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Mari Muinonen 

 

Primary school pupils’ emotions and actions related emotions during digital 

content creation project 

 
Abstract 

In this qualitative research primary school pupils’ emotions during the 

collaborative digital content creation project have been studied. Emotions 

expressed in the learning diaries were examined, and also how the pupils’ actions 

could be described from an emotional point. The research attaches itself to a 

constructive paradigm the philosophy of science, and the goal is to understand the 

phenomenon studied and through it further understanding of the dimensions of 

digital project work. The research context is a digitalised learning environment 

and the operating culture within it, and digital content creation while working on 

an open learning task in which the pupils decide, as a group, the goals, the 

schedule, the method, and the instruments to be used within the project. It also 

demonstrates the combining of the role of teacher and researcher and the 

possibilities that pedagogical freedom gives to scientific research. 

The research was conducted in two primary school classes in Eastern Finland 

in the years 2015 and 2020.The materials used were the semi-structured personal 

learning diaries (N=62), that the pupils produced during the project, and which 

were analysed using content- and theme analysis. The results of the study were 

analysed through the relation between actions and feelings using affective science 

from the psychological aspect, mirroring the results with dimensional modelling, 

control-value theory of achievement emotions as well as emotions in collaborative 

learning. 

The material collected evidenced four actions related to the emotions 

expressed by the pupils. The actions were named as follows: a) unorganised and 

unfocused action, b) yielding and backing off, c) attaching or sliding, d) getting 

along or arguing. Working in a digital learning environment, during the digital 

content creation project, pupils learned and practiced competence in multiliteracy, 

ICT-skills, and emotional skills. Pupils used their abilities in problem-solving in 

many situations. The use of their informal learned digital know-how in 

schoolwork was evidenced as an added value. The projects produced in a digital 

environment and in digital form brought the group to interact with humour, 

playfulness, creativity, and a general feeling of community with each other. This 

tied the group together and left a positive feeling of the work. 

The results of the research can be used in planning digital projects for schools 

and methods of digital teaching and more widely in developing a digital operating 

culture that takes in consideration pupils’ feelings. Theoretically the research gave 
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further information especially on the importance of digitalisation and pupils 

feelings in communal working.  

 
Keywords: emotions, digital project, collaborative learning, digital content 

creation 
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Tiivistelmä 

Tässä laadullisessa tutkimuksessa on tarkasteltu alakouluikäisten oppilaiden 

ilmaisemia tunteita yhteisöllisen digitaalisen sisällöntuotannon projektin aikana. 

Tutkimuksessa on selvitetty mitä tunteita oppilaat ilmaisevat 

oppimispäiväkirjoissaan sekä miten oppilaiden toimintaa voidaan kuvailla 

tunteiden näkökulmasta. Tieteenfilosofisesti tutkimus kiinnittyy 

konstruktivistiseen paradigmaan ja tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää 

tutkittavaa ilmiötä ja sitä kautta tuoda lisää tietoa digitaalisen projektityöskentelyn 

ulottuvuuksista. Tutkimuksen kontekstina toimii digitalisoitunut 

oppimisympäristö ja toimintakulttuuri sekä digitaalinen yhteisöllinen 

sisällöntuotannon projekti, jossa oppilaat työskentelevät ryhmissä avoimen 

oppimistehtävän parissa määritellen ryhmänä tavoitteensa, aikataulunsa, 

toimintatapansa ja työvälineensä. Tutkimus on myös osoitus opettaja-tutkija-

roolin yhdistämisestä ja pedagogisen vapauden tarjoamista mahdollisuuksista 

tieteelliselle tutkimukselle. 

Tutkimukseen osallistui kaksi itäsuomalaisen alakoulun luokkaryhmää 

vuosina 2015 ja 2020. Aineistona käytettiin oppilaiden projektien aikana 

tuottamia henkilökohtaisia puolistrukturoituja oppimispäiväkirjoja (N=62), joita 

analysoitiin sisällönanalyysin ja teemoittelun keinoin. Tutkimuksen tuloksissa 

tarkasteltiin toiminnan ja tunteiden suhdetta hyödyntäen tunteiden dimensiomallia 

ja kontrolliarvoteoriaa sekä tarkastellen tunteita ja sosiaalista ympäristöä 

yhteisöllisen oppimisen tutkimuksen kautta. 

Aineistosta nousi erityisesti esille neljä toimintoa, jotka ovat suhteessa 

oppilaiden ilmaisemiin tunteisiin. Toiminnot nimitettiin seuraavasti; a) häröily ja 

säätäminen, b) joustaminen tai perääntyminen, c) kiinnittyminen tai luistaminen, 

d) sovussa oleminen tai riiteleminen. Digitaalisuuden ja digitaalisen 

sisällöntuotannon projekteissa oppilaat harjoittelivat erilaisia taitoja kuten 

monilukutaito, TVT-taidot ja tunnetaidot. Oppilaat käyttivät myös 

ongelmanratkaisukykyään monissa tilanteissa. Vapaa-ajan digitaalisen osaamisen 

hyödyntäminen osana koulutyöskentelyä nousi esille yhtenä oppilaiden oman 

kontrollin ja tehtävän arvon lisääjänä. Ryhmälle digitaalisessa ympäristössä ja 

digitaalisilla välineillä toteutetut sisällöntuotannon projektit yhteisöllisen 

työskentelyn sekä etenkin luovuutta ruokkivan huumorin, leikillisyyden ja 



 

 6 

yhdessä viihtymisen elementtien näkymisen ryhmän työskentelyssä. Tämä sitoi 

ryhmää yhteen ja tarjosi myönteisiä kokemuksia työskentelystä. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää perusopetuksessa digitaalisten 

työskentelytapojen ja digitaalisten projektien suunnittelussa sekä laajemmin myös 

oppilaiden tunteet huomioon ottavassa yhteisöllisessä digitaalisen 

toimintakulttuurin kehittämisessä. Teoreettisesti tutkimus antoi lisätietoa 

erityisesti digitaalisuuden merkityksestä yhteisölliselle työskentelylle ja 

oppilaiden kokemiin tunteisiin siinä. 

 
Avainsanat: tunteet, digitaalinen projekti, yhteisöllinen työskentely, digitaalinen 

sisällöntuotanto 
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1 JOHDANTO 

Tavoitteenani tässä laadullisessa väitöstutkimuksessani on lisätä ymmärrystä 

alakouluikäisten oppilaiden ilmaisemista tunteista yhteisöllisissä digitaalisissa 

sisällöntuotannon projekteissa. Vaikka tiedetään, että tunteilla on suuri merkitys 

oppimisprosessissa ja yhteisöllisessä työskentelyssä, kiinnitetään niihin usein 

kognitiivisia prosesseja vähemmän huomiota. Monipuolisesti mobiilia 

teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä yhteisöllisessä sisällöntuottamisessa 

hyödyntävä alakouluikäisten luokkayhteisön tunteiden tutkimus on myös tuore 

tutkimuskohde. 

Oppimisprosessin sekä digitaalisten sisällöntuotannon projektien kehittämisen 

näkökulmasta on merkityksellistä selvittää, mitä tunteita oppilaat kokevat, 

millainen toiminta on yhteydessä tunteisiin ja miten tämä kaikki näyttäytyy 

oppilaan sekä ryhmän työskentelyssä. Tarkastelen myös tunteiden ja digitaalisen 

kontekstin yhteyttä toisiinsa. Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat siis 

erityisesti oppilaiden ilmaisemat tunteet liittyen heidän itsensä toteuttamaan, 

luovaan, yhteisölliseen digitaaliseen projektiin ja itse työskentelyprosessiin sekä 

niiden tuloksena syntyneisiin, toisten oppilaiden kanssa jaettuihin sisältöihin.  

Näitä teemoja on tärkeä nostaa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa esiin, jotta 

ymmärrämme paremmin, kuinka kokonaisvaltaista, oppiainerajat ylittävää 

digitaalista työskentelyä voidaan kehittää edelleen. Tällä tuetaan oppilaiden 

monipuolisempaa työskentelyä ja oppimista yhteisöllisissä digitaalisen 

sisällöntuotannon projekteissa ja laajemmin digitaalisissa oppimisympäristöissä. 

Lisäksi haluan osoittaa, että tunnetaitoja voi harjoitella tavoitteellisesti myös 

digitaalisessa työskentelyssä.  

Tutkimukseni alkusysäyksenä on ollut halu kehittää ja kehittyä 

luokanopettajan työssäni digitalisoituvassa koulussa haastaen oppilaita 

omatoimiseen, aktiiviseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Olen vuosien ajan 

rakentanut oman oppilasryhmäni toimintakulttuurille sopivaa työskentelytapaa. 

Kehittämäni yhteisöllisen digitaalisen sisällöntuotannon projektin 

työskentelytavan juuret juontavat Design-suuntautuneen pedagogiikan malliin 

(ks. Vartiainen, 2014; Liljeström ym., 2014) sekä tutkivan oppimisen teoriaan (ks. 

Hakkarainen ym., 1999 ja 2004). Työskentelytavan kehittämisessä ovat 

merkittävänä tekijänä olleet myös kollegiaalinen vuoropuhelu. Tässä 

tutkimuksessa yhteisöllinen, digitaalinen sisällöntuotannon projekti eli 

digitaalinen projekti, käsitetään avoimena oppimisprojektina, jossa oppilaat 

ryhmissä suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat oman oppimisprojektinsa 

yhteisten tavoitteiden sekä tiettyjen raamien rajoissa. Oppilaat valitsevat 

tutkimusaiheen itse oman mielenkiinnonkohteensa mukaisesti ja toteuttavat 

digitaalisen oppimistuotoksen valitsemillaan välineillä. Oppimistuotoksen avulla 
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he esittelevät omaa oppimistaan ja osaamistaan toisille, jakaen näin tietonsa 

yhteisön käyttöön.  

