin mielenkiinnon kohteisiin. Syy moti-

vaation vähenemiseen voivat olla biologiset muutokset, kuten murrosikä (ajattelun ke-

hittyminen, lisääntyvä mielenkiinto muihin aktiviteetteihin ja romanttiset suhteet) ja 

sosiaaliset syyt, kuten kouluasteen muuttuminen byrokraattisemmaksi, persoonatto-

mammaksi ja kontrolloivaksi. Oppimisen ilon on havaittu vähenevän ala-asteen aikana. 

Vähenemiseen liittyy sekä vähenevä kiinnostus oppiaineisiin että kouluun yleisesti. 

Syyksi arvellaan opettajakeskeisen opetuksen lisääntymistä, lisääntyviä vaatimuksia, 

nuoruusiän kilpailu oppiaineisiin liittyvän kiinnostuksen ja muiden mielenkiinnonkoh-

teiden välillä sekä nuorten valikointi liittyen alakohtaiseen kiinnostukseen. Tämä vali-

kointi liittyisi identiteetin muodostamiseen. Tämä näkemys ei ole täysin varma, koska 

sitä ei ole testattu. (Wentzel & Wigfield 2009, 586.) 

 

Epäonnistumiset eivät ole vain henkilökohtaisia pettymyksiä vaan myös julkisia hä-

peänaiheita. Sen sijaan oppilaat ovat motivoituneita, jos he pitävät sisältöä mielenkiin-

toisena tai sen prosesseja miellyttävinä. Sitoutuminen tapahtuu, kun oppilaat näkevät 

arvon toiminnassa, ja ovat varmoja kyvystään täyttää tehtävän vaatimukset. Tällöin he 

löytävät merkityksiä, uusia näkökulmia ja tuottavat yhdistettyjä tulkintoja. Tuntematto-

mia asioita pidetään haastavina, mutta arvostettuina, koska ne tarjoavat perustan ym-

märryksen laajenemiselle. (Brophy 2010, 10-12, 15-17.)  

 

Motivoitumisen tunnistaa uteliaisuudesta, kiinnostuksesta, jaksamisesta, itseluottamuk-

sesta, vastuunotosta ja itsesäätelystä. Motivoitunut kokee uudet asiat haasteena, haluaa 

vähentää tietämättömyyttään ja lisätä tietämystään. Hän on kiinnostunut oppimaan uu-

den asian ja tekemään siihen liittyvät tehtävät. Hänen mielestään toiminta on mielekästä 

ja tehtävät sopivia kykyihin nähden. Motivoitunut jaksaa paneutua tehtäviinsä, ja suun-

tautuu pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti tavoitteisiin. Hän tietää, mitä osaa ja mitä ei 

ja luottaa omiin kykyihinsä. Hän kokee tekevänsä parhaansa ja hallitsevansa vaadittavat 

tiedot ja taidot hyvin, kokee saavansa kiitosta käyttäytymisestään ja työnsä tuloksista. 

Hän ennakoi realistisesti suorituksiaan ja kantaa vastuuta työnsä tuloksista. (Jakku-

Sihvonen 7/1997, 401-402.) 
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Epäonnistumisen pelko aiheuttaa uteliaisuuden tyrehtymisen. Kouluopetus välineellistää 

oppimisen, ja tulos nousee prosessia tärkeämmäksi. Oppiminen tavallaan muuttuu ihmi-

sen kasvaessa yhä enemmän ulkoa ohjautuvaksi, koska varhaislapsuudessa oppimista 

motivoi uteliaisuus, kouluiässä ja nuoruudessa suoriutuminen ja aikuisuudessa koulu-

tuksen hyödyntäminen työssä. (Jakku-Sihvonen 7/1997, 402-403.) 

 

Motivaation puutteellisuuteen vaikuttaa koulunkäynnin pakollisuus sekä vapaa-ajan 

koulua suurempi kiinnostavuus. Koulu korostaa arviointia ja kilpailua hyvistä arvosa-

noista. Tämä johtaa sisäisen kiinnostuksen ja itsemääräämisen menettämiseen ja ulkoi-

seen kiinnostukseen. Jos oppilas kokee jatkuvia epäonnistumisia, se vie mielenkiinnon. 

Mielenkiinnon vievät myös liian suuret tai vähäiset haasteet. Sen sijaan positiivista 

asennetta koulua kohtaan ja parempaa minäkäsitystä edistää läheisiin ja tukeviin oppi-

laiden sekä opettajan ja oppilaan välisiin kontakteihin rohkaisevat koulurakenteet. (Jak-

ku-Sihvonen 7/1997, 414-415.) Tutkimuksien mukaan koulussa viihtyvät nuoret lapset 

enemmän kuin vanhemmat lapset, tytöt enemmän kuin pojat, hyvin menestyvät, kou-

luun positiivisesti suhtautuvat ja opettajista pitävät. Viihtyvyyteen vaikuttaa koulun ja 

luokan ilmapiiri sekä vuorovaikutussuhteet, opettajan tuki sekä koulukokemukset. Kou-

lukielteisyys lisääntyy iän myötä ja on yleensä suurempaa pojilla kuin tytöillä. Suoma-

laislapset ja –nuoret viihtyvät koulussa huonosti. Liinamon ja Kannaksen mukaan on 

tärkeää saada edetä opiskelussa omaa tahtia, eriyttää opiskelua ja keskittyä erityisesti 

mielenkiintoisiin tehtäviin, jotta motivaatio kehittyisi ja oppilas sitoutuisi koulutyöhön. 

Onnistumiseen ja pärjäämiseen vaikuttaa pääasiassa motivaatio. Motivaatio ja mielek-

kyys syntyvät haasteista ja tavoitteista ja niissä onnistumisesta. Mielekkyys syntyy op-

pilaille siitä, miten he kokevat olosuhteet, itsensä, tavoitteet, tilanteet, opittavat asiat ja 

muiden odotukset. Eriyttäminen lisää haasteellisuutta ja mielekkyyttä. Eriyttäminen 

tosin lisää opettajan työtä, mutta siinä auttavat oppimateriaalit, vaihtelevat työtavat ja 

tietotekniikka. (Iinatti, K. & Päivärinta, P. 2012, 9, 28.) 
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6.2 Motivaation parantaminen 

 

Ushiodan tutkimuksessa ranskaa lukevat irlantilaisoppilaat kertoivat motivaation syyksi 

myönteisen opiskeluhistorian eivätkä maininneet tulevaisuuden suunnitelmista. Heillä 

oli ei-järkiperäinen, kehittymiseen liittyvä motivaatio. Motivaatiota voi luoda jopa ha-

luttomaan luokkaan. Sen voi tehdä lisäämällä uteliaisuutta, tutustuttamalla kohdemaan 

kulttuuriin sekä kertomalla kielen hyödyllisyydestä. Oppilaille on tarjottava tukea ja 

apua. Kiinnostava ja oppilaiden tarpeisiin sopiva oppimateriaali motivoi. (Dörnyei & 

Ushioda 2011, 62, 113-116.) Oppimistehtävien tekeminen mielenkiintoisiksi ja sitoutu-

mishalun lisääminen lisää halua työskennellä sekä opettajalla että oppilailla. On tosi-

asia, että varsinkin kieltenopiskelu vaatii toistamista, ja voi siten tuntua jopa tylsältä. 

(Schunk & Zimmerman 2008, 4.) Toistoa on esim. uusien sanojen opettelu. Motivoin-

nissa auttaa tavoitteenasettelu pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi uran ajattelu. 

(Schunk & Zimmerman 2008, 4-5.) 

 

Oppimisvaikeudet ja suorituspaineet aiheuttavat ahdistusta ja masennusta. Motivaatio ja 

työhön syventyminen (virtaus, flow) voi kadota. Tällöin oppilaat eivät suosi haasteita ja 

ongelmanratkaisua vaan rutiiniratkaisuja. Rakentavaa kouluopetuksessa sen sijaan ovat 

sopivat haasteet. (Hakkarainen, Lipponen & Lonka 2004, 200.) 
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6.3 Aikaisempia tutkimuksia kielten opiskelusta 
 

Ushioda teki tutkimuksen irlantilaisoppilailla, jotka lukivat ranskaa. Tutkimuksessa sel-

visi, että motivoitumattomuus johtui opetusmenetelmistä ja tehtävistä. Oppilaat keksivät 

keinoja lisätä motivaatiota: He asettivat itselleen lyhyen aikavälin tavoitteita, kannusti-

vat itseään, ja käyttivät kieltä opiskelun ulkopuolella esim. katsomalla elokuvia, kuunte-

lemalla radiota ja jopa juttelemalla kaupoissa turisteille. (Dörnyei & Ushioda 2011, 

146.) 

 

Ludwig teki tutkimuksen amerikkalaisista collegeopiskelijoista, jotka lukivat ranskaa, 

koska pitivät sitä ”viehättävänä”, ”romanttisena” ja ”se kuulostaa sievältä.” Williams 

tutki brittiläisiä teinipoikia, jotka pitivät ranskaa romanttisena ja saksaa sotaisana ja Hit-

leriin viittaavana. Nämä pojat suosivat saksaa. On havaittu, että innokkaan opettajan 

oppilaat ovat enemmän sisäisesti motivoituneita. (Dörnyei & Ushioda 2011, 149, 189.) 

Suomessa on havaittu, että saksa on ollut ainakin vuosina 1999-2001 suosituin valinnai-

nen kieli ala-asteen viidennellä luokalla (Kaikkonen & Kohonen 2002, 236). 

 

Julkunen on vertaillut joensuulaisia ja petroskoilaisia oppilaita keskenään. Tutkimuk-

sessa paljastui, että petroskoilaiset olivat joensuulaisia motivoituneempia. Todellinen 

osaaminen oli parempaa joensuulaisilla, mutta idealistinen käsitys omasta kielipätevyy-

destä oli parempi petroskoilaisilla. Venäläiset pitivät enemmän yhteistyöstä kuin suo-

malaiset. Joensuussa oli alhaisin motivaatio 14-vuotiailla. Suomalaiset olivat venäläisiä 

jännittyneempiä. Venäjällä kunnioitetaan enemmän kanssaopiskelijoiden opiskelua. 

Venäläiset pitivät menestystä kyvykkyydestä, ponnistelusta ja tehtävien miellyttävyy-

destä johtuvana. Suomessa pidettiin onnistumisen syinä hyvää onnea ja helppoja tehtä-

viä. Venäläisillä oli siis ihanteelliset tulkinnat omasta onnistumisestaan. Kummassakaan 

paikassa oppilaat eivät pitäneet kilpailusta. 14-vuotiailla suomalaisilla oli alhaisin moti-

vaatio. Yleisesti ulkoinen motivaatio nousee iän myötä. Alhainen motivaatio oli myös 

12- ja 14-vuotiailla suomalaisilla. Erot 12-, 14- ja 17-vuotiaiden motivaatiossa olivat 

pienemmät Venäjällä kuin Suomessa. 12-vuotiaat olivat jännittyneempiä kuin 14-
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vuotiaat. (Julkunen 1997, 5 (tiivistelmä)-6, 54-56.) Onko siis niin, että suomalainen 

koulu ei osaa motivoida oppilaita tarpeeksi vai onko vika oppilaiden asenteissa? Hälyt-

tävää kuitenkin on se, että Suomessa ei kunnioiteta kanssaopiskelijoiden opiskelua eikä 

arvosteta heidän ponnistuksiaan ja työpanostaan. 

 

Joensuulaisten keskuudessa suosittiin yksilötyötä, petroskoilaisten keskuudessa kilpai-

lua ja yhteistyötä. Venäläistytöt olivat motivoituneempia kuin suomalaistytöt. Suoma-

laistytöt jännittivät enemmän. Vähemmän motivoituneet oppilaat selittävät onnistumisi-

aan hyvällä onnella ja helpoilla tehtävillä. Motivoituneet selittävät onnistumisiaan ky-

vykkyydellä, ponnistelulla ja tehtävien miellyttävyydellä. Huonosti motivoituneet syyt-

tävät epäonnistumisesta huonoa onnea ja epämieluisia tehtäviä. Tätä eivät tee hyvin 

motivoituneet. Tehtävien mielekkyys menestyksen ja epäonnistumisen selittäjänä ja sen 

yhteys motivaatioon tarkoittaa, että tehtävät, harjoitukset ja toiminnot ovat tärkeitä luo-

kassa. Kilpailua suosivat oppilaat yhdistivät tutkimuksessa menestyksen kyvykkyyteen 

ja mielekkäisiin tehtäviin, mutta eivät hyvään onneen ja helppoihin tehtäviin. Yhteistyö-

tä suosivat yhdistävät kyvykkyyden ponnistuksiin ja tehtävien mielekkyyteen selittäes-

sään menestystä. (Julkunen 1997, 61, 67, 74-75.) 