Digitaalisen projektien kehittämisen ytimessä ovat oppilaiden omasta 

kokemusmaailmasta nousevat ilmiöt sekä oppilaiden erilaiset vahvuudet. 

Työskentelyssä keskeistä on teknologian ja digitaalisuuden monipuolinen 

käyttäminen projektin ja oppimisprosessin kaikissa vaiheissa sekä monilukutaito. 

Digitaalisissa projekteissa yhtenä tavoitteena on kehittää oppilaiden 

tulevaisuudessa tarvittavia taitoja (21st century skills, 21st century competences) 

(ks.Trilling & Fadel, 2009; Binkley ym., 2012; OECD, 2018; Norrena, 2013; 

Ilomäki ym., 2016) ja hyödyntää monipuolisesti oppilaiden informaalia osaamista 

digitalisoituneessa oppimisympäristössä. Kehittämisen tavoitteena on vuosien 

saatossa ollut oppimisen mahdollisimman hyvä tukeminen sekä oppilaiden 

yhteisöllisten työskentelytaitojen parantaminen ja monipuolistaminen. Jatko-

opiskelijana kiinnostuin erityisesti oppilaiden oppimiseen ja työskentelyyn 

liittyvistä tunteista ja niiden yhteydestä toimintaan, joten ne nousivatkin 

luontevaksi tarkastelun kohteeksi tutkimuksessani. 

Tutkittavien luokkayhteisöjen toimintakulttuuriin kuuluu ubiikisti teknologian 

ja digitaalisen maailman läsnäolo ja sen monipuolinen, oppilaslähtöinen ja 

tarkoituksenmukainen käyttö. Digitaalinen ja teknologinen ympäristö rakentuu 

pääasiassa mobiililaitteista ja digitaalisista oppimisympäristöistä sekä erilaisista 

tuottamista tukevista ohjelmista. Toimintakulttuuriin kuuluu myös olennaisena 

osana oppilaiden toimijuuden ja aktiivisuuden tukeminen. Tämä näyttäytyy muun 

muassa oppilaiden vapaa-ajalla opittujen taitojen esiintulona luokkayhteisön 

oppiessa uusia taitoja. Digitaaliset projektit haastavat oppilaiden kognitiivisia ja 

sosioemotionaalisia taitoja ja mahdollistavat näiden taitojen harjoittelun. 

Työskentely projektissa vaatii oppilailta kykyä toimia toisten kanssa yhteistyössä, 

ryhmän yhteisiä tavoitteita kohti.  

Vuonna 2016 käyttöön otettu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

(2014) on herättänyt paljon yhteiskunnallista keskustelua, ja sitä on kärjistetty ja 

uutisoitu näyttävästi mediassa 1 . Keskusteluissa on näkynyt muuttuvien 

oppimisympäristöjen, erilaisten, erityisesti itsesäätelytaitoja kehittävien 

työskentelytapojen ja teknologian vastustus 2 . Suurelle yleisölle on voinut 

muodostua kuva huonosti voivasta, alamäkeen luisuvasta koulusta. Yleistä 

keskustelua leimaavat ihmisten omakohtaiset kokemukset heidän omista 

kouluajoistaan, ja koulun asioista puhutaan unohtaen ympäröivän yhteiskunnan 

muuttuminen. Kriittinen ajattelu on tärkeää, ja mediaotsikoissa kuvatut 

kokemukset ovat merkittäviä ja korjausliikkeitä vaativia, mutta työtään jatkuvasti 

kehittävien opettajien näkökulma sekä oppilaiden oma ääni tuntuvat unohtuneen. 

Huomio positiivisiin asioihin sivuutetaan usein.  

 
1 Yle 27.8.2019 https://yle.fi/uutiset/3-10934880, Yle 21.1.2019 https://yle.fi/uutiset/3-
10606166, Yle 16.8.2019 https://yle.fi/uutiset/3-10925064 
2 Yle 21.1.2019 https://yle.fi/uutiset/3-10598923 
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Erilaisia laitteita ja ohjelmia on otettu viime vuosien aikana suomalaisella 

opetuskentällä käyttöön vaihtelevalla innolla. Tutkimuksissa on havaittu, että 

perinteiset, opettajakeskeiset työskentelytavat hyödyntävät opettajan teknologian 

käyttöä ja oppilaalla on vaarana jäädä passiiviseen vastaanottajan rooliin (ks. 

Kankaanranta & Puhakka, 2008; Sairanen ym., 2013; Tanhua-Piiroinen ym., 

2016). Kuitenkin monelta taholta opetussuunnitelmaa myöten on tuotu esille 

teknologian hyödyntäminen oppilaskeskeisin työskentelytavoin (Valtioneuvoston 

kanslia, 2017). Tämä haastaa pedagogiikkaa ja opettajien ammatillista osaamista 

(ks. Laru, 2012). Oppilaskeskeisyyttä työtavoissa peräänkuuluttavat myös 

oppimisen tunnetutkijat, joiden yksi ehdotus oppimisen motivaation ja 

sitoutumisen lisäämiseksi on lisätä oppilaiden kontrollia ja 

valinnanmahdollisuuksia oppimistehtäviinsä liittyen (esim. Pekrun ym., 2002).  

Koulukulttuurissa on usein vieroksuttu tunteita ja niiden esiintuomista. 

Kuitenkin tunteet ovat mahtava pedagoginen työväline (ks. mm. Oakes & Lipton, 

2003), ja niitä on tutkittu eri näkökulmista viimeisen parin vuosikymmenen aikana 

(ks. Boekaerts, 2007; Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2012). Tutkimuksista on 

havaittu tunteiden merkitys oppimiselle, vaikutus oppilaan motivaatioon, 

sosiaalisiin suhteisiin, kognitiivisiin prosesseihin ja akateemiseen suoriutumiseen 

(ks. Ainley ym., 2005; Assor ym., 2005; Pekrun ym., 2007; Lewis ym., 2011). 

Reinhard Pekrun kollegoineen (2002) on esittänyt teorian tunteiden 

kaksiulotteisesta dimensiomallista, jossa tunteet luokitellaan nelikenttään 

valenssin ja vireystilan mukaan. Jotta tunteiden merkityksestä saataisiin enemmän 

tietoa, on Pekrun kollegoineen (2006; Pekrun ym., 2007) yhdistänyt eri tutkijoiden 

oppimiseen liittyviä tunneteorioita kokonaisuudeksi kontrolliarvoteoriana, minkä 

tavoitteena on tarkastella oppimisen aikaisia tekijöitä, jotka ovat suoraan tai 

välillisesti yhteydessä oppilaan tunteisiin ja niiden säätelyyn. Kuten näissäkin 

teorioissa, on oppimiseen liittyvässä tunnetutkimuksissa keskitytty paljolti siihen, 

että tunteet ovat yksilöllisiä ja pitkälti sisäsyntyisiä. Kuitenkin koulussa 

sosiaalinen vuorovaikutus ja ympäristö ovat merkittävä areena tunteiden 

syntymiselle, muovautumiselle ja kokemiselle (Beilock ym., 2010; Ulmanen ym., 

2016). Esimerkiksi vertaisvuorovaikutuksessa myönteisten tunteiden on havaittu 

olevan merkittävä tekijä oppilaiden hyvinvoinnille (Bacete ym., 2014; Rubin ym., 

2009; Janhunen, 2013).  

Useissa tutkimuksissa on selvitetty myös tunteiden säätelyä ja motivaatiota 

suhteessa yhteisölliseen oppimiseen ja työskentelyyn teknologiaympäristöissä 

(ks. esim. Järvelä ym., 2013; Malmberg ym., 2020; Järvelä & Järvenoja, 2011). 

Aiemmissa tutkimuksissa nousee esille jatkotutkimuksen tarve itsesäätelyn ja 

metakognition osalta, mutta digitaalisen oppimiskontekstin suunnittelussa ja 

tarkastelussa tunteiden merkitys tuntuu unohtuvan (Belland ym., 2013). Tunteiden 

tarkasteluun digitaalisissa oppimiskonteksteissa haastaa myös se, että 

tietokoneavusteisen, yhteisöllisen oppimisen oppimisprosessin on todettu olevan 

oppilaille tunteiden ja motivaation kannalta vaativa. Heiltä odotetaan 
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korkeatasoista ajattelua ja vuorovaikutustaitoja sekä vastuunottamista omasta ja 

ryhmän oppimisprosessista. (Mäkitalo-Siegl & Fisher, 2011, 243.)  

Digitaalisen sisällöntuotannon projektiin olennaisesti liittyvää mediatuotantoa, 

etenkin yhteisöllisesti tapahtuvaa, on tutkittu motivaation ja oppimisen (Erstad, 

2010; Jansz ym., 2015), identiteetin muodostumisen ja sosiaalisen osallisuuden 

(Ito ym., 2010; Jenkins, 2006; Lange, 2014), vertaistuottamisen ja 

sisällöntuotannon (Duguid, 2006), digitaalisen sisällöntuotannon (Drotner & 

Schøder, 2010), osallisuuden kulttuurin (Jenkins, 2006) sekä tee se itse -median, 

"DIY -media", (Knobe & Lankshear, 2010) näkökulmista. Aiemmissa 

tutkimuksissa on havaittu digitaalisen sisällöntuotannon prosessin yhteys leikkiin 

ja leikillisyyteen (Drotner, 2019), tunteiden heräämiseen, teknologialaitteilla 

tapahtuvaan luovaan mielikuvitusleikkiin ja tarinoiden syntyyn (ks. Fleer, 2011; 

Sintonen ym., 2018; Lawrence & Page, 2016).  Tutkijat ovat tarkastelleet 

pelaamiseen liittyviä sisällöntuottamisen ilmiöitä muun muassa eri 

teknologioiden sekoittamisesta eli miksaamisesta, luovien taitojen ja 

ongelmanratkaisukyvyn kehittämisestä ja leikillisyydestä informaalin ja 

formaalin oppimisen kontekstissa (ks. Connolly ym., 2012; Georgiev ym., 2017). 