 

Toisessa Julkusen tutkimuksessa huomattiin, että oppilaat pitävät tutuista tehtävistä, 

avoimista tehtävistä sekä tehtävistä, joissa voi ilmaista mielipiteensä. Keskinkertaisesti 

oppilaat pitivät haasteellisuudesta ja ongelmanratkaisutehtävistä. Vähiten oppilaat piti-

vät kilpailutehtävistä ja vaikeista tehtävistä. Nämä tehtävät motivoivat vain niitä, joilla 

oli onnistumisen mahdollisuus. Tutut tehtävät ovat hyviä opiskelun alkuvaiheessa, jol-

loin kielitaito laittaa rajat tehtävienteolle. Avoimissa tehtävissä ja mielipidetehtävissä ei 

ole yhtä oikeaa vastausta ja samalla viestintätaidot kehittyvät. Vaikeat tehtävät ovat liian 

vaikeita. Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut merkitseviä eroja tehtävämieltymyksissä. 

Pojat olivat hieman kiinnostuneempia kilpailu- ja mielipidetehtävistä sekä haasteelli-

suudesta. Tässä on haaste opetuksen kehittämiselle. Kilpailu- ja mielipidetehtävät saat-

taisivat motivoida poikia. Kilpailutehtäviä haluttiin eniten saksan ja venäjän kielissä. 

Vähiten niitä haluttiin ranskassa ja englannissa. Kaikissa kielissä haluttiin tuttuja harjoi-

tuksia ja avoimia tehtäviä sekä mielipidetehtäviä. Englannissa tällaisia tehtäviä haluttiin 



32 
 

eniten. Haasteellisia tehtäviä haluttiin eniten ruotsin, saksan ja englannin opiskelussa. 

(Julkunen 1998, 84-86.) 

 

Vahvin motivaatio Julkusen tutkimuksessa oli englannin opiskelijoilla. Ruotsin moti-

vaatio oli alhaisin. Opiskelun tärkeyttä kysyttäessä tärkein motivaation lähde oli hyöty, 

kuten ulkomaat, matkustus, työ ja tulevaisuus. Tärkein kieli oli oppilaiden mielestä eng-

lanti. Venäjän kielen suosioon vaikutti rajan läheisyys. Ruotsin merkitystä ei ymmärret-

ty. Kielivalintoihin vaikuttivat tässä järjestyksessä: Vanhemmat, kaverit, sisarukset ja 

muut sukulaiset. Opiskelun tärkeyden ensisijaisena syynä oppilaat pitivät matkailua ja 

seuraavina työtä ja tulevaisuutta. Ruotsin opiskelijoista vain yhdellä oli maininta työn 

kohdalla. Venäjän opiskelijat mainitsivat matkailun ja kommunikoinnin huomattavan 

usein. Matkailu ja kommunikointi mainittiin kaikissa kielissä. Eniten matkailumaininto-

ja oli englannissa ja venäjässä. Eniten Venäjässä. Venäjän kielen opiskelijoilla ei ollut 

lainkaan tulevaisuuteen liittyviä mainintoja. Hauskuus ja halu oppia mainittiin kaikissa 

kielissä. Julkunen veti tuloksista sen johtopäätöksen, etteivät oppilaat vielä ymmärrä, 

miksi kutakin kieltä kannattaa opiskella. Venäjällä ja ruotsilla ei arveltu olevan tulevai-

suudessa käyttöä. Ranskan opiskelun motiiveissa oli tunneperäisiä piirteitä: Kielen 

hauskuus ja kauneus. Ranskan kielen kauneus on perinteinen syy sen opiskelulle. Niin 

on jo monissa tutkimuksissa todettu. Kauniina pidetään myös ruotsia ja saksaa. (Julku-

nen 1998, 4 (tiivistelmä)-5, 58-59.) 

 

Nikolov tutki seurannalla 6-14-vuotiaiden oppilaiden ryhmiä. Ryhmiä seurattiin kah-

deksan vuotta. Motivaatioon vaikuttivat eniten myönteinen asenne oppimiskontekstia ja 

opettajaa kohtaan sekä sisäisesti motivoivat aktiviteetit, tehtävät ja materiaalit. Luokka-

huonetoiminta motivoi. Oppilasta motivoi, jos luokkahuoneen toiminnot, aktiviteetit, 

tehtävät ja materiaalit koetaan mielenkiintoisiksi sekä opettaja kannustavaksi. (Julkunen 

1998, 31.) 

 

Iinatin ja Päivärinnan (2012, 76-77, 88) tutkimuksessa selvisi etteivät oppilaat pitäneet 

koulutehtävistä. Heidän mielestään tehtävät veivät liikaa aikaa. Koulupäivän jälkeen 
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oppilaat halusivat mieluummin levähtää, harrastaa ja olla kaverien kanssa. Suurin osa 

oppilaista vastasi tehtävien olevan joskus mukavia ja joskus tylsiä. Oppilaat eivät pitä-

neet vaikeista tehtävistä. Useimmat vastaajista näkivät tehtävät neutraalissa mielessä 

välttämättöminä velvollisuuksina koulutyössä sekä tärkeinä oppimisen ja tulevaisuuden 

kannalta. Mielenkiintoiset tehtävät motivoivat oppilaita. Oppilaat pitivät myös vaihtele-

vista, helpoista ja haasteellisista tehtävistä. Iinatin ja Päivärinnan tutkimuksessa tytöissä 

oli paljon alisuoriutujia ja pojissa vähemmän, vaikka aiemmat tutkimukset ja pohdinnat 

ovat väittäneet päinvastaista. Alisuoriutuminen tarkoittaa sitä, että alisuoriutuva oppilas 

ei menesty niin hyvin kuin pystyisi. 

 

Aikkilan ja Aikkilan (2007, 46, 49, 50, 53) tutkimuksessa äidin ja isän vaikutuksesta 

kuudesluokkalaisten itsetuntoon, motivaatioon ja koulumenestymiseen sisäinen moti-

vaatio paransi koulumenestystä ja ulkoinen motivaatio puolestaan laski koulumenestys-

tä. Tutkimuksessa paljastui, että isät osaavat motivoida ulkoisesti, mutta heidän vaiku-

tuksensa koulumenestykseen oli negatiivinen. Äiti vaikutti myönteisesti sisäiseen moti-

vaatioon.  

 

Keller on tutkinut motivaatiota kiinnostuksen näkökulmasta. Tärkeää kiinnostukselle on 

opetuksen sopivuus omiin tavoitteisiin, henkilökohtaisiin tarpeisiin ja arvoihin, onnis-

tumisen odotukset sekä tyytyväisyys ulkoisista ja sisäisistä palkkioista. (Dörnyei & Us-

hioda 2011, 50.) 

 

Toinen teoria on Dörnyein tasot, joihin kuuluu kielitaso, oppilastaso ja oppimistilanne-

taso. Kielitasoon kuuluu kulttuuri, yhteisö, älylliset ja käytännölliset arvot sekä hyödyt 

niihin liittyen. Oppilastasossa ovat oppilaan henkilökohtaiset ominaisuudet. Oppimisti-

lanteessa toimivat tilanteeseen liittyvät motiivit. (Dörnyei & Ushioda 2011, 51.) 

 

Muellerin ja Millerin mukaan asenteet ranskalaisia kohtaan korreloivat selvästi oppilai-

den arvosanoihin. Gardnerin ja Smythen mukaan asenteet kielenpuhujiin paranivat hei-
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dän tutkimuksessaan sitä mukaa kuin opiskelijat opiskelivat lisää. Opiskelun lopetta-

neilla oli kielteisemmät asenteet kuin opiskelua jatkaneilla. Menestykseen vaikuttaa 

asenne kielen opiskeluun, arvostelu ja kiinnostus vieraisiin kieliin. (Gardner 1985, 45-

46, 50.) 

 

Bartley tutki varhaisnuoria lukuvuodella syyskuusta maaliskuuhun. Vapaaehtoisen kie-

len lopettaneilla oli negatiivisemmat asenteet kuin jatkaneilla, ja lopettaneiden asenteet 

muuttuivat kovasti lukuvuoden aikana, kun taas jatkaneilla asenteet pysyivät suhteelli-

sen tasaisina. Kaikkein tärkein ennustaja kielen jatkamisessa on motivaatio (halu opis-

kella ja asenne kyseiseen kieleen). Toiseksi tärkein ennustaja oli kiinnostus vieraisiin 

kieliin yleisesti. Saavutuksilla vieraassa kielessä ei ole ennustearvoa; ei myöskään asen-

teella kielen puhujiin eikä vanhempien rohkaisulla. Motivaatio oli tärkeämpi kuin lah-

jakkuus ja saavutukset. (Gardner 1985, 57-58.) 

 

 

 

7. Tutkimuksen toteutus 
 
7.1 Tutkimustehtävät 
 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää peruskoulun kuudesluokkalaisten motivaation 

määrää ja motivaation syitä vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelussa. Kysyin myös, 

aikovatko oppilaat jatkaa kielen opiskelua tulevaisuudessa. Kysyin vierasta kieltä opis-

kelemattomilta kuudesluokkalaisilta, miksi he eivät opiskele valinnaista vierasta kieltä. 

Motivaation lajit jaottelin ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Analyysimenetelmänäni 

käytin fenomenografiaa. Tärkeintä on kuitenkin vieraan kielen opiskelun syiden etsimi-

nen kokonaisuudessaan. Käytin aineiston keruussa kyselylomaketta, jossa oli kolme 

avointa kysymystä eli oppilaat kirjoittivat omin sanoin vastauksensa ja mielipiteensä. 
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Tutkimuksen ongelmia ovat: 

1. Pitävätkö oppilaat vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelusta? 

1a. Miksi oppilas on valinnut vapaaehtoisen vieraan kielen? 

1b. Mitä mieltä oppilas on vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelusta? 

1c. Miksi he pitävät tai eivät pidä siitä? 

1d. Miksi oppilas ei opiskele vapaaehtoista vierasta kieltä? (Kysymykseen tar-

vitsi vastata vain, jos ei opiskellut.) 

1e. Onko motivaatiossa ja sen syissä sukupuoli- tai koulukohtaisia eroja? 

2. Aikovatko oppilaat jatkaa vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelua? 

 

7.2 Aineiston keruu 
 

Lähetin tutkimuslupahakemukseni (Liite 1) Rovaniemen kouluvirastolle. Sain luvan 

tutkimukselleni sieltä. (Liite 2) Sen jälkeen otin yhteyttä valitsemieni koulujen rehtorei-

hin. Kysyin luvat myös kuudesluokkalaisten vanhemmilta. (Liite 3) Toteutin tutkimuk-

sen koulu A:ssa, jossa keväällä 2014 kuudesluokkalaisten määrä oli 51. Sain palautettu-

ja vastauksia 32 kuudesluokkalaiselta, joista poikia oli 13 ja tyttöjä 19. Vapaaehtoista 

vierasta kieltä opiskelemattomia poikia oli 11 ja tyttöjä 13. Opiskelevia poikia oli 2 ja 

tyttöjä 6. Toinen kouluista oli koulu B, jossa kuudesluokkalaisten määrä oli 17, ja pa-

lautettuja vastauksia oli myös 17. Poikia oli 9 ja tyttöjä 8. Vieraan kielen valinneita poi-

kia oli 8 ja tyttöjä 6. Kieltä opiskelemattomia poikia oli 1 ja tyttöjä 2. Lajittelin saamani 

vastaukset ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon sekä vertailin saamiani vastauksia sekä 

koulu- että sukupuolikohtaisesti. Etsin yleisimpiä motivaation ja motivoitumattomuuden 

syitä. Pohdin, esiintyykö jommassakummassa koulussa enemmän motivaatiota kuin 

toisessa sekä esiintyykö kieltä lukevien oppilaitten keskuudessa kiinnostusta valittuun 

kieleen enemmän toisessa koulussa kuin toisessa.  
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7.3 Fenomenografia analyysimenetelmänä 
 

Käytän analyysimenetelmänäni fenomenografiaa, joka tutkii ihmisten tietoja ja mieliku-

via (Jussila & Gröhn 1992, 2). Nämä tiedot ja mielikuvat perustuvat tutkittavien koke-

mukseen. Fenomenografisessa tutkimuksessa käsitellään käsitteellisiä ja kokemukselli-

sia asioita eli, mitä ajatellaan ja miten koetaan. Mielikuvat ovat kulttuurin mukana opit-

tuja ja yksilöllisesti kehittyneitä tapoja ymmärtää ympäröivä maailma. Fenomenografia 

pyrkii kuvaamaan erilaisia tapoja ymmärtää jokin ilmiö. (Jussila & Gröhn 1992, 12.) 

 

Fenomenografiassa edetään ongelmista ratkaisuihin ja kysymyksistä vastauksiin joh-

donmukaisesti tavoitellen tulosten kvalitatiivista analyysiä. Analyysiin liittyvät tutkitta-

vien käsitteet ja kokemuksellisuus. Ihmiset eli minun tutkimuksessani lapset käsittävät 

ja ymmärtävät asioita eri tavoin. Kuitenkin analysoidessani heiltä löytyi sekä erilaisia 

että yhteisiä käsityksiä. (vrt. Niikko 2003, 11-13.) 

 

Tein listan piirteistä, joita käsittelin lomakkeessani (vrt. Jussila & Gröhn 1992, 17). 

Lomakkeet sisälsivät edeltä määrättyjä, avoimia kysymyksiä. Luin aineiston huolella 

moneen kertaan läpi. Fenomenografiassa etsitään saadusta tekstistä ongelmanasettelun 

kannalta tärkeitä ilmauksia ja hahmotetaan kokonaisuus. Analyysiyksikkö voi olla sana, 

lause, yksi vastaus tai koko yksittäisen oppilaan lomake. (vrt. Niikko 2003, 31-33.) Et-

sin erityisesti syitä vieraan kielen opiskelulle. Olin erityisesti kiinnostunut myös siitä, 

halusivatko kieltä opiskelemattomat kenties opiskella jotain toista kieltä. Sain siitäkin 

aiheesta mielenkiintoisia tuloksia. 

 

Ilmaukset etsitään, lajitellaan ja ryhmitellään ryhmiksi tai teemoiksi (Merenheimo & 

Syrjälä 1991, 34). Minäkin ryhmittelin opiskelun ja opiskelemattomuuden syyt eri syi-

hin, joita esiintyi saamissani kirjoitelmissa sekä opiskelusta pitämisen ja pitämättömyy-

den syyt myös eri kategorioihin. Menetelmässä vertaillaan merkityksellisiä ilmauksia 

toistensa kanssa tarkoituksena etsiä samanlaisuuksia ja eroja. Menetelmä vaatii eläyty-
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miskykyä, ja vastaukset on tulkittava teorian kautta omaa ajattelua apuna käyttäen, jol-

loin lopullinen teoria syntyy analyysiprosessin jälkeen. (Merenheimo & Syrjälä 1991, 

34-35.) Lajittelin vastaukset ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon sekä siihen, onko oppi-

laan asenne positiivinen vai negatiivinen kyseisen kielen opiskelua kohtaan.  

 

Kategoriat määrittyvät analyysiprosessin tuloksena (Merenheimo & Syrjälä 1991, 36). 

Ne eivät siis ole ennalta määrättyjä niin kuin usein on laita perinteisessä tutkimuksente-

ossa (Marton, 155). Kategoriat ovat sidoksissa sisältöön, ja ne edustavat eroja käsityk-

sissä (Jussila & Gröhn 1992, 13). Kategoriat yhdistetään teoreettisista lähtökohdista 

käsin ylätason kategoriajoukoiksi eli kuvauskategorioiksi, joissa on yhteenvetoja ja tut-

kimuksen päätuloksia sekä tutkijan tulkintoja. Siinä ei keskitytä yksittäisiin tutkittaviin 

vaan kokonaisuuteen. (Merenheimo & Syrjälä 1991, 37, 47.) Minun tutkimuksessani 

ylätason kategorioita ovat motivaatio sekä erot.  Alakategorioita ovat ulkoinen ja sisäi-

nen motivaatio sekä sukupuoli- ja koulukohtaiset erot. 

 

Analyysissa ilmaisut viittaavat eri asioihin. Erot ovat siinä, miten tutkittavat viittaavat 

erilaisiin mielensisältöihin. Fenomenografinen tutkimus ei pysähdy analyysiin. Siinä 

keskitytään osiin pitäen samalla mielessä kokonaisuus. Osat kategorisoidaan, ja niiden 

välillä käydään jatkuvaa vertailua. Lajittelua osiin seuraa kääntäminen teoreettiseksi 

kieleksi. Jotkut osat, kuten erilaiset opiskelun syyt, voivat olla toisia tärkeämpiä, kuten 

että jokin syy mainitaan useammin kuin jokin toinen. Maininnat niputetaan yläkategori-

oihin, kuten minun tapauksessani motivaatioon, jotka pätevät sekä kielen valinnan het-

kellä että myöhemmin opiskelun edetessä kielestä pitämisenä tai pitämättömyytenä. 

(vrt. Merenheimo & Syrjälä, 87, 91.)  

 

Tutkimuksen tulokset ovat kategorioita, ja nimenomaan kategoriat ovat tärkeimpiä tu-

loksia. Saadusta aineistosta etsitään olennaisimpia ja huomiota herättävimpiä rakenteel-

lisia puolia yksilön ja ilmiön välillä. Jotkut asiat on jätettävä huomiotta ja keskityttävä 

kategorisointiin. Kategorioista tulee laajempia rakennelmia, joihin yksittäinen kategoria 

liittyy muiden kategorioiden avulla. Tärkein asia fenomenografiassa on löytää selvä 
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rakenne, mihin liittyvät ymmärrystä helpottavat kategoriat, sillä kategoriat ovat feno-

menografisen tutkimuksen tärkein tekijä. (Marton, 146-147.) 

 

Kysymyslomakkeessa vaikuttavat erityisesti, mitä kysymyksiä kysytään, ja miten niitä 

kysytään. Kysymysten on oltava mahdollisimman avoimia. Kategoriat vastauksista 

muodostetaan samanlaisuuden pohjalta, ja kategoriat erottavat toisistaan niiden erot. 

Kategoriat pitävät sisällään ydinselityksiä ja toisaalta rajatapauksia, jotka eivät mahdu 

vastausten valtavirtaan. Jokaista kategoriaa valaisevat lainaukset saaduista vastauksista 

eli datasta. Kategoriat eivät ole ennalta määrättyjä, kuten perinteisessä tutkimuksenteos-

sa vaan tulokset saadaan kehityksellisessä prosessissa, jossa tuodaan tekstilainaukset 

yhteen ja vertaillaan niitä. (Marton, 154-155.) 

 

7.4 Luotettavuusarviointia 
 

Käytän tutkimuksessani strukturoitua lomakehaastattelua, jossa on avoimia kysymyksiä. 

Tällaista kannattaa käyttää silloin, kun on monta haastateltavaa, ja kun haastateltavat 

ovat (melko) yhtenäinen ryhmä. Strukturoitu haastattelu sisältää valmiit kysymykset, ja 

niiden esittämisjärjestys on kaikille vastaajille sama. (Metsämuuronen 2005, 225.) 

 

Sain tuloksekseni monipuolisia vastauksia. Minulla oli lisäksi runsaasti teoriataustaa. 

Keräsin tutkimusaineistoni avoimella kyselylomakkeella. Laajaa yleistettävyyttä ei tut-

kimuksellani voi saavuttaa, sillä rajasin laadullisen tutkimukseni kahteen rovaniemeläi-

seen peruskouluun. Toisessa koulussa oli huomattavasti enemmän vapaaehtoisen vie-

raan kielen valinneita kuin toisessa koulussa. 

 

Ihmisen käyttäytyminen riippuu kontekstista (Koistinen 2010, 271) eli ajasta ja paikas-

ta. Minulla saattaa olla tutkimuksessani sovellettavuusongelma eli puutteellinen edusta-

vuus. Tutkin kahta rovaniemeläistä peruskoulua, joissa saattaa olla koulu- ja aluekohtai-

sia eroja. Tutkimuksen kohdejoukko voi olla valikoitunut. En tiedä mitään näiden kah-
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den koulun erityispiirteistä ja esimerkiksi sosioekonomisesta asemasta. Oppilaat vasta-

sivat mielestäni huolella. He olivat pohtineet asiaa kyselyn yhteydessä, mikä näkyi mo-

nissa luetelluissa syissä ja pitkinä vastauksina. En ole voinut kysyä, miksi oppilaat valit-

sivat juuri sen kielen, jonka valitsivat, koska kummassakin koulussa oli vapaaehtoisena 

valittavana vain yksi kieli. 

 

Konteksti saattaa todellakin vaikuttaa tuloksiini. Kysely jaettiin rehtorien kertoman mu-

kaan oppilaille oppitunnilla. Käsittivätkö oppilaat kyselyn tutkimukseksi vai kouluteh-

täväksi? Oppilaat olivat nimittäin nähneet vaivaa vastauksissaan: He kirjoittivat kirja-

kielellä, ja vastaukset olivat huolellisia ja pitkiä. He vastasivat tarkasti kysymyksiini, 

mutta ainakaan omasta mielestäni he eivät yrittäneet ”mielistellä” minua, sillä he kertoi-

vat rehellisesti senkin, että jokin asia ei miellyttänyt heitä. Valitsin kyselyyni vain muu-

taman kysymyksen, koska ajattelin, ettei varhaisnuorilla olisi taitoa ja/tai halua vastata 

pitkiin kysymyssarjoihin.  

 

Luokkien ja vastausvaihtoehtojen on oltava mielekkäät tutkitun tilanteen, siinä vaikut-

tavien prosessien ja niihin osallistuvien henkilöiden kannalta. Lomakkeen on oltava 

selvä, sillä ihmiset ilmoittavat eri syitä toiminnalle ja vastaavat jopa eri kysymyksiin sen 

mukaan, miten ovat ymmärtäneet saman kysymyksen. (Eskola 1966, 164-165.) Joku 

saattaa kertoa, miksi ylipäätään opiskelee. (Esim. Ei ollut muutakaan tekemistä.) Miksi 

valitsi tämän kielen muiden seasta? (Ainoa tarjolla.) Mistä oli kuullut kielestä? (Kaverit 

opiskelevat.) (vrt. Eskola 1966, 170-171.) Vastaukset kysymyksiin määräytyvät yleensä 

sen syyn perusteella, minkä vastaaja kokee tärkeimmäksi. Joiltakin ihmisiltä myös ky-

sytään, valitsisivatko he nyt toisin. (emt., 171.) Tämä taitaa tosin minun tutkimuksessani 

olla liian yksityiskohtainen ja vaativa kysymys oppilaille. Vastauksissa voivat näkyä 

myös lähiympäristön odotukset (emt., 172) esim. kielen luvulle. Vastauksiin voivat vai-

kuttaa monet eri tekijät, kuten minun lapsiin liittyvät odotukset, oppilaan rooli, minun 

aikaisempiin lomakkeissa olleisiin vastauksiin kohdistuneet odotukset sekä odotukset 

tietynlaisten vastausten määristä. Niihin ovat voineet vaikuttaa myös se, miten lapset 

kokevat tutkijan, jota eivät ole nähneet. (vrt. Eskola 1966, 186.) 
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Laadullinen tutkimus perustuu paikalliseen selittämiseen eli selitysmallin on perustutta-

va empiiriseen aineistoon. Siihen kuuluu pätevyys, sisäinen loogisuus ja mahdollisim-

man monien aineiston johtolankojen on puhuttava sen puolesta. Aineiston on oltava 

esimerkki muustakin kuin yksittäistapauksesta. (Alasuutari 2011, 243.) Luulen, että 

nämä ehdot toteutuvat minun tutkimuksessani. Kvalitatiivinen aineisto on teoreettinen 

otos (Alasuutari 2011, 249). Se ei minun tapauksessani edusta asennoitumista vapaaeh-

toiseen vieraaseen kieleen yleensä eivätkä lomakkeen täyttäjät edusta vapaaehtoista 

kieltä opiskelevia oppilaita yleensä. Tietyissä suhteissa tulokset suhteutetaan osaksi laa-

jempia kokonaisuuksia. Tutkin, mitä erityistä näiden kuudesluokkalaisten mielipiteissä 

on. Tapausanalyysi suhteutetaan laajempiin väestöryhmiin eli ne koskettavat suurta osaa 

kuudesluokkalaisista. Tämä voidaan tehdä välillisesti esimerkiksi muihin tutkimuksiin 

viittaamalla sekä päätellä, kuinka yleisiä nämä mielipiteet voivat olla. (vrt. Alasuutari 

2011, 243, 249.) Laadullisessa tutkimuksessa ilmaistaan, missä suhteessa tutkija olettaa 

tutkimuksensa koskevan muutakin kuin vain hänen analysoimaansa yksittäistapausta. 