Omassa tutkimuksessa esille nousee sisällöntuotannon näkökulmasta myös 

videopelaaminen ja luovana pelinä Minecraft. Dezuanni kollegoineen (2015) on 

todennut, että pelaaminen, kuten videoidenkin tekeminen, on oppilaille 

mahdollisuus viihtyä ja pitää hauskaa, kokea onnistumisen tunteita ja toteuttaa 

erilaisia esittäviä luomuksia. Merkityksellistä tälle väitöstutkimukselle on 

videotuotannon lisäksi Minecraft-pelin valikoituminen oppilaiden työvälineeksi, 

sen äärellä viihtyminen ja pelirakennelmien luominen autenttisiksi, toisille 

esiteltäviksi oppimistuotoksiksi. Käytännön arki on osoittanut pelien synnyttämän 

innon ja tunteiden olevan merkityksellisiä oppilaiden luovuudelle ja 

mielikuvitukselle. 

Tunteet (emotions) käsitetään tässä tutkimuksessa oppilaan henkilökohtaisina 

kokemuksina, joihin heijastuvat oppimisympäristön eri ulottuvuudet, erityisesti 

sosiaalinen ympäristö. Tunteet ovat suhteessa ympärillä tapahtuvaan toimintaan 

ja ne vaikuttavat ympäristöönsä kokijansa reaktioiden ja kokemuksien kautta. 

Tässä tutkimuksessa yhteisöllisessä työskentelyssä (collaborative working) 

pienryhmässä oppilaat toimivat yhdessä, yhteisten suunnitelmien mukaisesti, 

kohti yhteisiä tavoitteitaan, rakentaen yhteistä tietovarantoaan, ratkaisten yhteistä 

tutkimusongelmaansa ja tehden tästä esittelynä digitaalisen oppimistuotoksen 

sekä arvioiden omaa toimintaansa ja oppimaansa. Yhteisöllinen työskentely liittyy 

olennaisesti yhteisölliseen oppimiseen (collaborative learning). Digitaalinen 

sisällöntuotanto (digital content creation) on tässä tutkimuksessa 

työskentelytapa, jossa oppilaat sovitun tehtäväkontekstin puitteissa, vapautta ja 

luovuutta käyttäen, suunnittelevat, tutkivat ja toteuttavat digitaalisesti tai 

digitaalisuutta hyödyntävän oppimistuotoksen eli artefaktin omaan tutkittavaan 

aiheeseensa liittyen esitettäväksi ja jaettavaksi toisille. 
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Keräsin väitöstutkimukseni aineiston kahdessa osassa, vuosina 2015 ja 2020, 

osana alakouluikäisten oppilaiden koulutyöhön kuuluvia digitaalisia 

sisällöntuotannon projekteja, jotka olivat kestoltaan 4–6 viikkoa. Aineisto koostuu 

62 oppilaan henkilökohtaisesta, puolistrukturoidusta oppimispäiväkirjasta, joita 

he ovat kirjoittaneet osana projektityöskentelyään. Analysoin aineiston 

sisällönanalyysina jatkuvassa vuoropuhelussa teorian kanssa sekä teemoittelua 

soveltamalla. Teemoittelulla etsin yhteisiä ja erityisiä piirteitä oppilaiden 

kokemista tunteista. Koko tutkimusprosessini on vuosien varrella kietoutunut 

oman opettajuuteni ja ammatillisen kehittymiseni kanssa yhteen, ja seuraavaksi 

avaan taustaa tieteenfilosofisen kiinnittymisen ja oman, tutkivan opettajan 

ajatteluni kautta. 
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2 TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT 

Väitöskirjatutkimukseni on laadullinen, tutkijaopettajan viitekehyksestä tehty ja 

oman työn kehittämiseen lisätietoa antava tutkimus. Tutkimuksen 

tieteenfilosofinen kiinnittyminen näkyy konstruktivistisena paradigmana, joka 

antaa perusperiaatteet maailman tulkinnalle (Guba & Lincoln, 1994, 107). 

Paradigma koostuu kolmesta filosofisesta elementistä: epistemologiasta, 

ontologiasta ja metodologiasta. Epistemologia eli tietoteoria ymmärretään 

käsitykseksi tiedosta, sen laadusta, alkuperästä ja luotettavuudesta. Ontologia on 

käsitys todellisuuden luonteesta ja sen peruselementeistä. Metodologia taas 

käsittää ne keinot, joilla voidaan saada tietoa todellisuudesta ja siitä, kuinka 

valittuja tutkimusmenetelmiä voidaan käyttää. (Denzin & Lincoln, 2011, 99). 

Tarkastelen seuraavaksi tutkimukseni tieteenfilosofista kiinnittymistä luvussa 2.1 

ja esittelen tutkimuksen taustalla ja sen kontekstissa näkyvät omat käsitykseni 

oppimisesta ja kasvatuksesta luvussa 2.2. Tavoitteenani on antaa lukijalle 

mahdollisimman hyvät lähtökohdat tarkastella tutkimustani ja siihen vaikuttaneita 

seikkoja sekä arvioida tutkimukseni luotettavuutta.  

2.1 Tutkimuksen tieteenfilosofinen kiinnittyminen 

Tätä tutkimusta ja sen tekemistä on ohjannut konstruktivistinen paradigma, missä 

ontologia on relativistista sekä epistemologia subjektiivista (Denzin & Lincoln, 

2011, 100). Guba ja Lincoln ovat todenneet paradigman ohjaavan tutkimusta, ei 

rajoittavan sitä (1989, 156–157). Tutkimuksen metodologiset ratkaisut nojaavat 

tutkimuksen taustaoletuksiin, ja sitä kautta filosofiset lähtökohdat ohjaavat muun 

muassa analyysimenetelmiä sekä aineistonkeruuta. Tässä tutkimuksessa 

taustaparadigma ohjaa toimintaani tutkijana väljästi, ja koko väitöskirjaprosessia 

on ohjannut matkani luokanopettajana, joka kehittää omaa työtään 

käytännönläheisesti. 

Konstruktivistisen käsityksen mukaan ihmiset rakentavat, ymmärtävät ja 

tulkitsevat todellisuutta riippuen ajasta, paikasta kielestä, kulttuurista, 

sosiaalisesta asemasta ja aiemmista käsityksistä. Todellisuus ei siis ole sama 

kaikille. Tutkijana olen myös osa tutkimaani todellisuutta, ja tämä on huomioitava 

myös tutkimustuloksia analysoitaessa (Heikkinen ym., 2005, 342). 

Konstruktivistisen tiedonkäsityksen mukaan tieto on yksilön tai yhteisön 

rakentamaa, ja tällöin se ei voi olla tietäjästään riippumatonta, objektiivista 

havaintojen ja kokemusten välittämistä. Ihmismieli rakentaa tietoa aktiivisesti ja 

tulkitsee havainnot mielen sisäisiin rakenteisiin pohjautuen (Tynjälä, 2000, 37). 

Suomalaisten konstruktivismin tutkijoiden näkemys on se, että konstruktivismi on 

epistemologinen lähtökohta, eikä se riipu välttämättä ontologiasta (mm. Tynjälä 



Alakoululaisten tunteet ja niihin liittyvä toiminta yhteisöllisissä digitaalisissa sisällöntuotannon projekteissa 

 19 

ym., 2005, 21). Tutkimusongelma sidotaan aiempaan tietämykseen ja 

tutkimukseen, mikä tässä tutkimuksessa johtaa myös tutkimuksen 

analyysivaiheessa jatkuvaan vuoropuheluun aineiston ja teorian välillä. Uusi tieto 

kytketään olemassa olevaan metodologian avulla.  

Konstruktivistinen tietokäsitys perustuu ajatukseen, jossa todellisuus rakentuu 

ihmisten subjektiivisista tulkinnoista. On siis mahdotonta saada täysin varmaa ja 

yleispätevää tietoa, koska todellisuus käsitetään useiden ihmisten rakentamina 

todellisuuksina (Merriam, 1998, 4–8). Ontologisesti tämä tutkimus on siis 

relativistinen. Ihmisen todellisuuden tulkintaan vaikuttavat aika, paikka, kieli, 

kulttuuri, sosiaalinen asema ja aiemmat käsitykset. Ihmismieli rakentaa tietoa 

aktiivisesti ja tulkitsee havainnot mielen sisäisiin rakenteisiin pohjautuen 

(Tynjälä, 2000, 37.) Relativistinen ontologia voidaan ääritapauksessa ymmärtää 

siten, että kaikki tulkinnat käyvät. Tutkimuksessani nojaudun kuitenkin 

kasvatustieteen tutkimuksen perinteeseen ja käytänteisiin, jotka normittavat 

tutkimuksessa tekemiäni tulkintoja.  