Miten se kertoo muustakin kuin aineistosta? Tällaista yleistämisen muotoa kutsutaan 

suhteuttamiseksi. (Alasuutari 2011, 249-250.) 

 

Töttö kirjoittaa Ahmavaaraan vedoten, että yksilön toimintaan vaikuttavat yksilön ra-

kenne, toimintatavat ja kokemukset. Tavoitteet ovat kokemukseen pohjautuvia yleistyk-

siä. Ihmisten tekoja ohjaavat normit, jotka määrittyvät uskomuksista ja arvoista. Dilt-

heyn mukaan ymmärtämisen tehtävä ihmistieteissä on löytää elämänilmausten sisäinen 

yhteys. Yksittäisen ilmiökokonaisuuden ymmärtäminen edellyttää yleistä tietoa. (Töttö 

1980, 20-22.) Minulla on oltava yleinen tieto kielten opiskelusta, jotta voin tutkia oppi-

laiden asennoitumista siihen. 
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8. Tulokset 

 

 

On tutkimuksissa havaittu, että vieraan kielen opiskelussa kolmasluokkalaiset ovat mo-

tivoituneempia kuin kuudesluokkalaiset. Kolmasluokkalaiset kysyvät vanhemmiltaan 

useammin neuvoa kuin kuudesluokkalaiset, he menevät mieluummin englannin tunneil-

le ja ovat asenteeltaan positiivisempia. Pojat ovat vastanneet tyttöjä negatiivisemmin 

motivaatiokyselyyn. Oppiaines ei motivoinut heitä. Pojat kysyivät useammin apua van-

hemmiltaan. Tytöt kokivat, että heidän vanhempansa pitivät englannin opiskelua hyö-

dyllisenä. Tytöt tosin kokivat saavansa enemmän apua kavereiltaan. Pojat kokivat tyttö-

jä useammin, ettei englanninopettaja kehu heitä. He kertoivat kuitenkin tyttöjä enem-

män, että opettaja kehui heitä usein. Tytöillä oli positiivisemmat asenteet.  Tytöistä on 

kivempi mennä englannin tunneille. Oppilaat olivat motivoituneempia, jos englannin 

opettaja ei ollut vaihtunut kertaakaan. Tämä lisäsi myös kiinnostusta oppiainetta koh-

taan. (Hakalin, A. & Härkönen, S. 1990, 78, 84-86, 88, 90-95, 98, 100.) 

 

Positiiviset tunteet lisäävät akateemista motivaatiota ja parantavat oppimistuloksia. Eri-

tyisesti oppimisen ilo, toivo ja ylpeys vaikuttavat kiinnostukseen, ponnisteluun, oppima-

teriaaliin syventymiseen, itseohjautuvaan oppimiseen ja opintosuorituksiin. (Wentzel & 

Wigfield 2009, 590.) Oppiaineeseen liittyvään motivaatioon kuuluu kiinnostus, aineen 

sopivuus omiin tarpeisiin, onnistumisen odotukset sekä tyytyväisyys lopputulokseen. 

Motivaatio vähenee ylemmille luokille mentäessä johtuen kasvavista lukujärjestys-, 

älyllisistä ja kirjallisista vaatimuksista ja paineista. Mahdollisuus mielenkiintoon on 

yksilössä, mutta mielenkiinnon herättää sisältö ja ympäristö. Muut ihmiset, ympäristön 

järjestäminen ja henkilön omat ponnistukset, kuten itsesäätely voivat tukea mielenkiin-

non kehittymistä. (Dörnyei & Ushioda 2011, 67, 94.) Sosiaalisesti motivaatioon vaikut-

taa koulun ja luokan ilmapiiri, opettajan ja oppilaiden vuorovaikutus, kodin ja koulun 

vuorovaikutus sekä toverisuhteet. Motivaatioon vaikuttavat tehtäväkannusteet eli ope-

tuksen sisältö, kuten vaikeusaste, haasteellisuus, käytännönläheisyys ja omatoimisuuden 

aste. (Pitkänen, H. & Rytilahti, J. 2007, 25.) 
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Koulussa A opiskeltiin saksaa vapaaehtoisena vieraana kielenä ja koulussa B ruotsia. 

Käytän tytöistä ja pojista symboleita t=tyttö ja p=poika. Kirjoitan lisäksi, monesko vas-

taaja on kyseessä ja mistä koulusta. Kokonaisuudessaan lapsilla oli enemmän motivoi-

tumista kuin motivoitumattomuutta, mutta ulkoista motivaatiota havaitsin enemmän 

kuin sisäistä motivaatiota. Koulun A tytöt eivät opiskelleet pääasiassa sen vuoksi, koska 

vieraan kielen opiskelu veisi liikaa aikaa muilta aineilta, mutta myös harrastukset mai-

nittiin syyksi. Tytöt eivät siis halunneet lisää kiireitä. Tämä on ulkoista motivoitumat-

tomuutta. 

”En valinnut vierasta kieltä, koska ei ole hirveästi aikaa toiselle kielelle ja 

mieluummin panostan englantiin ja opettelen sen hyvin kuin opettelisin 

kahta kieltä jollain lailla ja kymmenen vuoden päästä olisin jo unohtanut 

sen. Ja yläasteella tulee enemmän aineita ja ruotsi ja silloin viimeistään 

sekoittaisi ne kolme kieltä ja kielten opiskelu ei ole ehkä se minun juttu. Ja 

aika loppuisi yläasteella viimeistään.” (Ha14 A) (t)  

”En valinnut vapaaehtoista kieltä, koska muut aineet ja harrastukset vievät 

aikaani paljon.” (Ha13 A) (t) 

Kirjoitettiin myös ettei vieraan kielen opiskelu kiinnostanut A-koulun oppilaita, ei ollut 

sitä kieltä, jota olisi halunnut eikä jaksanut opiskella. Tämä on sisäistä motivoitumatto-

muutta. Pojilla taas ei ollut aikaa, ei kiinnostanut, ja jo englannin kieli oli tuottanut vai-

keuksia. Ajanpuute ja pelko kielen vaikeudesta ovat ulkoista motivoitumattomuutta. 

”En opiskele A2-kieltä vapaaehtoisesti, koska en halua pidempiä koulu-

päiviä ja minua ei kiinnosta semmoinen opiskelu.” (Ha22 A) (p) 

”En opiskele, koska englanti on tarpeeksi vaikeaa.” (Ha24 A) (p) 

”Minä en valinnut kieltä, koska pakollinen kielikin (englanti) on vaikeaa.” 

(Ha26 A) (p) 

Siellä mainittiin, että kieliä voisi alkaa opiskelemaan myöhemminkin. Oppilaat halusi-

vat opiskella vieraita kieliä. Heillä vain ei ala-asteella ollut aikaa opiskella niitä.  
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”Nyt kun olen tutustunut Ranskan maahan, olen kiinnostunut myös kieles-

tä ja aion aloittaa ranskan kielen opiskelun kahdeksannella luokalla.” 

(Ha11 A) (t) 

”Muita kieliä voi alkaa opiskella myös lukiossa.” (Ha13 A) (t) 

Opiskelun syyksi tytöt mainitsivat kielen opiskelusta pitämisen ja kertoivat tarvitsevan-

sa kieltä tulevaisuudessa. Pojat ilmoittivat syiksi sen, että vanhemmat halusivat heidän 

opiskelevan kyseistä kieltä, sen, että kieli oli hyödyllinen sekä kielen mielenkiintoisuu-

den ja halun oppia uutta. Pitäminen, mielenkiinto ja halu oppia uutta ovat sisäistä moti-

vaatiota. Tarve tulevaisuudessa ja vanhempien haluaminen ovat ulkoista motivaatiota. 

Tutkimuksessani tuli vahvistettua Julkusen kirjan kommentti siitä, etteivät nuoret vielä 

ymmärrä, mitä salaperäinen ”hyöty tulevaisuudessa” on. Kun kysyin, pitivätkö he opis-

kelusta, pojat vastasivat, että heidän mielenkiintonsa vaihteli, heillä oli hyvä opiske-

luilmapiiri ja he halusivat oppia uusia sanoja. Tytötkin halusivat oppia uutta. Lähes 

kaikki tytöt sanoivat, että saksa menee heillä hyvin, mutta yksi sanoi, että ei osaa sak-

saa, ja että yläasteella saksan valitseminen rajoittaa muita valinnaisaineita. He sanoivat, 

että opiskelevat aikuisuutta varten eivätkä halua lopettaa lukemista. He halusivat osata 

monta kieltä ja saada enemmän kieliosaamista. Heillä oli halu pärjätä ja osata. 

”Kieltä aion jatkaa mahdollisimman pitkään, jotta opin puhumaan, kirjoit-

tamaan ja lukemaan sitä kunnolla.” (Ha 16 A) (t) 

”Aion opiskella kieltä myös yläasteella, että opin lisää ja osaan enem-

män.” (Ha17 A) (t) 

”Pidän vapaaehtoisen kielen opiskelusta, sillä on kivaa osata montaa eri 

kieltä.” (Ha17 A) (t) 

Toisessa Julkusen tutkimuksessa, jossa tutkittiin vieraan kielen oppimisstrategioita ja 

opiskelun kokemista havaittiin luokan motivaatio suhteellisen hyväksi. Tytöt olivat poi-

kia motivoituneempia. Englannin opiskelijat olivat muiden kielten opiskelijoita motivoi-

tuneempia. Oppilaat pitivät sekä tutuista että yllättävistä tehtävistä. Erityisesti avoimet 

tehtävät ja mielipidetehtävät (tehtävät, joissa oli mahdollisuus ilmaista oman mielipi-

teensä) olivat oppilaiden suosiossa. Vähiten oppilaat pitivät kilpailutehtävistä. Oppilai-

den keskuudessa ei juuri ilmennyt jännitystä tunneilla, mutta silloin, kun jännitystä il-
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meni, tytöillä oli enemmän fysiologisia jännitysoireita kuin pojilla. Pojilla taas ilmeni 

enemmän haluttomuutta mennä tunneille. Oppilaat haluavat yksilöllistä ja yhteistoimin-

nallista oppimista. Englannin opiskelijat haluavat eniten yhteistoiminnallista oppimista. 

Oppilaat olivat tyytyväisiä siihen tapaan, jolla heitä opetettiin. Hieman vähemmän pi-

dettiin oppikirjaa mielenkiintoisena. Kielen opiskelua pidettiin hauskana ja mielenkiin-

toisena. Opiskelua pidettiin tärkeänä ja vakavasti otettavana. Tosin opiskelu ei ollut 

helppoa. Oppilaat olivat haluttomia tekemään lisätehtäviä. Oppimateriaalit eivät kiin-

nostaneet poikia. Sen sijaan opetus kokonaisuudessaan sopi sekä tytöille että pojille. 

Kaikkein motivoituneimpia olivat englannin opiskelijat. Kaikkia kieliä pidettiin hyödyl-

lisinä. Saksan ja ranskan opiskelijat eivät pitäneet oppikirjaa mielenkiintoisena. Myös 

opettajat olivat sitä mieltä, että näiden kielien kirjat eivät olleet mielenkiintoisia. Näiden 

kielten opiskelu ei ollut helppoa. Tavoitteet olivat vaativia ja aikaa vähän. Englanti ko-

ettiin helpoksi. Muiden kielten erot olivat suhteellisen pieniä. Kaikki tutkitut kielet oli-

vat englanti, ruotsi, saksa, ranska ja venäjä. (Julkunen 1998, 4 (tiivistelmä)-5, 81-83.)     

 

Koulussa B lapset sanoivat, etteivät vielä tarvinneet ruotsia, ja että ei ollut muuta valit-

tavaa kuin ruotsi. Tarvitsemattomuus on ulkoista ja valitsemisen rajoittuminen sisäistä 

motivoitumattomuutta, koska rajallisuuden vuoksi ei voi tehdä sellaista, mikä kiinnos-

taa. Tytöt, jotka opiskelivat, sanoivat, että siitä on hyötyä tulevaisuudessa, ja että siitä 

oppii paljon. He mainitsivat myös, että kielen käyttäminen on kivaa, että heidän van-

hempansa halusivat heidän opiskelevan ruotsia, kielten kiinnostavuuden sekä heidän 

aikaisemman asumisensa Ruotsissa. Heillä oli sisäistä kiinnostusta kieleen. Erityisesti 

asuminen Ruotsissa motivoi. Hyöty tulevaisuudessa ja vanhempien haluaminen ovat 

ulkoista motivaatiota. 