Tutkimuksessani tarkastelen oppilaiden ilmaisemia tunteita, yksilöiden 

kokemuksia, joten tutkimuksen perusteella on mahdotonta saavuttaa objektiivista, 

yleistettävää totuutta laajemmasta ilmiöstä. Jokainen yksilö on rakentanut oman 

todellisuutensa kokemuksiensa kautta, ja jokaiselle hänen kokemuksensa on 

todellisuutta. Tutkijana tavoitteenani on tarkastella oppilaiden käsityksiä 

todellisuudesta, ilmaistuja tunteita ja pyrkiä ymmärtämään niiden kautta keskeiset 

piirteet tutkittavasta ilmiöstä kokonaisvaltaisella lähestymistavalla. Olennaista on 

myös se, että en anna omien käsityksieni ohjata liikaa tutkimusprosessia ja 

päättelyä. Tutkija tekee tulkinnan omista edellytyksistään, jolloin on huomioitava 

muun muassa se, että tutkijalle tutut piirteet aineistossa korostuvat ja vieraammat 

jäävät vähemmälle huomiolle. Tutkijan oma kokemus- ja elämismaailma 

vaikuttaa tulkintaan. (Varto, 1992, 65.) Tutkimuksen luotettavuuteen liittyen on 

huomioitava se, että tietoa saadaan tutkijan ja tutkimushenkilöiden välisessä 

vuorovaikutuksessa. Tutkimustulokset ovat sitä, mitä tutkija tulkitsee 

tutkimuskohteesta (Metsämuuronen, 2011, 165). Tutkimuksen luotettavuutta 

tarkastelen syvemmin luvussa 7. 

Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on ymmärtää ja tulkita digitaaliseen 

työskentelyyn osallistuneiden oppilaiden kokemia ja kirjallisesti ilmaisemia 

tunteita ja niihin liittyvää toimintaa. Koska olen elänyt heidän kanssaan 

kouluarkea useamman vuoden ajan, on minulla lähtökohta ymmärtää heidän 

oppimispäiväkirjoihinsa kirjaamia tilanteita ja kokemuksia sekä löytää yksilöiden 

ilmaisujen takaa mahdolliset merkitykselliset kokonaisuudet.  
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2.2 Oma oppimis- ja kasvatusnäkemys tutkivana opettajana 

Tutkimuksen kytkeminen opetukseen on yksi tapa lähestyä opetuksen ja 

oppimisen kehittämistyön esteitä. Tämä antaa Niikon (2018) mukaan opettajalle 

mahdollisuuden kehittää uutta pedagogista ajattelua ja teoriaa omaan työhön. 

Tunnistan itsessäni tutkiva opettaja -lähestymistavan. Olen työskennellyt 

luokanopettajana peruskoulussa useiden vuosien ajan sekä opettajien 

täydennyskoulutuksen parissa kehittäen opetustani jatkuvasti erityisesti 

teknologian ja digitaalisuuden kokonaisvaltaisessa ja monipuolisessa 

hyödyntämisessä opetuksessa ja oppilaiden työskentelyssä. Vaikka en tee aina 

kehittämistyötä, on reflektointi ja uusien työmenetelmien ja -tapojen kehittäminen 

osa ammatillista kehittymistäni. Näen opettajan ja oppilaan roolin olevan 

jatkuvassa muutoksessa tiedon monikanavaisuuden, verkostoitumisen ja median 

kautta. Monien tutkijoiden mukaan opettajan rooli on muuttunut tiedonjakajasta 

oppimisen ohjaajaksi ja mahdollistajaksi, osaltaan myös vertaisoppijaksi 

oppilaidensa kanssa yhteisöllisissä oppimisprosesseissa (ks. Hakkarainen ym., 

1999, 171–173, 181; Vartiainen ym., 2012, 2101; Liljeström ym., 2014, 583).  

Tutkivan opettajan ajatellaan toimivan systemaattisesti ja intentionaalisesti 

käyttäen omaa työympäristöään ja omia sekä oppilaiden töitä tiedon lähteenä. 

Tutkivan opettajan työssä yhdistyvät ajattelu, toiminta, teoria ja käytäntö hyvin 

konkreettisella tavalla opettajan käydessä dialogia teorian ja käytännöstä 

nousevien ongelmien välillä (Niikko, 2001; 2018; Kincheloe, 2012, 106). Tässä 

tutkimuksessa olen tehnyt tietoisen valinnan, että toimin opettajan roolissa 

suunnitellessani toimintaa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti sekä 

työskennellessäni oppilaiden parissa. Tutkijan rooliin taas siirryn oppilaiden 

lähdettyä, kirjoittaen huomioita tutkimuspäiväkirjaani sekä käydessäni 

opettajakollegan kanssa reflektoivaa keskustelua päivän kulusta. Teoria ja 

käytäntö kohtaavat digitaalisen projektin oppimisprosessin rakentamisessa, 

analysoinnissa ja kehittämisessä.  

Tutkivana opettajana tunnen tutkimuksen kontekstiin liittyvät perinteet, 

ympäristön ja kulttuurin. Se taas mahdollistaa arjen kokemusten ja tunteiden 

tutkimisen (Gordon ym., 2000, 17) sekä tutkimuksen tavoitteena olevan 

tutkittavien ymmärtämisen (Giddens, 2001). Usean vuoden ajan kyseisten 

luokkaryhmien luokanopettajana toimineena ja kyseissä koulussa työskentelevänä 

koen tuntevani tutkimuksen ympäristön ja kulttuurin riittävän hyvin, jotta voin 

sanoa ymmärtäväni tutkittaviani. Haasteena tutkivan opettajan roolissa on se, että 

tutkiva opettaja asettaa koetukselle käsityksensä, ammatillisen tietonsa ja 

asenteensa. Reflektiivisyys ja kriittisyys ovat aina läsnä, sillä tutkiva opettajuus 

on tapa olla ja ajatella opetuksen ja oppimisen teoriasta ja käytännön välisestä 

suhteesta. Samalla tutkivalla opettajalla on mahdollisuus syventää, laajentaa sekä 

rikastuttaa omaa kokemustietoaan ja haluaa murtaa jäykistyneitä 

uskomusrakenteita sekä pyrkii kehittymään parempaan suuntaan (Niikko, 2001; 

2018).  
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Opettajana toimintaani ohjaa opetussuunnitelma, jonka mukaan käsitys 

oppimisesta suomalaisessa peruskoulussa voidaan tulkita olevan 

konstruktivistinen. Lisäksi oppimisen sosiaalinen ja vuorovaikutuksellinen 

luonne nostetaan esille oppimiskäsityksestä puhuttaessa (Opetushallitus, OPH, 

2014, 17), minkä voidaan tulkita viittaavan sosiokonstruktivistiseen ajatteluun. 

Tämän tutkimuksen aikana perusopetuksessa on ollut käytössä kaksi eri 

opetussuunnitelmaa, jotka molemmat ovat nostaneet esille konstruktivistista ja 

yhteisöllistä, kokonaisvaltaisen oppimisen näkökulmaa (OPH, 2004, 18; OPH, 

2014, 16). Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiteltiin 

aihekokonaisuudet opetuksen yhtenäistämisen tueksi (OPH, 2004, 36). Vuoden 

2014 opetussuunnitelma tuo perusopetukseen laaja-alaisen oppimisen osa-alueet 

vastaten vaatimuksiin oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittämisestä. Koulujen 

toimintakulttuuria pyritään myös rakentamaan entistä yhteisöllisempään 

suuntaan. (OPH, 2014, 16, 20, 29.)   

Oman oppimis- ja kasvatusnäkemykseni mukaan luokan myönteinen ilmapiiri 

ja yhteisöllisyys ovat oppilaiden oppimisen ja etenkin oppimiseen vaikuttavien 

tunteiden kannalta olennaisia tekijöitä. Pedagogiset ratkaisuni perustuvat 

toimintatapoihin, joilla yhteisöllinen työskentely ja oppiminen mahdollistuvat. 

Yhteisö rakentaa vuorovaikutuksessa yhteisön yhteistä ymmärrystä tiedosta, 

omaa kulttuuriaan ja käsitystä maailmasta (Tynjälä, 1999; Hakkarainen ym., 

2004). Tutkimuksessa mukana olevissa luokkayhteisöissä on pyritty kehittämään 

ja tukemaan myönteistä vuorovaikutusta, yhteisöllistä toimintakulttuuria ja 

turvallista ilmapiiriä, joiden on todettu tukevan yhteisöllisen oppimisen prosessia 

(esim. Bereiter, 2002; Lemke, 2013; Norrena, 2013). Yhteisöllisessä työskentelyn 

ja oppimisen prosessissa olennaisia osia ovat kulttuurin tarjoamat välineet 

esimerkiksi kieli, käsitteet, tieteelliset teoriat ja erilaiset teknologiat, jotka luovat 

osaltaan perustan inhimilliselle tiedolle (Hakkarainen ym., 2004). Näitä välineitä, 

kuten yhteisöllistä tiedonrakentamista tukevia teknologioita on mukana 

tutkittavien luokkayhteisöjen oppimisympäristössä ja niiden käyttö vapaasti ja 

tarkoituksenmukaisesti osa toimintakulttuuria. Erityisesti teknologiaosaamisen ja 

digitaalisuuden kautta on myös oppilaiden vapaa-ajan osaaminen tullut osaksi 

luokkien toimintakulttuuria ja yhteisesti jaettuja tietoja ja taitoja.  

Luokan toimintakulttuurin yhteisöllisyys sekä yhteisöllisen oppimisen ja 

työskentelyn mallit sekä läsnä oleva digitaalisuus ovat osa oppilaiden 

kokemusmaailmaa, ja ne väistämättä heijastuvat myös heidän tunteisiinsa. Avaan 

seuraavaksi oppimiseen liittyvien tunteiden teoreettista taustaa ja aiempaa 

tutkimusta sekä tarkastelen tunteita yhteisöllisen työskentelyn ja digitaalisen 

maailman kontekstissa ankkuroiden oman tutkimukseni tieteen kentälle. 
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3 TUNTEET JA YHTEISÖLLINEN 
DIGITAALINEN TOIMINTA 

Tunteet liittyvät ihmisen kokemusmaailman rakentumiseen ja merkityksien 

syntymiseen. Oppimisprosessissa tunteet näyttelevät isoa roolia motivaation, 

mieleen painumisen ja työskentelyn kannalta. Tunteilla on havaittu olevan 

merkittävä yhteys oppilaan kiinnostumiseen, sitoutumiseen ja henkilökohtaiseen 

kehittymiseen kuten myös luokan ja koko koulun ilmapiiriin (ks. esim. Pekrun 

ym. 2002; Ainley ym., 2005). Erityisen merkittäviksi tunteet nousevat 

yhteisöllisessä työskentelyssä, jossa toimitaan toisten kanssa yhteisen 

tutkimustehtävän, tiedonrakentamisen ja tavoitteen parissa (ks. esim. Litmanen 

ym., 2012). Lisäksi tunteilla on keskeinen rooli hyvinvoinnissa, ja ne jo itsessään 

ovat merkittävä oppimisen kohde (Pekrun, 2006, 334). Seuraavaksi avaan tunteen 

käsitettä ja määrittelen sen tämän tutkimuksen näkökulmasta luvussa 3.1. 