”Vanhempani halusivat, että opin uutta kieltä ja siitä on paljon hyötyä tu-

levaisuudessa.” (Ha6 B) (t) 

”Koska minun mielestä kielet ovat kiinnostavia ja haluan oppia lisää. 

Asuin 6-vuotiaaseen asti Ruotsissa ja sitten muutin Suomeen. Siksi haluai-

sin oppia lisää. Pidän, koska joka kerta oppii uutta. Kyllä, koska aina voi 

oppia lisää.” (Ha3 B) (t) 
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He mainitsivat myös, että ruotsi tulee yläasteella pakolliseksi. Pojat mainitsivat kiinnos-

tuksen kieltä kohtaan ja hyödyn tulevaisuudessa. Nämä olivat opiskelun pääsyyt. He 

mainitsivat myös äkillisen opiskelun keksimisen: ”Tuli mieleen.”, Haaparannalla käy-

misen sekä sen, että ruotsi on Suomen toinen kieli. Haaparannalla käyminen on sisäistä 

motivaatiota. Suomen toisen kielen tarpeellisuus voisi olla kumpaa vain. Se voi moti-

voida sekä sisäisesti että ulkoisesti; Ehkä kuitenkin enemmän ulkoisesti. 

 

Vieraan kielen oppiminen on hankalampaa kuin oman äidinkielen oppiminen. Nidan 

mukaan kielen oppimisen motivaatioon kuuluvat halu saada hyviä arvosanoja, uteliai-

suus vierasta maata kohtaan, tarkoitus saada hyvä työpaikka sekä halu kommunikoida. 

Samimyn ja Tabusen tutkimuksessa vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelussa motivaa-

tion syiksi paljastuivat halu osata muutakin kieltä kuin englantia, opiskelun hyödylli-

syys tulevan uran kannalta sekä mielenkiinto kulttuuria kohtaan. Gardnerin ja Lamber-

tin mukaan motivaatio muodostuu opiskelijan asenteesta opiskeltavaa kieltä ja ulkomaa-

laisia kohtaan sekä motivoitumisesta itse opiskelutehtävään. Siihen liittyy myös poh-

jimmiltaan halu olla kyseistä kieltä puhuvien ryhmän jäsen. Opiskelu voi olla myös ul-

koisesti ohjautuvaa ja varsinkin vanhempien alulle laittamaa. Jari Metsämuurosen tut-

kimuksessa motivoitumisesta erilaisiin harrastuksiin saatiin kielen opiskelijoilta moti-

vaatiotekijöiksi kielen hyödyllisyys, uteliaisuus sekä matkustelu. Uteliaisuus ei kuiten-

kaan ollut painottunut kieliä pitkään opiskelleilla. Vasta-alkajilla oli enemmän uteliai-

suuteen ja hyödyllisyyteen liittyviä motiiveja kuin pidemmälle edenneillä. (Metsämuu-

ronen 1997, 51-52, 54, 95, 100, 123.) Myös minun tutkimuksessani oli kiinnostusta 

maata kohtaan sekä halua olla kieltä puhuvan ryhmän jäsen. (suomenruotsalaiset) 

 

Pojat vastasivat, etteivät pidä opiskelusta, sillä lähes jokaisella ruotsin tunnilla on sana-

kokeita tai muita kokeita. He valittivat, ettei kielessä ole vikaa vaan opettajassa ja hänen 

tyylissään, ja että opettaja yrittää etsiä virheitä eikä onnistumisia. 

”Pidän/ en pidä, koska siellä on koko ajan sanakokeita ja kokeita, mutta se 

on hyvä.” (Ha10 B) (p)  
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”Oikeastaan en pidä ruotsista. Se on tylsää ja melkein joka tunnilla joku 

testi. Itse kielessä ei ole vikaa vaan opettajassa ja sen tyylissä.” (Ha12 B) 

(p) 

”Kielien opiskelu kiinnostaa minua, koska haluan oppia, mutta en tykkää 

siitä, koska ruotsin kielen opettaja ei ole mukava meille. Jokaisella ruotsin 

tunnilla on joku testi. Opettaja yrittää löytää virheitä eikä onnistumisia.” 

(Ha14 B) (p) 

Tosin he sanoivat myös, että kieli on mukavaa ja helppoa, sitä kannattaa opiskella nyt, 

sillä ruotsi on yläasteella pakollinen. Yksi sanoi, että hänen pitää pärjätä Ruotsissa. Hän 

pitää ruotsista, koska hän tarvitsee kieltä.  

”Pitää oppia enemmän, että pärjää Ruotsissa.” (Ha11 B) (p) 

Yhden henkilön mielestä ruotsi on tylsää. Eräs vastaajista sanoi pitävänsä, ja aikovansa 

opiskella ruotsia jatkossa. Yksi vastaajista valitti, ettei ole tarvinnut ruotsia Haaparan-

nalla, sillä siellä pärjää suomella ja englannilla, mutta hän aikoo kirjoittaa ruotsin luki-

ossa. Hänen mielestään ruotsi on raskasta, mutta hän ei kadu kielivalintaansa. 

 

Motivoitumaton oppilas on joskus ollut motivoitunut, mutta kadottanut motivaationsa 

jostain syystä. Motivoitumattomuuden syitä ovat usein tyytymättömyys arvosanoihin ja 

arviointiin, opettajan tylsyys, tylsistyneisyys, epäjärjestelmällisyys sekä valmistautu-

mattomuus, vastenmielisyys oppiainetta kohtaan, oppimateriaalin huono järjestys sekä 

opettajan huono lähestyttävyys, itsekeskeisyys, puolueellisuus, ylimielisyys tai hyök-

käävyys. Kyselytutkimuksissa suurin osa kyselyn kohteena olleista oppilaista mainitsee 

motivoitumattomuutensa syynä opettajan. Syynä motivoitumattomuuteen voi olla myös 

kotoa saatu negatiivinen asenne, kuten ”Veli kertoi, että se on tylsää.” (Dörnyei & Us-

hioda 2011, 138-141.) Tai, kuten itse olen kuullut: ”Sisko kertoi, että se on vaikea kie-

li.” Motivoitumattomuutta voi aiheuttaa aikaisemmat huonot kokemukset kieltenopiske-

lusta (Dörnyei & Ushioda 2011, 138-141). Voi olla, etteivät lapset arvioineet tutkimuk-

sessani opettajansa luonnetta vaan valittivat ainoastaan sanakokeista. 
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Tytöt sanoivat pitävänsä ruotsista. Se oli heidän mielestään helppo kieli, ja he halusivat 

oppia uutta. He sanoivat myös sen olevan kivaa, ja yksi tytöistä sanoi, että silloin on 

helpompaa olla sellaisessa työssä, jossa tarvitsee ruotsia. Tytöillä oli myös suhteita kie-

lenpuhujiin ja heidän kotimaahansa. Yhdellä oli suvussaan suomenruotsalaisia, yksi on 

joutunut jo käyttämään ruotsia, ja yksi käy Ruotsissa joskus. On huomattavaa, että vain 

yksi tytöistä valitti useista sanakokeista, kun taas lähes kaikki pojat mainitsivat kokei-

den runsauden ja opettajan epämiellyttävän asenteen. Yksi tytöistä sanoi, että ruotsin 

opiskelu on helpompaa aloittaa ala-asteella kuin 7. luokalla. Tytöillä painottui erityisesti 

suhteet kielenpuhujien maahan. Työnsaanti on ulkoista motivaatiota. Tyttöjen suhteet 

Ruotsiin ovat sisäistä motivaatiota. Heillä oli siis halu tutustua kielenpuhujiin ja tukea 

jopa omia juuriaan Ruotsissa.  

”Joo, koska suvussani on suomenruotsalaisia ja käyn joskus Ruotsissa. Ja 

jos tulevaisuudessa minulla on työ, jossa tarvitsen ruotsia niin se on hel-

pompaa.” (Ha2 B) (t) 

Kun oppilaat valittivat, että koulussa ei ollut sitä kieltä, mitä he halusivat opiskella, oli 

mielenkiintoista lukea siitä, mitä he olisivat halunneet opiskella. Useimmiten mainittiin 

ranska. Olisi mielenkiintoista tietää, miksi oppilaat mainitsivat nimenomaan ranskan. 

Onko esimerkiksi syynä kielen kauneus, kielenpuhujien maa vai kulttuuri? Eräs nimen-

omaan sanoi, että on kiinnostunut Ranskasta ja sen kielestä. Muina haluttuina kielinä 

olivat espanja, saame ja venäjä, mutta ryhmät eivät olleet toteutuneet vähäisen osallistu-

jamäärän vuoksi. Koulun B eräs opiskelijoista olisi halunnut opiskella saksaa. Monet 

nämä seikat maininneista sanoivat kuitenkin, että aikovat aloittaa kielen opiskelun ylä-

asteella tai lukiossa. Eräs jopa sanoi haluavansa opiskella japania, mutta koulun ulko-

puolella. Kysymykseksi jäi, miksi nimenomaan koulun ulkopuolella.  

”Olisin alun perin halunnut ottaa venäjän.” (Ha1 A) (t) 

”Olisin ottanut saamen, mutta muita haluajia ei ollut tarpeeksi.” (Ha6 A) 

(t) 

”En ottanut vapaaehtoista kieltä, koska meidän kouluun ei tullut sille kie-

lelle (ranskalle) ryhmää.” (Ha7 A) (t) 

”Olisin valinnut espanjan, jos se olisi ollut vaihtoehto.” (Ha8 A) (t)             
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”Nyt olen tutustunut Ranskan maahan, olen kiinnostunut myös kielestä ja 

aion aloittaa ranskan kielen opiskelun kahdeksannella luokalla.” (Ha11 A) 

(t) 

 

Dywellin tutkimus ranskan kielen valinnasta kahdeksannella luokalla paljasti, että mo-

tiivit ranskan valintaan olivat järjestyksessä seuraavat: Hyötynäkökohdat, kielenä miel-

lyttää tai on hauskaa, kieli kiinnostaa, tärkeä tai maailman kieli, kaunis kieli, kiinnostus 

maata kohtaan, kiinnostus ranskalaisia kohtaan tai kontaktit ranskalaisten kanssa, van-

hempien toivomus sekä ranskan elävyys ja modernius. (Julkunen 1998, 32.) 

 

Kun vertailin kouluja, huomasin, että koulu A:ssa suurimmat syyt opiskelemattomuu-

delle olivat ne, että kielet veisivät liikaa aikaa erityisesti muilta aineilta, kielet eivät 

kiinnostaneet eikä ollut sitä kieltä, mitä olisi halunnut. Opiskelun yleisimmät syyt olivat 

opiskelun hauskuus, tarve tulevaisuudessa, ammatissa hyödyntäminen ja vanhempien 

kannustus kielen opiskeluun. Oppilailta löytyi siis aika tavalla ulkoista motivaatiota. 

 

Vanhemmat ja sisarukset vaikuttavat kielivalintoihin Julkusen tutkimuksessa. Selvästi 

eniten vaikuttivat kuitenkin vanhemmat. Englannin ja ruotsin kielen valitsemiseen va-

paaehtoisena kielenä vaikuttivat eniten vanhemmat. Saksan kielen valitsemiseen vaikut-

tivat perhe sekä kaverit. Ranskaan vaikuttivat lähinnä kaverit. Ranskan ja saksan kielen 

valitseminen tuntuu Julkusesta olevan jonkinlainen ryhmäilmiö. Venäjän valitsemiseen 

vaikuttivat eniten vanhemmat. Vanhempien vaikutus kielivalintoihin oli siis suurin. Toi-

sena tulivat kaverit. Seuraavina tulivat tasavertaisina sisarukset ja sukulaiset. Saksan ja 

ranskan kielen valitsemisessa kaverien vaikutus oli tärkeämpi kuin venäjän kielen va-

linnassa. (Julkunen 1998, 77, 79-81.) 