Oppimisen kontekstissa olevia tunteita tarkastelen aiheeseen liittyvien aiempien 

tutkimusten sekä tunteiden dimensiomallin ja kontrolliarvoteorian kautta luvussa 

3.2. Luvussa 3.3 tarkastelen yhteisöllistä työskentelyä ja tunteita siinä, sekä 

luvussa 3.4 ympäröivän digitaalisen maailman heijastumista oppimisen 

kontekstiin sekä sitä kautta oppilaiden tunteisiin. Lopuksi luvussa 3.5 kokoan 

tutkimukseni kontekstin, tutkittavan ilmiön ja teoreettisen viitekehyksen yhteen.  

3.1 Tunteet ja emootiot 

Tunteita voidaan tarkastella oppimiseen liittyvän tunnetutkimuksen tradition 

pohjalta esimerkiksi psykologisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta. 

Psykologisesta näkökulmasta tarkasteltuna tunne on yksilön reaktio, tietoinen 

kokemus ja siihen liittyy tunteen ilmaisu. Ihmisen tunne on melko lyhytkestoinen, 

aivoissa ja koko kehossa tapahtuva prosessi, joka aiheuttaa voimakkaan reaktion. 

Kehollisesti koettuina tunteet eroavat selvästi kokemuksen tasolla muista mielen 

toiminnoista (Nummenmaa, 2017, 36). Tunnereaktiot ilmenevät ihmisessä 

erilaisina tuntemuksina; kielteisinä tai myönteisinä suhteessa reaktion 

aiheuttajaan ja siihen, miten ihminen kokee tilanteen vaikuttavan omaan 

hyvinvointiinsa (Lupton, 1998, 18). Tunteen syntymisen lähtökohtana on yksilön 

arvio tilanteesta ja reaktio siihen. Kuitenkin tunteisiin liittyvät prosessit ovat 

suurelta osin automatisoituja ja tiedostamattomia. Ympäristön arviointi ja 

fysiologiset muutokset sekä toimintojen arviointi tapahtuvat aluksi tietoisuuden 

ulkopuolella (Nummenmaa, 2010, 39–55). Ihminen voi ilmaista tunteitaan 

fyysisillä reaktioilla kuten ilmeillä tai eleillä. Tunteilla on kehollinen yhteys, ja ne 

säätelevät jatkuvasti elimistön ja mielen toimintaa; kuitenkin vasta voimakkaat 

tunteet tiedostetaan (Cahour, 2013, 53; Nummenmaa, 2010, 34–38; Lupton, 1998, 
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18). Psykologisen käsityksen mukaan tunteet ja niiden kokeminen sekä niihin 

reagoiminen ovat yksilön subjektiivisia kokemuksia ja toimintoja.  

Suurin osa tunteista kuitenkin koetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tai 

suhteessa ympäristöön (Wallbott & Scherer, 1986). Tällöin tunteet, niiden säätely 

ja ilmaisu, saavat erilaisen merkityksen kuin fyysiset, selviytymiseen liittyvät, 

lyhytkestoiset tunteet. Sosiaalisessa yhteydessä ja yhteisessä toiminnassa  

kehittyvät tunteet ovat kestävämpiä ja voivat syntyä pidemmän ajan kuluessa 

(Boiger & Mesquita, 2012, 227). Sosiokulttuurisesta näkökulmasta tunteet ovat 

suhteessa ympäristöön ja rakentuvat yhteydessä ympäröivän maailman kanssa 

sekä muuttuvat jatkuvasti. Oppimiseen liittyvien tunteiden tutkimuksessa 

näkökulma on laajentunut yksilön kokemuksesta tunteiden 

vuorovaikutukselliseen suhteeseen niitä kokevan yksilön ja ympäröivän maailma 

välillä (ks. Peräkylä & Sorjonen, 2012). Vuorovaikutuksessa yksilöt seuraavat 

tietoisesti ja tiedostamatta toistensa tunnereaktioita, niiden valenssia sekä 

aktivaation tasoa ja reagoivat tulkintansa mukaisesti (Maynard & Freese, 2012, 

111; Peräkylä & Ruusuvuori, 2012; Couper-Kuhlen, 2012). Tunteet vaihtelevat 

suhteessa sosiaaliseen ulottuvuuteen, tehtävään sekä kontekstiin (ks. D'Mello & 

Graesser, 2012; Cahour, 2013, 52; Pekrun ym., 2017; Bakhtiar ym., 2018). 

Tunteet ovat sosiaalisesti rakentuneita, jolloin ihminen kokee, ymmärtää, nimeää 

sekä reagoi niihin sosiaalisten ja kulttuuristen prosessien kautta (Lupton,1998, 

17–27; Boiger & Mesquita, 2012, 224–226). Tässä tutkimuksessa nojaudun 

tunteiden psykologiseen näkökulmaan, missä tunne käsitetään yksilön kokemana 

ja sosiaalinen ulottuvuus on lähde ja konteksti yksilön tunteille.  

Suomen kielessä “tunne”-sanaa käytetään monissa tarkoituksissa, ja se kattaa 

puhutussa kielessä usein tutkimuksissa erotellut käsitteet tunne, emootio, affekti, 

tuntemus ja mieliala (engl. emotions, affect, feelings, mood). Käsitteiden eroja on 

haettu vertailemalla tunteiden kestoa ja intensiivisyyttä. Feldman Barrett (2017) 

erottelee englanninkieliset käsitteet ”feeling” (tuntemus) ja ”emotion” (emootio) 

siten, että tuntemus on aina tiedostettu subjektiivinen kokemus ja liittyy fyysisiin 

reaktioihin, kun taas emootio tarkoittaa tietoisuuden tilaa, jonka voi aiheuttaa 

esimerkiksi ajatus tai muisto. Emootio voidaan tiedostaa tai se voi tapahtua 

tiedostamatta. Nevillen (2013, 4) mukaan emootio on myös objektiivisesti 

havaittavissa ja mitattavissa, kun taas tuntemus ei. Emootiot ovat lyhytkestoisia, 

melko voimakkaita tunteita, joille voidaan löytää selitys tilanteesta tai 

tapahtumista (Schnall, 2011; Helkama ym., 2015, 164). Mieliala (mood) 

käsitetään yleensä pitkäkestoisena ja vähemmän intensiivisenä kokemuksena, 

jonka syntysyytä ei välttämättä tiedetä tarkasti (Oatley & Jenkins, 1996, 165). Sitä 

pidetään myös taipumuksena kokea tietynlaisia tunteita (Nummenmaa, 2010, 10–

11). Mielialaa on myös emootiota hankalampi ohittaa tai kontrolloida (Fiedler & 

Beier, 2014). Tätä jakoa on kuitenkin kritisoitu, sillä mielialat ja emootiot toimivat 

samankaltaisesti ja ovat usein osana samaa moniulotteista ilmiötä (Pekrun, 2006; 

Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014; Lupton, 1998, 5). Affekti taas käsitetään 
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oppimiseen liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa yläkäsitteeksi emootiolle ja 

mielialalle. Affektin katsotaan muodostuvan useammasta tunnetilasta ja se 

määritellään käsitteeksi, joka sisältää tunteisiin liittyvät luonteenpiirteet, tunteet 

ja mielentilat (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014; Linnenbrink & Pintrich, 

2002, 71). Affektit toimivat kehollisina, havaintoja värittävinä ja toimintaa 

suuntaavina tunteina (Von Scheve, 2017, 40). 

Tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisiä ovat oppilaan kokemat ja 

ilmaisemat tunteet sekä niiden suhde ympäristöön ja toimintaan. Tutkimuksen 

kannalta ei ole merkityksellistä pyrkiä erottamaan tunnetta ja mielentilaa 

toisistaan, etenkin niiden tapahtuessa päällekkäisinä ilmiöinä. Käytän 

tutkimuksessani sanaa ”tunne” tarkoittamaan oppilaan subjektiivisia, tiedostettuja 

ja muistettuja tunteita, joita he ilmaisevat suoraan oppimispäiväkirjoissaan tai 

tunne on luettavissa heidän kuvauksistaan. ”Emootio” -sanaa käytän, kun 

tarkastelen kyseistä käsitettä käyttävää tutkimuskirjallisuutta. Seuraavaksi 

tarkastelen oppimisen kontekstiin liittyviä tunteita. Selvitän tunteiden yhteyttä 

oppimiseen, motivaatioon, innostumiseen sekä työskentelyyn yhdessä toisten 

kanssa. 

3.2 Tunteet ja oppiminen 

Oppimisen parissa työskenteleville on selvää, että oppilasryhmä opettajineen on 

täynnä tunteita ja ne vaikuttavat suoraan tai välillisesti jokaisen oppilaan 

oppimiseen. Perinteisesti on ajateltu, että tunteet ja kognitio ovat erillisiä 

prosesseja. Immordino-Yang ja Damasio (2007) kuitenkin toteavat, että emotioon 

sisältyy niin kognitiivisia kuin aistinvaraisiakin prosesseja, ja vastaavasti moniin 

kognitiivisiin prosesseihin sisältyy puolestaan emotionaalisia prosesseja. He 

nostavat esille kouluopetuksen, jossa usein keskitytään loogiseen ajatteluun ja 

faktatietoon, vaikka oppiminen ei koskaan tapahdu yksinomaan rationaalisella 

alueella. Tutkijat esittävät myös, että oppilaiden emotionaalista toimintaa 

rajoittamalla saatetaan kehittää osaamista, jota on vaikea soveltaa oikeassa 

elämässä. (Immordinon-Yang & Damasio, 2007, 7–8.) Tarkastelen luvussa 3.2.1 

oppimistilanteisiin liittyvää aiempaa tunteita käsittelevää tutkimusta, muun 

muassa suoriutumiseen ja koulumenestykseen liittyen. Avaan oppilaan tunteita, 

tunnereaktioita ja niihin vaikuttavien tekijöiden suhdetta tunteiden 

dimensiomallin ja kontrolliarvoteorian kautta luvuissa 3.2.2. ja 3.2.3 ja samalla 

rakennan pohjan tutkimukseni tulosten tarkasteluun näiden teorioiden ja aiemman 

tutkimuksen valossa. 

3.2.1 Oppimiseen liittyvät tunteet ja niiden tutkimus 

Oppimiseen liittyvät tunteet vaikuttavat oppilaan suoriutumiseen, saavutuksiin 

sekä hyvinvointiin. Siksi ne ovat merkittävä osa oppilaan koulumenestystä ja 
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kasvua (Goetz ym., 2013, 390–391). Useat oppimisen tunnetutkimukset ovat 

keskittyneet pitkälti akateemisiin tunteisiin, joita on tarkasteltu useimmiten 

opettajajohtoisissa luokkahuonetilanteissa (ks. esim. Pekrun ym., 2002; Chapell 

ym., 2005; Pekrun ym., 2011). Pekrun ja kollegat (2002) ovat tutkineet 

akateemisten tunteiden merkitystä oppilaan suoriutumiseen ja todenneet oppilaan 

oman kontrollin, minäpystyvyyden (ks. Boekaerts, 2009) ja arvostuksen tehtävää 

kohtaan vaikuttavan hänen kokemiinsa tunteisiin ennen oppimistilannetta, sen 

aikana ja sen jälkeen. Tunnereaktiot voivat vaikuttaa yksilön kognitiivisiin 

kykyihin stimuloiden yksilön psyykkisiä ja fyysisiä ominaisuksia. Lisäksi on 

havaittu, että tunteiden heräämisellä voi olla merkitystä muistiin, havaintokykyyn 

ja luovuuteen. Kuitenkin yhteys tunteiden ja kognitiivisten kykyjen välillä ei ole 

suoraviivainen (Ahmed, van der Werf ym., 2010; Pons ym., 2011, 75). Myös muut 

oppimiskontekstissa olevat tekijät, kuten sosiaalinen ympäristö vaikuttavat 

oppimiskokemuksen aikaisiin tunteisiin.  

Oppimisprosessin aikaisten myönteisten tunteiden on osoitettu parantavan 

kognitiivisia prosesseja, kuten muistamista ja tarkkaavaisuutta (ks. esim. Pekrun 

ym., 2002; Pessoa, 2010) sekä lisäävän motivaatiota ja sitoutumista (Linnenbrink, 

2007; Lewis, ym., 2011; Linnenbrink-Garcia ym., 2011). Tunteet säätelevät myös 

oppilaan motivaatiota tehtävää kohtaan (ks. esim. Zeidner, 1998; Rantala, 2006; 

Sajama, 1997; Pekrun ym., 2002). Myönteiset, aktivaatiota lisäävät tunteet 

parantavat oppilaiden suoriutumista tehtävistä ja edistävät mm. kekseliäisyyttä, 

luovuutta ja ongelmanratkaisua (Fredrickson, 2001; Pekrun ym., 2002) sekä 

vaikuttavat oppimisen itsesäätelyyn (Pekrun, 2014, 12). Luovuuden ruokkiminen 

mahdollistaa myönteisten tunteiden ja ilon syntymisen ja sitä kautta oppimisen 

tehostumisen. Amabile kollegoineen (2005) havaitsi yhteyden myönteisten 

tunteiden ja luovuuden välillä; myönteiset tunteet ennustivat luovuutta ja ovat 

myös sen seurausta sekä samanaikaisia luovan prosessin aikana. Tutkijat ovat 

lisäksi havainneet yhteyden myönteisen tunnetilan ja ongelmanratkaisun sekä 

luovan ajattelun välillä (Isen, 1993; 2002; Ashby ym., 1999). 

Vastaavasti kielteisten tunteiden on katsottu parantavan analyyttisten tehtävien 

ratkaisua sekä keskittymistä ja syvää prosessointia (Fielder, 2001; Klep, 2010, 32; 

Rantanen, 2013, 20, 313). On selvitetty myös, että hämmennys on eduksi 

oppimiselle, jos sitä säädellään asianmukaisella tavalla; se aiheuttaa tarkempaa 

aineiston tarkastelua, jotta hämmennyksen tila voidaan ratkaista (D’Mello ym., 

2014, 155). Kielteiset tunteet liitetään kuitenkin usein heikompaan suoritus- ja 

ongelmanratkaisukykyyn, koska ne kuluttavat yksilön kognitiivisia voimavaroja 

ja suuntaavat tämän ajattelua tehtävän ulkopuolelle (Goetz ym., 2006; Chapell 

ym., 2005). Kielteisesti oppimiseen, motivaatioon ja tehtävään kiinnittymiseen 

vaikuttavat erityisesti turhautuminen ja häpeä. Tunteiden kielteinen vaikutus, 

johtuu se mistä tahansa, taas johtaa heikompaan suorituskykyyn ja 

tyytymättömyyteen, mikä pahimmillaan heikentää ryhmän oppimistuloksia 
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(Duffy & Shaw, 2000; Linnenbrink-Garcia ym., 2011; Pekrun ym., 2011; Näykki 

ym., 2014; Bakhtiar ym., 2018).  

Moeller kollegoineen (2018, 1117) osoittaa, että oppimistilanteessa oppilas voi 

kokea useita eri tunteita sekaisin valenssin vaihdellessa myönteisen ja kielteisen 

tunteen välillä. Tutkijat korostavat sitä, että tunteiden monimutkaisuuden 

ymmärtäminen oppimistilanteessa on välttämätöntä, jotta voidaan välttää 

yksinkertaistetut päätelmät tunteiden vaikutuksesta oppilaiden hyvinvointiin, 

toimintaan, oppimisprosessiin ja tuloksiin. Tässä tutkimuksessa oppilaiden 

tunteita tarkastellaan heidän omien ilmaisujensa kautta, joten monimutkaisten 

tunnevaihteluiden merkityksen ymmärtäminen on tärkeää. Kirjoittamalla 

ilmaistuissa tunteissa sanallistaminen ja muisti rajoittavat tunteiden kuvaamista ja 

mahdollisesti yksinkertaistavat tehtyjä tulkintoja. 

Tunteet vaihtelevat oppimistilanteessa suhteessa vuorovaikutukseen 

(Linnenbrink-Garcia ym., 2011), koettuun haasteeseen (D'Mello & Graesser, 

2012; Pekrun ym., 2017) ja käytettyihin säätelytoimintoihin (Linnenbrink-Garcia 

ym., 2011; Kontturi, 2016). Lisäksi yksilön emotionaalisiin kokemuksiin 

sosiaalisessa oppimisprosessissa - kuten tämän tutkimuksen digitaalisissa 

projekteissa - vaikuttavat sekä ryhmän jäsenten kokemukset aiemmista 

vastaavista tilanteista että itse tilanteessa tapahtuvat sosioemotionaaliset 

kokemukset ja ryhmän jäsenten tulkinnat vuorovaikutuksesta (Järvelä ym., 2014).  

Ryhmän vuorovaikutuksessa ja oppimisessa merkittäviä tunteita ovat sosiaaliset 

tunteet: rakkaus, sympatia, myötätunto, ihailu, jännitys, viha. Nämä tunteet 

vaativat kognitiivisia kykyjä, ja ne opitaan sosiaalisen toiminnan ja 

vuorovaikutuksen aikana (Lewis, 2014; Pekrun, 2014, 8). Kuitenkin molempia, 

perustunteita ja sosiaalisia tunteita, koetaan sosiaalisissa tilanteissa, ja on havaittu 

vuorovaikutuksen muokkaavan ja vaikuttavan koettuihin ja ilmaistuihin 

tunteisiin. Tästä näkökulmasta kaikki vuorovaikutuksessa toisten kanssa koetut 

tunteet voidaan lukea sosiaalisiksi tunteiksi. Tässä tutkimuksessa tarkastelen 

tunteita yhteisöllisen työskentelyn aikana, joten käsitän kaikki esiin nousevat 

tunteet oppimiseen ja sen tekijöihin kiinteästi yhteydessä olevina, sosiaalisina 

tunteina.  