 

Motivaatioon vaikuttavat vanhempien ja opettajien lasta koskevat uskomukset ja odo-

tukset sekä lapsen havainnot heidän suhtautumisestaan eri tehtäväalueisiin, lapsen oma-

aloitteisuuden ja itsenäisten valintojen tukeminen ja kontrolloinnin ja painostamisen 
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määrä sekä vanhempien ja opettajien kiinnostus lapsen koulunkäyntiä kohtaan. Kotona 

vaikuttavat vanhempien odotukset ja arvostukset. Nämä ovat keskeisin lapsen omien 

kykyuskomusten, onnistumisen ennakointien ja tehtävähavaintojen ennustaja. Lapset 

arvostavat samoja asioita kuin vanhempansa. Aikuiset järjestävät lapsilleen erilaisia 

oppimismahdollisuuksia. (Salmela-Aro & Nurmi (toim.) 2002, 115-117.) (Esim. mate-

matiikka). Kotikasvatuksessa näytetään, kuinka saavuttaa ulkoisia ja sisäisiä päämääriä 

ja kuinka suoriutua vaadituista toiminnoista. Tärkeää on myös perheen yhteenkuuluvuus 

eli turvallinen ja tyydyttävä suhde muihin. Perheessä ilmenevä itsenäisyys tarkoittaa 

omien toimintojen itse määräytyvyyttä ja aloitteellisuutta. Jos nämä kolme elementtiä 

ovat kunnossa, lapsi on motivoitunut. (Salmela-Aro & Nurmi (toim.) 2002, 115-117.) 

 

Koulu B:ssä ruotsin opiskelemattomuuden syy oli lähinnä se, ettei ruotsille ollut vielä 

tarvetta, mutta tässä täytyy muistaa, että aineistoni oli epäsuhtainen siinä mielessä, että 

koulu A:ssa oli vähän saksan valinneita ja koulu B:ssä hyvin paljon ruotsin valinneita. 

Opiskelun syyt olivat hyöty tulevaisuudessa, se, että kielestä oppii paljon sekä kiinnos-

tus uuteen kieleen. Oppilailla oli sekä ulkoista että sisäistä motivaatiota. Pitämättömyy-

den syinä tulivat erityisesti esille tunneilla pidettävien kokeiden runsaus sekä opettajan 

huono tyyli ja suhtautuminen oppilaisiin. Eräs nimittäin sanoi, ettei opettaja ole kovin 

mukava heitä kohtaan. Se, mitä tämä epämiellyttävyys on, jäi arvoitukseksi. Tutkimus-

tulos tukee väittämää, että usein pitämättömyyden syynä on opettaja. Pitämisen syinä 

mainittiin hauskuus, kielen helppous, uuden oppiminen sekä suhteet kielenpuhujiin. 

Nämä ovat vahvasti sisäistä motivaatiota. 

 

Kun vertailin tyttöjä ja poikia keskenään, huomasin, että tyttöjen vapaaehtoisen kielen 

opiskelemattomuuden syitä pääasiassa olivat ajan meneminen muilta aineilta, kiinnos-

tamattomuus, sen kielen puuttuminen, jota halusi opiskella, jaksamattomuus sekä pitä-

mättömyys. Pitämisen syinä olivat tarve tulevaisuudessa, ammatissa hyödyntäminen, 

vanhempien haluaminen sekä se, että kielestä oppii paljon. Heillä oli siis ulkoista moti-

vaatiota. Lisäksi mainittiin ruotsin yhteydessä kielen helppous sekä suhteet kielenpuhu-

jiin. Tämä on vahvasti sisäistä motivaatiota. Huomasin, että tytöillä oli hieman enem-



50 
 

män ulkoista motivaatiota kuin pojilla. He luettelivat enemmän ulkoiseen motivaatioon 

kuuluvia syitä, kuten vanhempien haluaminen tai kielen ammatissa hyödyntäminen. 

 

Poikien opiskelemattomuuden syitä olivat ajan meneminen sekä kiinnostamattomuus. 

Opiskelun syitä olivat kiinnostus uutta kieltä kohtaan sekä hyöty tulevaisuudessa. Pojil-

la oli sekä sisäistä että ulkoista motivaatiota. Pojat sanoivat usein, etteivät pitäneet ruot-

sin kielestä sen takia, koska opettaja antaa heille sanakokeita ja kokeita lähes joka tunti. 

He eivät syyttäneet kieltä vaan opettajaa. 

 

Yhteenvetona sukupuolesta voisi sanoa, että valinnaisen kielen opiskelemattomuuden 

yleisin syy oli ajan puute sekä kiinnostamattomuus. Kun tytöillä oli eniten ulkoista mo-

tivaatiota, pojilla oli yhtä paljon ulkoista ja sisäistä motivaatiota. Huomioni kiinnitti 

ruotsia opiskelevien poikien valitukset opettajan epämiellyttävyydestä sekä runsaasta 

koemäärästä. 

 

8.1 Koulukohtaiset vertailut 

 

Koulussa B kiinnitti erityisesti huomiota erilaisten kokeiden, kyselyjen ja sanakokeiden 

suuri määrä. Myös opettajan asennetta ja tyyliä moitittiin huonoksi. Toisaalta kielestä 

pidettiin, ja sanottiin, että ruotsi on Suomen toinen kieli. Opiskelun aloittamisen ja jat-

kamisen syiksi mainittiin uudesta kielestä kiinnostuminen, Haaparannalla usein käymi-

nen ja suunnitelmat kirjoittaa ruotsi ylioppilaskirjoituksissa, vaikka siihen olikin vielä 

aikaa. Oppilaita miellytti ajatus päästä käyttämään kieltä. Ulkoisena motivaationa van-

hempien kannustus ja hyöty tulevaisuudessa mainittiin. Oppilaat ajattelivat tarvitsevan-

sa ruotsia erityisesti työssä. Kielen oppimista pidettiin ”mukavana” ja ”kivana”. Ruotsi 

mainittiin myös helpoksi kieleksi. 

”Minun mielestä ruotsi on helppo kieli ja olen jo joutunut käyttämään si-

tä.” (Ha4 B) (t) 
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Julkusen aiempi tutkimus neljäsluokkalaisilla paljasti, että jo neljäsluokkalaiset ymmär-

sivät englannin kielen hyödyllisyyden. Tosin tämä hyödyllisyyskäsitys ei ollut jäsenty-

nyt eikä koettu henkilökohtaisesti. (Julkunen 1998, 32.)  

 

Koulun B oppilailla oli koulu A:n oppilaita enemmän suoria kontakteja kielen puhujiin 

ja kielen puhujien maahan. Suvussa oli suomenruotsalaisia, oppilaat vierailivat Ruotsis-

sa, ja yksi oli jopa asunut Ruotsissa kuusivuotiaaksi asti. Kieliä pidettiin yleensäkin 

kiinnostavina, ja oppilaat mainitsivat joutuneensa jo käyttämään ruotsia. Ne, jotka eivät 

opiskelleet ruotsia, mainitsivat syiksi sen, etteivät uskoneet tarvitsevansa sitä ja pärjää-

vänsä englannilla sekä sen, että koulussa ei ollut sitä kieltä, mitä oppilaat olisivat halun-

neet opiskella. 

 

Koulussa A oppilaat halusivat oppia uusia, mielenkiintoisia kieliä. Yksittäisesti mainit-

tiin hyvä opiskeluilmapiiri ja uusien saksan sanojen oppiminen. Sanojen opettelu moti-

voi yksittäisesti jatkamaan saksan opiskelua. Nämä ovat sisäistä motivaatiota.  

”Opiskelen vapaaehtoista kieltä, koska haluan oppia uusia, mielenkiintoi-

sia kieliä. Pidän, koska ilmapiiri opiskelussa on hyväntuntuinen ja vapaa-

ehtoisen kielen opiskelussa paljastuu monia uusia sanoja. Aion, koska us-

kon vapaaehtoisessa kielessä olevan jatkossakin uusia sanoja.” (Ha20 A) 

(p) 

Koulussa A oppilaat ajattelivat tulevaisuuden hyödyn olevan ennen kaikkea ammatissa. 

Tämä on vahvasti ulkoista motivaatiota. Suhteita kielenpuhujiin ei mainittu, vaikka 

kiinnostus Saksaa kohtaan mainittiin. Opiskelua pidettiin mukavana, vaikka se olikin 

heidän mielestään hieman haastavaa ja hankalaa. He halusivat myös osata montaa eri 

kieltä, ja oppia lisää. Ulkoisena, motivoivana tekijänä mainittiin se, että vanhemmat 

halusivat lapsensa opiskelevan jotain kieltä. Myös saksa kielenä kiinnosti.  

”Pidän siitä erittäin paljon, koska sitä on kiva opiskella ja se on välillä 

hieman haasteellista.” (Ha16 A) (t) 
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”Valitsin saksan kielen siksi, että siitä on hyötyä aikuisena. Minun van-

hemmat halusivat myös, että opiskelisin jotain kieltä. Olen myös itse kiin-

nostunut Saksasta.” (Ha18 A) (t) 

 

Ne, jotka eivät valinneet, eivät halunneet pitempiä koulupäiviä ja lisää läksyjä, työtä ja 

”stressiä”. Heitä kielet eivät kiinnostaneet. Joillekin jo englanti oli tuottanut vaikeuksia. 

Jos kaverit eivät opiskelleet, ei ollut motivaatiota itsekään opiskella. Lisäksi yläasteella 

luokat jakaantuvat kielten mukaan, jolloin voi joutua eroon kavereista. Oppilaiden kii-

reinen arkielämä laittoi siis rajoja kielen opiskelulle. Koulussa ei ollut sitä kieltä, mitä 

oppilaat olisivat halunneet mieluummin opiskella. Tosin he mainitsivat, että kieliä voi 

alkaa opiskella myös myöhemmin, esimerkiksi lukiossa. Yksittäisenä mainintana oli 

myös, ettei oppilas tiennyt, miksi ei valinnut kieltä, ja että oli samantekevää, opiskeliko 

hän vapaaehtoista, vierasta kieltä vai ei. Jotkut tosin katuivat sitä, etteivät olleet valin-

neet kieltä vapaaehtoisena.  

”Minä en valinnut toista kieltä, vaikka olisin halunnut, sillä silloin englanti 

tuotti minulle jo vaikeuksia. Se oli parasta silloin, mutta nyt olen eri miel-

tä.” (Ha9 A) (t) 

Joko heitä ei ollut silloin vielä kiinnostanut tai englanti oli ollut heille vaikeaa. Toisaalta 

oppilaat halusivat panostaa englantiin, ja opiskella sen hyvin. Oppilaita huoletti se, että 

yläasteella tulee enemmän aineita, ja ruotsi sekoittaa kielet. Eräs oppilas sanoi, ettei 

kielien opiskelu ollut hänen juttunsa, aikaa vievät hänellä muut aineet ja harrastukset, ja 

viimeistään yläasteella aika loppuisi. 

 

Koulusta A löytyi pari oppilasta, jotka opiskelivat saksaa, mutta eivät juuri pitäneet sii-

tä. Toisen heistä oli ”äiti pakottanut” ottamaan saksan. Hän tosin harrasti alppihiihtoa, ja 

uskoi tarvitsevansa saksaa Keski-Euroopassa, joten hänellä saattoi olla hieman sisäistä-

kin motivaatiota, mutta kaiken kaikkiaan hänestä sai käsityksen, ettei hän pitänyt sak-

sasta. Hän sanoi vapaaehtoisen vieraan kielen rajoittavan valinnaisaineiden valintaa 

kahdeksannella luokalla. Hän saisi silloin valita vain kaksi valinnaisainetta, vaikka muut 

saisivat kolme. Hän sanoi myös, ettei osaa saksaa. Toinen olisi mieluummin halunnut 
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ottaa venäjän, mutta otti pettyneenä ja ”hätäisen päätöksen” tehneenä saksan. Toisaalta 

hän motivoi itseään ulkoisesti haluavansa ”saada parempaa palkkaa esim. myyjänä, kun 

osaan kolme kieltä”. Hänellä siis oli ulkoista motivaatiota. Tutkimuksessani en vertail-

lut oppilaiden arvosanoja, joten en tiennyt, miten motivoitumattomuus tai ulkoinen mo-

tivaatio ovat vaikuttaneet menestykseen kyseisen kielen opiskelussa. Kysymykseksi 

myös jäi, miten motivoitumattomuus vaikuttaa kielen jatkamiseen yläasteen jälkeen 

esim. lukiossa. 