Oppilaiden tunteita on aiemmissa tutkimuksissa tarkasteltu pitkälti 

oppitunneilla, formaaleissa oppimisen tilanteissa ilmenevinä. Oppimiseen 

liittyvistä tunteista informaaleissa oppimisympäristöissä tutkimusta taas löytyy 

vähemmän. Koulupäivän aikana oppilaat toimivat keskenään usein myös vapaissa 

tilanteissa, kuten välitunneilla, siirtymätilanteissa ja ruokailuissa. Veenstra ja 

kollegat (2014) ovat havainneet, että tilanteissa, joissa aikuista ei ole aktiivisesti 

läsnä, voi tapahtua toimintaa, joka herättää kielteisiä tunteita, ja tämä voi vaikuttaa 

muun muassa seuraavaan oppituntiin ja koulupäivään. Vastaavasti Anttila 

kollegoineen (2018) toteaa välitunnit ja vapaat tilanteet myönteisten tunteiden 

herättäjiksi vertaissuhteissa, hauskanpidoksi ystävien kesken (2018, 96). Oppilaan 

tunnetila ennen oppituntia voi olla yhteydessä oppilaan ja opettajan tunteisiin ja 
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käyttäytymiseen oppitunnin aikana (Becker ym., 2014). Myös oppitunnin aikana 

koetut tunteet voivat seurata oppilasta tilanteisiin oppitunnin jälkeen. Etenkin 

matalan intensiteetin tunnetila voi pysyä yllä kontekstin vaihtumisesta huolimatta 

(Anttila ym., 2017). Tunteet eivät siis rajoitu koulupäivän aikana tiettyihin hetkiin 

tai tilanteisiin. Oppituntien ulkopuolella, informaaleissa tilanteissa heränneillä 

tunteilla, voi olla voimakas vaikutus oppilaan oppimiseen ja keskittymiseen.  

Tässä tutkimuksessa oppilaat työskentelevät digitaalisissa projekteissa 

formaalin ja informaalin oppimisympäristön välimaastossa; ryhmän toimintaan 

liittyy oppimisen ja työskentelyn tavoitteita, jotka tuovat formaalin oppimisen 

orientaation tehtävää ja työskentelyä kohtaan. Toisaalta kuitenkin oppilaat 

työskentelevät vapaasti keskenään, päättäen itsenäisesti ryhmänsä toiminnasta, 

neuvotellen ja sopien asioista osittain intressiperustaisesti ja omien vahvuuksiensa 

mukaisesti, informaalin oppimisen piirteitä noudatellen. Aikuisen kontrolli on 

perinteistä luokkahuoneopetusta vähäisempää, ja ryhmältä odotetaan oman 

toimintansa säätelyä. Oppilaiden tunteiden merkitys työskentelylle korostuu. 

Herää kysymyksiä oppilaan tunteiden heijastumisesta hänen toimintaansa ja 

vaikutuksesta vireystilaansa. Miten oppilaan tunne vaikuttaa ryhmään ja 

vastaavasti miten ryhmän toiminta vaikuttaa oppilaan tunteisiin? Merkityksellistä 

on myös digitaalisen projektin oppilaskeskeisyys, joka antaa oppilaille suuren 

mahdollisuuden kontrolloida omaa suoriutumistaan, tehtäväänsä sekä 

työskentelyään yhdessä ryhmänsä kanssa. Näitä, tunteiden suhdetta toimintaan 

sekä oppilaan tehtävään liittyvän kontrollin merkitystä tunteille, tarkastelen 

seuraavaksi tunteiden dimensiomallin sekä kontrolliarvoteorian näkökulmasta. 

3.2.2 Tunteiden dimensiomalli 

Kirjallisuudessa oppimiseen liittyviä tunteita on luokiteltu useilla eri tavoilla, 

esimerkiksi kategorioiden yksittäisiä tunteita, tutkien niitä ainutlaatuisina ilmiöinä 

(Ekman, 1992) tai päällekkäisinä ilmiöinä, joissa yksittäiset tunteet ovat 

hankalasti erotettavissa toisistaan (Pekrun ym., 2002). Useat tutkijat (mm. Green 

& Salovey, 1999; Pekrun ym., 2002; Shuman & Scherer, 2014) ovat jaotelleet 

tunteet kaksiulotteiselle kentälle, dimensiomalliin (kuvio 1), jossa tunne 

luokitellaan valenssin mukaan, eli onko tunne kokijalleen myönteinen vai 

kielteinen, sekä tunteen aiheuttaman vireystilan mukaan, aktivoivaan korkeaan 

vireystilaan ja passivoivaan, matalaan vireystilaan (Linnenbrink, 2007; Pekrun 

ym., 2004; Pekrun ym., 2002). Vireystila tarkoittaa fysiologista tai kognitiivista 

aktivaatiota, joka on osa tunnetta (Pekrun, 2014, 12). Aktivaatiota voidaan 

tarkastella tunteen aiheuttamalle muutokselle vireystilassa (Pekrun, 2016). 

Myönteiseen ja kielteiseen tunnejaotteluun suhtaudutaan tutkimuskentällä 

yksimielisesti, mutta tunteiden vireystilan asteen määrittely on saanut kritiikkiä 

empiirisen näytön puutteen vuoksi (Govaerts & Grégoire, 2008, 37). Tunteiden 

jakautuminen myönteisiin ja kielteisiin merkitsee tunteen kokemista suhteessa 
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kokijan elämäntilanteeseen tai tapahtumaan. Valenssin puoliskot eivät ole 

arvotettavissa keskenään eteen- tai taaksepäin vievinä kokemuksina, vaan tunteen 

merkitys toiminnalle liittyy enemmänkin vireystilaan. Kuviossa 1 esitellyssä 

dimensiomallissa tunteiden luokittelu on tehty neljään kategoriaan: 1) 

myönteisiin, vireystilaltaan korkeisiin tunteisiin: ilo, toivo, ylpeys, 2) myönteisiin, 

vireystilaltaan mataliin tunteisiin: helpotus, rentoutuminen, 3) kielteisiin, 

vireystilaltaan korkeisiin: viha, häpeä, jännittyneisyys ja 4) kielteisiin, 

vireystilaltaan mataliin: toivottomuus, tylsyys (Pekrun ym., 2002, 97; Russell & 

Feldman Barrett, 1999). 

 

 

Kuvio 1. Esimerkki kaksiulotteiselle tunnemallille sijoitelluista tunteista (Pekrun ym., 2002; Russell & 
Feldman Barrett, 1999). 

On kuitenkin huomioitava, että tunteiden sijoittuminen eri lohkoihin ei ole 

yksiselitteistä, vaan sama tunne voi aiheuttaa yksilössä ja tilannekohtaisesti 

erilaisia vireystiloja. Esimerkiksi pelko voi herättää voimakasta tarvetta paeta, 

jolloin vireystila on korkea, ja vastaavasti pelko voi lamauttaa, jolloin vireystila 

on matala. Myönteisillä vireystilaa aktivoivilla tunteilla, kuten oppimisen ilo, on 

vaikutusta opiskelumotivaatioon ja tehtävään keskittymiseen, kun taas passivoivat 

kielteiset tunteet, kuten häpeä ja tylsistyminen laskevat näitä (ks. Olafson & 

Ferraro, 2001; Pekrun ym., 2002, 97). Myönteisten tunteiden merkitys 
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oppimiselle on suuri (ks. Isen & Reeve, 2005), ja niiden on tutkittu korreloivan 

joustavaan ja avoimeen asenteeseen tietoa ja ongelmanratkaisua kohtaan (Bolte & 

Goschke, 2010; Pekrun ym., 2007, 27). Tehtävästä nauttiminen osoittaa oppilaan 

mielenkiintoa opiskeltavaa aihetta kohtaan ja heijastaa sisäistä motivaatiota 

oppimiseen (Pekrun, 2014, 12). 

Monimutkaisempi yhteys dimensiomallin pohjalta on myönteisillä vireystilaa 

laskevilla tunteilla ja motivaatiolla. Esimerkiksi helpotus ja rentoutuminen voivat 

vähentää halua jatkaa akateemista ponnistelua ja vähentää näin sitoutumista. 

Toisaalta myönteisinä tunteina ne voivat myös vahvistaa tehtävään liittyvää 

motivaatiota (Pekrun, 2014, 12). Vielä haastavampaa on tulkita kielteisten, 

aktiivisuutta lisäävien tunteiden, kuten viha ja ärsyyntyminen, merkitystä 

motivaatiolle. Yleensä ne vähentävät oppimisen nautintoa, joten tässä suhteessa 

niiden voidaan olettaa laskevan motivaatiota, kuitenkin aktivoivina tunteina ne 

voivat herättää motivaation suoriutua tehtävästä ja sen haasteista. (Pekrun ym., 

2002, 97; Pekrun ym., 2007, 26.) Tätä tukee myös Hakkaraisen ja kollegoiden 

(1999, 85) havainto siitä, että kielteisillä tunteilla on merkitystä toiminnan 

muovaajina, vaikka niiden hyödyntäminen voikin olla vaikeaa. Kielteiset tunteet 

vähentävät huomiota ja keskittymistä tehtävään, joten ne heikentävät oppimista ja 

saavutuksia (Pekrun ym., 2002, 103). Esimerkiksi koejännitys johtaa huoleen 

epäonnistumisesta sekä seuraamuksista, vähentäen itse tehtävään keskittymistä. 

Myös tylsistyminen voi johtaa ajatusten harhailuun pois asiasta. Kielteisten 

tunteiden ja vireystilaa laskevien kielteisten tunteiden vaikutuksesta opiskelu 

saattaa muuttua pinnalliseksi ulkoa opetteluksi ja vähentää oppimistrategioiden 

käyttöä (Pekrun, 2014, 14; Pekrun ym., 2002, 99).  

Tämän tutkimuksen kontekstissa oppilaiden tunteiden sijoittaminen 

dimensiomallille ja niiden tarkasteleminen sen kautta antaa suuntaa sille, miten 

oppilaiden ilmaisemat tunteet ovat suhteessa oppilaan toimintaan. Dimensiomalli 

ei kuitenkaan anna yksiselitteistä kuvaa siitä, miten tunteet syntyvät tai mitkä 

tekijät vaikuttavat niihin. Yksittäisen oppilaan tunteisiin ja oppimistilanteissa 

tapahtuvaan tunnesäätelyyn, tunteiden aiheuttamiin reaktioihin saadaan lisää 

syvyyttä, kun tunteita tarkastellaan kontrolliarvoteorian valossa. 
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3.2.3 Tunteiden kontrolliarvoteoria 

Kontrolliarvoteoria (control-value therory of achievement emotions) yhdistelee 

useita eri teorioita, joiden avulla tarkastellaan tunteiden syitä, säätelyä ja 

vaikutuksia suoriutumiseen oppimistilanteissa (Pekrun, 2006; Pekrun ym., 2011). 