 

Havaitsin, että koulun B vapaaehtoista vierasta kieltä opiskelevilla oppilailla oli paljon 

sisäistä motivaatiota, kun taas koulun A oppilailla oli paljon ulkoista motivaatiota. Mo-

tivoitumattomuuden syitä koulussa B oli ainoastaan kaksi: Kokeet ja opettaja. Motivoi-

tumattomuutta kielen opiskeluun oli hieman enemmän koulussa B. Sisäiseen motivaati-

oon kuuluivat silmiinpistävästi runsaat suhteet kielenpuhujiin sekä asuminen ja matkailu 

Ruotsissa. 
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8.2 Sukupuolikohtaiset vertailut 
 

Julkusen tutkimuksessa tytöt olivat motivoituneempia kuin pojat. Tytöt jaksoivat opis-

kella jatkuvasti. Tytöt kokevat todella oppivansa kieltä. He pitivät oppikirjaansa poikia 

mieluisempana. Tytöt sanoivat enemmän, että he kokivat voivansa keskittyä hyvin kiel-

ten opiskeluun. Tytöillä oli enemmän ylpeyttä oppimistuloksistaan ja halua opiskella 

lisää. Englannin opiskelu koettiin kauttaaltaan myönteisemmäksi. Seuraavana tulevat 

venäjä ja ruotsi. Saksan opiskelu oli motivoivampaa kuin ranskan. Eniten avuttomuutta 

oli ranskan opiskelijoilla. Vähiten avuttomuutta oli englannissa ja saksassa. Vastaami-

sen pelkoa oli vähiten ranskan ja saksan opiskelijoilla. Haluttomuutta mennä tunneille 

oli eniten ranskan opiskelijoilla ja vähiten englannin opiskelijoilla. (Julkunen 1998, 91-

92, 94-95.) 

 

Havaitsin, että tytöt pitävät vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelusta enemmän kuin 

pojat, vaikka pojat ilmoittivat opiskelunsa syyksi useammin sisäiseen motivaatioon kuu-

luvia syitä. Pojat halusivat oppia, ja uskoivat tarvitsevansa kieltä tulevaisuudessa. Kie-

len opiskeleminen oli mukavaa ja helppoa. He mainitsivat, että heidän pitää pärjätä kie-

len puhujien maassa. Kieli oli heidän mielestään kiinnostavaa. He tarvitsivat kieltä 

Ruotsissa. Kielen opiskeluun liittyi myös hauskuus, helppous ja mielenkiinto heillä, 

joten opiskelu oli tunneperäisesti miellyttävää. 

 

Ne pojat, jotka eivät opiskelleet, eivät halunneet pitempiä koulupäiviä, kielten opiskelu 

ei kiinnostanut, kaverit eivät opiskelleet, ja koulussa oli heidän mielestään jo riittävästi 

opiskeltavaa. Joillekin heistä englanti oli tuottanut vaikeuksia. He tosin mainitsivat, että 

voisivat kyllä opiskella myöhemminkin. Koulussa ei välttämättä ollut sitä kieltä, minkä 

he olisivat halunneet. Heillä kielen opiskelu olisi vaatinut liikaa ponnistuksia, sillä heillä 

ei ollut aikaa ja jo englanti oli tuottanut vaikeuksia. 
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Jotkut tytöistä sanoivat, etteivät uskoneet tarvitsevansa enempää kieliä, ja pärjäävänsä 

varmasti englannilla. Ei ollut muuta valinnaiskieltä kuin heidän koulussaan tarjottu kieli 

tai koulussa ei ollut sitä kieltä, mitä he olisivat mieluummin opiskelleet. He mainitsivat 

ajan puutteen. Erityisesti muut aineet ja harrastukset veivät aikaa vieraiden kielten opis-

kelulta. Kielten opiskelu ei kiinnostanut, eivätkä he halunneet lisää tunteja koulupäiviin. 

Myös englanti saattoi tuottaa vaikeuksia, ja tytöt halusivat panostaa siihen. 

”Mieluummin panostan englantiin ja opettelen sen hyvin kuin opettelisin 

kahta kieltä jollain lailla ja kymmenen vuoden päästä olisin jo unohtanut 

sen.” (Ha14 A) (t) 

Jotkut tytöistä katuivat sitä, etteivät olleet valinneet vierasta kieltä. Yläasteella tulisi 

enemmän aineita ja ruotsi sekoittaisi silloin kielet. 

 

Tytöt sanoivat oppivansa paljon vieraasta kielestä. Heistä olisi hauskaa päästä käyttä-

mään kieltä joskus. Tällöin kielestä olisi mukavaa, sisäisesti motivoivaa hyötyä. Ulkoi-

sina motivaatiotekijöinä mainittiin vanhempien kannustus ja hyöty tulevaisuudessa. 

Opiskelu oli tyttöjen mielestä kivaa, ja heistä oli hauskaa oppia lisää. Ruotsia opiskele-

vat tytöt mainitsivat, että ruotsi tulee yläasteella pakolliseksi, ja heillä oli suhteita kielen 

puhujien maahan. Kaiken kaikkiaan tytöt mainitsivat enemmän opiskelun syitä kuin 

pojat. Tytöt pitivät vapaaehtoista kieltä mieluisampana, vaikka he mainitsivatkin 

enemmän ulkoiseen motivaatioon kuuluvia syitä kuin pojat. Pojat mainitsivat yhtä pal-

jon ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon kuuluvia syitä. 

 

8.3 Sisäinen ja ulkoinen motivoitumattomuus 

 

Käytän tutkimuksessani myös käsitteitä sisäinen ja ulkoinen motivoitumattomuus. Kai-

killa tutkimillani koulu B:n oppilailla oli sisäistä motivoitumattomuutta; kellään ei ul-

koista. Valituksen aiheita oli jo aikaisemmin mainitsemani kokeiden runsaus, se, ettei 

ollut tarjolla sitä kieltä, mitä olisi halunnut opiskella sekä se, etteivät oppilaat ajatelleet 

tarvitsevansa ruotsia. Pojilla havaitsin enemmän motivoitumattomuutta kuin tytöillä. 
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Myös koulu A:ssa suurin osa motivoitumattomuudesta oli sisäistä. Pojilla oli eniten 

sisäistä motivoitumattomuutta. Tytöillä oli enemmän ulkoista motivoitumattomuutta 

kuin pojilla, mutta heilläkin suurin osa motivoitumattomuudesta oli sisäistä.  Sisäinen 

haluttomuus opiskeluun ilmeni siten, etteivät oppilaat halunneet pitempiä koulupäiviä, 

vieraiden kielten opiskelu ei kiinnostanut heitä, jo englanti oli ollut vaikeaa, koulussa ei 

ollut sitä kieltä, jota he olisivat halunneet opiskella, se, etteivät he omien sanojensa mu-

kaan osanneet, se, että he valitsivat kielen hätäisesti, ajanpuute, halu opiskella englanti 

kunnolla sekä ajan jakaminen yläasteella muiden, uusien aineiden kanssa. Ulkoista mo-

tivoitumattomuutta oli koulussa A valinnaisaineiden pakollinen rajoittaminen yläasteel-

la vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelun vuoksi, kavereista eroon joutuminen, se, että 

kaverit eivät opiskele sekä se, ettei tarvitse kieliä. 

 ”En oikeastaan, sillä en osaa saksaa ja saksan takia saan vaan 2 valin-

naisainetta kasille, vaikka pitäisi olla kolme.” (Ha19 A) (t) 

”En, koska en tarvitse kieliä.” (Ha3 A) (t) 

”Yläasteella luokat jakaantuvat sen mukaan eli voi joutua eroon kavereis-

ta.” (Ha13 A) (t) 

 

Poikien syitä sisäiselle motivoitumattomuudelle koulussa B oli se, ettei vielä tarvinnut 

kieliä, kokeiden runsaus ja opettajan epämiellyttävyys sekä se, ettei ollut tarjolla sitä 

kieltä, mitä olisi halunnut opiskella. Koulussa A poikien syitä sisäiselle motivoitumat-

tomuudelle olivat haluttomuus pidempiin koulupäiviin, kiinnostamattomuus, englannin 

vaikeus sekä se, ettei ollut mielenkiintoisemman kielen ryhmää. Ulkoista motivoitumat-

tomuutta koulussa A oli kaverien opiskelemattomuus. 

 

Tytöillä sisäisiä syitä motivoitumattomuudelle olivat koulussa B se, ettei uskonut tarvit-

sevansa ruotsia ja se, ettei ollut sitä kieltä, mitä olisi halunnut. Koulussa A sisäisiä syitä 

olivat hätäily kielivalinnan teossa, ajanpuute, kiinnostamattomuus, pitämättömyys, tun-

ne siitä, ettei tarvinnut kieliä, liiat tunnit, se, ettei ollut mieleistä kieltä, englannin vaike-

us, halu panostaa englantiin, pelko kielissä sekaisin menemisestä yläasteella, jolloin 

ruotsin opiskelu alkaa sekä se, ettei kielien opiskelu ollut heidän juttunsa. Ulkoista mo-
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tivoitumattomuutta koulu A:ssa oli se, että luokat jakaantuvat yläasteella kielien mu-

kaan, jolloin voi joutua eroon kavereista ja se, että valinnaisaineet rajoittuvat yläasteella. 
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Pohdinta 
 

 

Sekä sisäinen että ulkoinen motivaatio voivat olla opiskelun ja kiinnostuksen kannalta 

hyväksi. Olen kuitenkin ilahtunut siitä, että oppilailta löytyi hyvin ja monipuolisesti 

sisäistä motivaatiota, kuten kielen mielenkiintoisuus ja halu oppia uutta. Ruotsin opiske-

lijoista osa oli asunut Ruotsissa tai heillä oli suomenruotsalaisia sukulaisia. Halu mat-

kustella Ruotsissa mainittiin. Ruotsi oli oppilaiden mielestä hauskaa ja helppoa. Tytöillä 

oli enemmän ulkoista motivaatiota kuin pojilla, vaikka tytöt pitivätkin vapaaehtoisen 

kielen opiskelusta enemmän kuin pojat. Koulu A:ssa (saksa) oli enemmän ulkoista mo-

tivaatiota kuin koulussa B (ruotsi). Motivoitumattomuutta oli hieman enemmän koulus-

sa B kuin koulussa A. Oppilaille voisi koulussa kertoa, miksi kutakin kieltä kannattaa 

opiskella. Oppilaiden mainitsema hyöty tulevaisuudessa ei ollut jäsentynyt, sillä oppi-

laat eivät yleensä ilmaisseet tarkemmin, millä tavalla he voisivat hyödyntää kieltä tule-

vaisuudessa. Tämä on huomattu myös aikaisemmissa motivaatiotutkimuksissa, kuten 

Julkusen tutkimuksissa. 

 

Opiskelemattomuuden syitä olivat ajan puute, kiinnostamattomuus, jaksamattomuus, 

usko englannilla pärjäämiseen ja se, että jo englanti oli tuottanut vaikeuksia. Jotkut op-

pilaat olivat pettyneitä siihen, ettei koulussa ollut sitä kieltä, jota he olisivat halunneet 

opiskella. Ruotsia opiskelevat pojat ilmoittivat suuresta määrästä kokeita ja opettajan 

epämiellyttävästä tyylistä ja asenteesta. Koulu B:ssä oli enemmän kontakteja kielenpu-

hujiin ja kielen puhujien maahan. Opiskelun syitä olivat hyöty tulevaisuudessa ja van-

hempien haluaminen sekä kiinnostus ja halu oppia uutta. 

 

Jos oppilaat olivat halunneet oppia jotain muuta kieltä, yleisimmin se oli ranska. Miksi 

ranska herätti niin paljon mielenkiintoa? Muutenkin oppilailla tuntui olevan kiinnostusta 

eksoottisiin kieliin, kuten ranskaan, espanjaan, venäjään, saameen ja japaniin. 
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Tutkimukseni pohjana on tarkoituksella useita oppimisteorioita. Tämä johtuu siitä, että 

olen halunnut tarkastella motivaatiota mahdollisimman monipuolisesti. Siinä on beha-

vioristista oppimiskäsitystä, kuten palkitsemista, ulkoista motivaatiota sekä perheen-

jäsenten ja sukulaisten vaikutusta vieraan kielen opiskeluun. Tutkimuksessani on silti 

myös kognitiivis-konstruktionistista oppimiskäsitystä sekä subjektiivista, kokemuksel-

lista oppimista. Kirjoitan tunneperusteisestä kiinnostuksesta ja itseohjautuvuudesta sekä 

opettajasta mielenkiinnon sytyttäjänä ja oppimisympäristön järjestäjänä mielenkiinnon 

tukemiseksi. Olen puhunut oppilaiden uteliaisuudesta ja kiinnostuksesta vierasta maata 

kohtaan ja kielenpuhujia kohtaan. Kannatan tutkimuksessani ja aineistovalinnoissani 

autonomista oppimista.  

 

Kouluissa ja kodeissa voisi miettiä, miten lapsia ja nuoria voisi motivoida enemmän 

sisäisesti. Varsinkin, miten tyttöjä voisi motivoida enemmän sisäisesti. Voisi kertoa 

vaikka enemmän kohdemaan kulttuurista. Mielenkiinnon voivat viedä liian suuret haas-

teet, kuten kielen vaikeus tai tiivis oppimisen seuranta. Aikaa kunkin asian oppimiseen 

on vähän, mutta silti voisi miettiä, miten otettaisiin huomioon oppilaiden yksilöllinen 

oppimistahti, ja miten hyödyntää alkuvaiheen kiinnostus, jotta oppimismotivaatio saa-

taisiin säilytettyä ja oppimistulokset olisivat hyvät. 

 

Oppilailla oli kuitenkin halua oppia ja mielenkiintoa. Sanojen opettelu ja yleensäkin 

uuden oppiminen motivoi oppilaita. Samoin motivoivat sekä tulevaisuuden suunnitel-

mat ja toisaalta mahdolliset omat sukujuuret. Sanojen ja kulttuurin opettelu sekä tiedot 

siitä, missä kutakin kieltä voi tarvita, motivoi oppilaita vieraan kielen opiskeluun. 
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Luotettavuus 

 

 

Palkitsemista käsittelevä lukuni on vahvasti behavioristinen, koska sillä on tärkeä asema 

myös nykypäivän opetuksessa. Behaviorismi on yhä voimassa, mutta sen arvo ja erityi-

sesti sen tutkimus ovat jääneet nykypäivänä unohduksiin. Se on yksi parhaiten perustel-

luista tieteen suuntauksista. Usein sitä on jopa pakko käyttää opetuksessa. Sisäinen ja 

ulkoinen motivaatio ovat käyttökelpoisia käsitteitä ymmärrettäessä oppimisen eri puo-

lia. Behaviorismi on hyvin tärkeä kielten opiskelussa mietittäessä motivoimiskeinoja. 

Kieliä voi myös osata ainoastaan sovituin sanasto- ja kielioppisäännöin.  

 

Kirjallisuuden ja vastausten osalta pidän tutkimustani melko luotettavana. Lapset vasta-

sivat kyselylomakkeeseen asiallisesti ja huolellisesti. Luotettavuutta saattaa heikentää 

se, että rajoitin tutkimukseni kahteen rovaniemeläiseen peruskouluun. Vastauksissa oli 

epäsuhtaa siinä mielessä, että koulussa A oli vähän vapaaehtoisen kielen valinneita ja 

koulussa B paljon kielen valinneita. Kyselylomakkeeni oli melko lyhyt johtuen vastaa-

jieni iästä. Lisäksi molemmissa kouluissa oli vain yksi kielivaihtoehto. Mahdollinen 

jatkotutkimuksen aihe voisi olla, miksi oppilas valitsi useamman kielen joukosta sen, 

minkä valitsi, ja millä perusteella oppilaat valitsevat eri kieliä. 

 

Aineistossa voi olla sattuman varaisia virheitä, kuten vastaajan mielialasta johtuvia vir-

heitä. Tällaiset virheet alentavat validiteettia ja reliabiliteettia. (Eskola 1981, 77.) Tiedot 

ovat jossakin määrin virheellisiä. Ihmisellä on samanaikaisesti monia, ristiriitaisia ta-

voitteita ja käsityksiä. Tilanteesta riippuu, mikä niistä otetaan käyttöön. (Eskola 1981, 

141-142.) 

 

Tutkimuksessani kysyn olennaisesti, miksi oppilaat opiskelevat vapaaehtoista vierasta 

kieltä. Miksi-kysymykset ovat ilmaisuina yksinkertaisia, mutta niihin vastaaminen on 

monimutkaista. Siinä nimittäin yritetään selvittää ilmiön syitä, ja siksi se on monitasoi-
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nen kysymystyyppi, joka vaatii kausaalisia selityksiä. (Töttö 2000. 76-77.) ”Tietojen 

luotettavuutta tulee arvioida kysymyskohtaisesti” (Alasuutari 2011, 103). Ihmiset saat-

tavat salailla ja kaunistella asioita (Alasuutari 2011, 102-103). Tosin minun tutkimuk-

sessani on mietittävä, haluavatko varhaisnuoret salailla mielipiteitään heille tuntemat-

tomalle tutkijalle. Todennäköisesti eivät, koska he näkivät vaivaa vastaamisessaan. Vas-

taamiseen kuuluu käsityksen muodostaminen kysymysten mielestä ja merkityksestä. Jo 

vastaamaan vaivautuminen edellyttää jonkinlaisen käsityksen muodostamista. (Alasuu-

tari 2011, 150.) Esitin tutkimuksen tarkoituksen totuudenmukaisesti ja seikkaperäisesti. 

Joitakin asioita voivat vastaajat myös selitellä ja puolustella. Näiden tapausten huo-

maamista kutsutaan normien etsimiseksi. (Alasuutari 2011, 224-225.) Näitä normeja ja 

selittelyitä olivat tutkimuksessani mm. ”Tein hätäisen päätöksen.” ”Se oli parasta sil-

loin, mutta nyt olen eri mieltä.” Ensimmäinen lainaus on vastaajalta, joka olisi halunnut 

ottaa toisen kielen, mutta ryhmä ei toteutunut. Hän valitsi ”hätäisesti” saksan. Toinen 

lainaus on henkilöltä, joka ei valinnut vapaaehtoista kieltä, koska englanti oli tuottanut 

hänelle vaikeuksia. Selittelyyn kuuluu mahdollisuus ja houkutus toimia toisella tavalla 

(Alasuutari 2011, 224-225). 

 

Tutkimuksenteossa on erotettava lomakekysymykset ja tutkimukselliset kysymykset 

toisistaan, sillä haastateltavat vastaavat lomakekysymyksiin, eivät tutkimuskysymyk-

siin. Tutkijan ja informanttien vastaukset ovat erilaisia: Informantit kertovat, mitä tar-

koittavat tai tulkitsevat muiden tarkoitusperiä. Tutkija tutkii näitä tilanteita, vastauksia 

ja tulkintoja paljastaakseen arkisia asioita. Tutkija ei myöskään saa valmiita selitysmal-

leja vastaajilta. (Alasuutari 2011, 268-270.)  

 

Olen mielestäni hyödyntänyt monipuolisesti erilaisia lähdekirjoja. Olen viitannut aikai-

sempiin tutkimuksiin sekä Suomessa että ulkomailla. Luulen, että lähdeaineistoni on 

riittävän luotettava. Teoriaosuutta on saattanut tulla jopa vähän liikaakin, mutta sekä 

motivaatiosta että kielten opiskelusta on kirjoitettu, ja sitä on tutkittu paljon. 
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Liite 1 

 
Hei! 
 
Olen Auri Raitio, ja olen kandidaatti Lapin yliopistosta. Teen parhaillaan gradututki-
musta aiheenani Kuudesluokkalaisten motivaatio vapaaehtoisen vieraan kielen opiske-
lua kohtaan. Pyytäisin saada luvan tutkimukseni tekemiseen. Lähetän tutkimuksenesitte-
lytekstin liitteenä, jossa ovat myös yhteystietoni. 
 
Ystävällisin terveisin Auri Raitio 
 
                  Itsensäesittelyteksti 
 
    Auri Raitio 
    Kasvatustieteiden  
    tiedekunta 
    Kasvatustiede 
    Lapin yliopisto 
 
Olen Auri Raitio, ja olen kasvatustieteiden kandidaatti Lapin yliopistolla. Minulla on 
pitkänä sivuaineenani kasvatuspsykologia ja lyhyinä sivuaineina erityispedagogiikka ja 
hallintotiede. Olen tekemässä graduani aiheesta Kuudesluokkalaisten motivaatio vapaa-
ehtoisen vieraan kielen opiskelua kohtaan. 
 
Toteuttaisin tutkimuksen siten, että annan sekä vapaaehtoista kieltä opiskeleville että 
sitä opiskelemattomille kuudesluokkalaisille kirjoitelmatehtävän, jossa he vastaavat 
apukysymysten avulla siihen, pitävätkö he kielestä, miksi he opiskelevat sitä ja aikovat-
ko he jatkaa kielen opiskelua yläasteella. Niiltä, jotka eivät ole valinneet opiskeltaviksi 
vapaaehtoista kieltä, kysytään, miksi he eivät ole valinneet kieltä. 
 
Tutkimuksessani vertailen kahta koulua. Katson, millainen on niiden motivaatioprofiili 
eli ovatko oppilaat motivoituneita vai motivoitumattomia opiskelemaan kieltä sekä tut-
kin tämän motivoitumisen tai motivoitumattomuuden syitä oppilaiden kirjoitelmissa. 
 
Tutkimustani ohjaa Kyösti Kurtakko, mutta todennäköisesti joudun ensi syksynä vaih-
tamaan ohjaajaa, sillä hän jää syksyllä eläkkeelle. Jos saan tutkimukselleni luvan. Tut-
kimukseeni osallistuu          koulu. Toinen tutkimukseni kannalta mielenkiintoinen kou-
lu on       koulu, mutta en ole vielä saanut sieltä suostumusta. 
 
Yhteystietoni ovat: 
Sähköposti: araitio at ulapland.fi 
Puh. 044-5572541 
Kangasrinne 6C 90240 Oulu 

 



 
 

Liite 2 

  



 
 

Liite 3 
 

Hyvät kuudesluokkalaisen vanhemmat 

Olen kasvatustieteen kandidaatti Auri Raitio. Opiskelen kasvatustiedettä Lapin yliopis-

tossa. Pro gradu –tutkielmani aiheena on kuudesluokkalaisten koululaisten motivaatio 

vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelua kohtaan. 

Annan kaikille koulun kuudesluokkalaisille kirjoitettavaksi lyhyen kirjoitelman siitä, 

miksi he opiskelevat tai eivät opiskele vierasta kieltä, miksi he haluavat opiskella sitä ja 

aikovatko he kielen opiskelua jatkaa yläasteella. Teen tutkimustani    ja    kouluilla. 

Olen saanut luvan kyselyn suorittamiseen Rovaniemen kaupungilta sekä      ja     kou-

luilta. Pro gradu –tutkimustani ohjaa professori Kyösti Kurtakko Lapin yliopistosta. 

Pyytäisin ystävällisesti Teidän suostumustanne lapsenne 

……………………….kyselyyn osallistumiseen. 

 

Huoltajan allekirjoitus 

………………………………………. 

 

Nimen selvennys 

………………………………………… 

Pyytäisin Teitä palauttamaan tämän suostumuslomakkeen kuudennen luokan opettajalle 

lapsenne mukana 18.03.2014 mennessä. Mikäli Teillä on kysyttävää kyselyn suhteen, 

voitte ottaa yhteyttä puhelinnumerooni: 044-5572541 

Yhteistyöstänne kiittäen 

Auri Raitio 

 



 
 

Liite 4 

Kirjoitelmaohjeet 

Hei! 

Kirjoita kirjoitelma siitä, miksi opiskelet tai et opiskele vapaaehtoista vierasta kieltä. 

Kirjoitelman pituudella ei ole väliä. Käytä apunasi näitä kysymyksiä. Täytä tästä lo-

makkeesta sukupuoli ja ikä, mutta tee kirjoitelma erilliselle paperille, joka on liitteenä. 

 

Sukupuoli: (Ympyröi vaihtoehto) 

Tyttö                 Poika 

Ikä: (Vuosina) 

 

1.(Muille kuin vapaaehtoisen kielen valinneille.) Miksi et valinnut vapaaehtoista vieras-

ta kieltä? 

2.Monet oppilaat opiskelevat kieliä, koska kieltenopiskelu kiinnostaa heitä ja he halua-

vat oppia uutta. Monet oppilaat myös opiskelevat kieliä, koska siitä on hyötyä tulevai-

suudessa tai heidän vanhempansa haluavat heidän opiskelevan. Miksi sinä opiskelet 

vapaaehtoista kieltä? 

3. Pidätkö vapaaehtoisen kielen opiskelusta? Miksi tai miksi et? 

4.Aiotko opiskella kieltä myös jatkossa yläasteella? Miksi tai miksi et? 