Tarkastelen tutkimustani varten kontrolliarvoteorian perusoletuksia 

suoriutumiseen liittyvistä tunteista, oppilaan tekemästä arvioista omasta 

kontrollista ja tehtävän arvosta. Lisäksi esitän tämän tutkimuksen kontekstissa 

kontrolliarvoteoriassa esitettyjä oppimiseen ja suoriutumiseen liittyviä tekijöitä, 

joilla on yhteys oppilaan tunteisiin. Kontrolliarvoteorian mukaan yksilön itsestään 

ja tilanteesta tekemät arviot vaikuttavat suoraan hänessä syntyviin tunteisiin 

(Pekrun, 2006, 103). Teoria nostaa tärkeään rooliin oppilaan luottamuksen omiin 

kykyihinsä saavuttaa haluttu tulos sekä hänen kykynsä ohjailla omaa toimintaansa 

(Perry ym., 2001). Teorian mukaan suoriutumiseen liittyvät tunteet vaikuttavat 

oppimisen ja työskentelyn aikana tapahtuviin kognitiivisiin prosesseihin sekä 

motivaatioon ja tunteiden sekä toiminnan säätelyyn, lisäksi tunteilla on suuri 

yhteys psykologiseen hyvinvointiin ja onnellisuuteen (Pekrun, 2006, 326).   

Kontrollin kokemus muodostuu siitä, miten yksilö kokee kykenevänsä 

aloittamaan ja suorittamaan tehtävän tai toiminnan. Siihen liittyy myös, odotus 

toiminnan lopputuloksesta eli siitä, miten yksilö odottaa toimintansa tuottavan 

haluttuja tuloksia. (Pekrun, 2006, 317–318.) Toiminnan kontrolloitavuuden 

odotukset liitetään pystyvyysuskomuksen käsitteeseen. (Pekrun, 2006, 318; 

Pekrun ym., 2011; Bandura, 1997). Oppilaan odotus siitä, miten hän kokee 

suoriutuvansa tehtävästä, on yhteydessä hänen luottamukseen itseensä ja omiin 

kykyihinsä. Tehtävän arvo sisältää sen merkityksen oppilaalle itselleen sekä 

oppilaan halun menestyä tai välttää epäonnistuminen (Pekrun, 2006, 318). Myös 

se, miten yksilö saavuttaa odottamansa tavoitteet, vaikuttaa syntyviin tunteisiin 

arvosta ja kontrollista (Pekrun ym., 2004; Pekrun ym., 2007, 18). Tehtävän arvoon 

liittyy myös sen ulkoinen arvo, mikä voi oppilaalle muodostua esimerkiksi halusta 

saada hyvä arvosana, koska sillä on merkitystä halutun jatko-opiskelupaikan 

saavuttamiseen tai huoltajien asettamiin odotuksiin.  

Tässä tutkimuksessa digitaalisessa projektissa, tutkimuksen kontekstissa on 

pyritty vaikuttamaan oppilaan kontrollin tunteeseen tehtävissä antamalla 

oppilaalle mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti taitojaan sekä valita 

oppimistuotoksen muoto, toteutustapa ja aikataulu. Vastaavasti tehtävän eli 

digitaalisen projektin arvoa on pyritty lisäämään liittämällä projekteissa 

tutkittavat ilmiöt oppilaiden omaan kokemusmaailmaan ja elämään.  

Suoriutumiseen liittyviin tunteisiin (achievement emotions) 

kontrolliarvoteorian mukaan vaikuttaa se, 1) miten yksilö kokee hallitsevansa 

toimintaa ja sen tuloksia eli koettu kontrolli, sekä 2) kuinka tärkeänä yksilö kokee 

toiminnan ja sen tulokset eli koettu arvo. Kontrollin ja arvostuksen kokemuksiin 

liittyvien arvioiden tekeminen voi tapahtua joko tietoisesti tai tiedostamattomasti 

(Reisenzein, 2001). Taulukkoon 1 on koottu kontrolliarvoteorian perusoletukset 
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yksilön tekemien arvioiden omasta kontrollistaan ja tehtävän arvosta itselleen 

sekä hänen kokemien tunteiden yhteydestä. Teoriassa erotellaan lopputulokseen 

liittyvät tunteet ennen toimintaa, lopputulokseen liittyvät tunteet toiminnan 

jälkeen ja itse toimintaan liittyvät tunteet.  

Lopputulokseen kohdistuvia tunteita ennen toimintaa (prospective 

outcome emotions) ovat esimerkiksi toivo, ahdistus ja huoli sekä toivottomuus. 

Keskeinen merkitys näille tunteille on oppilaan kokemalla kontrollilla, sillä 

kokeeko oppilas voivansa itse vaikuttaa lopputuloksen onnistumiseen tai välttää 

epäonnistuminen ja miten muilla eri tekijöillä voidaan vaikuttaa tilanteeseen. 

Lopputulokseen kohdistuvia tunteita toiminnan jälkeen (retrospective 

outcome emotions) ovat esimerkiksi ilo, ylpeys, häpeä ja viha. Kontrollin 

kokemuksen keskeinen tekijä on se, että johtuiko saavutettu lopputulos omasta 

itsestä, toisista henkilöistä tai ulkoisista tekijöistä. Pekrun (2006, 323) nostaa 

esille Weinerin (1985; 2011, 10) käsityksen kontrollista riippumattomista ja 

kontrollista riippuvaisista tunteista, joista jälkimmäiseen voidaan lukea ylpeys, 

häpeä, kiitollisuus ja viha. Ylpeys tai häpeä tehtävässä menestymisessä katsotaan 

Weinerin mukaan johtuvan itsestä, riippumatta siitä, johtuuko tunne itsestä 

hallitsemattomista syistä kuten osaamattomuus vai hallittavista syistä kuten 

yrittämisen puute. Kiitollisuus tai viha taas heräävät jos menestys tai tappio 

koetaan olevan toisten aiheuttamaa. (Pekrun, 2006, 323.) Yhdessä ennen 

toimintaa koettujen tunteiden kanssa nämä tunteet ja niiden intensiteetti ovat 

riippuvaisia siitä arvosta, mikä oppilas on antanut menestymiselle tai 

epäonnistumiselle (Pekrun, 2006, 323). Esimerkiksi jos oppilas ei välitä 

akateemisista menestymisestä, tehtävällä ei ole etukäteen arvoa hänelle, ei 

suoriutumiseen liittyvää ylpeyttä juuri esiinny onnistumisen yhteydessä.  
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TAULUKKO 1. Kontrolliarvoteorian perusoletukset kontrollin, arvon ja suoriutumiseen 

liittyvien tunteiden yhteydestä (Pekrun, 2006, 320) 

Tunteen kohde Arvo Kontrolli Tunne 

Lopputulos, 

ennakkoarviointi 

ennen toimintaa 

Positiivinen, 

onnistuminen 

Korkea Ennakoiva ilo 

Keskitasoa Toivo 

Matala Toivottomuus 

Negatiivinen, 

epäonnistuminen 

Korkea Ennakoiva helpotus 

Keskitasoa Ahdistus, huoli 

Matala Toivottomuus 

Lopputulos, 

jälkiarviointi 

suorituksen 

arvioinnin jälkeen 

Positiivinen, 

onnistuminen 

Merkityksetön Ilo 

Itse Ylpeys 

Muut Kiitollisuus 

Negatiivinen, 

epäonnistuminen 

Merkityksetön Suru 

Itse Häpeä 

Muut Viha 

Toiminta, aktiviteetti Positiivinen Korkea Nautinto, ilo 

Negatiivinen Korkea Viha 

Positiivinen/negatiivinen Matala Turhautuminen 

Ei mitään, ei arvoa Korkea/ Matala Tylsistyminen 

 

Toimintaan kohdistuvat tunteet (activity emotions), koostuvat itse 

toiminnasta ja sen arvostuksesta sekä kokemuksesta toiminnan 

kontrolloitavuudesta (taulukko 1). Nämä tunteet ovat merkittävässä roolissa 

opiskelun aikana. (Pekrun, 2006, 319–321.) Esimerkiksi oppilas voi kokea 

nautintoa kohdatessaan haastavan tehtävän, mikäli hänen arvionsa tehtävän 

arvosta on korkea ja hän kokee pystyvänsä suoriutumaan siitä (Pekrun, 2000). Jos 

toiminta ja materiaali, joka siihen liittyy, on oppilaalle arvokas, ja oppilas kokee 

kontrolloivansa toimintaa, hän oletettavasti kokee nautintoa ja iloa. Tämä taas on 

merkittävä tekijä mahdollisen flow-tilan syntymisessä luovan ongelman äärellä 

(Csikszentmihalyi, 2000). Esimerkkinä tässä tutkimuksessa digitaalisessa 

projektissa oppilaalle vapaa-ajalta tuttu ja arvokas, materiaalina ja työskentely-

ympäristönä toimiva pelimaailma sekä toiminta siellä on oppilaan 

kontrolloitavissa. Tällöin voidaan olettaa toiminnan tuottavan oppilaalle 

pystyvyyden kokemuksen sekä työskentelyn iloa. Jos taas oppilas kokee 

kontrollia toiminnan suhteen, mutta toimintaa ei arvosteta, voi herätä vihan 

tunnetta. Esimerkiksi ryhmän toiminnassa oppilas voi kokea, ettei hänen 

tekemäänsä työtä arvosteta. Mikäli oppilaalla ei ole kontrollia toimintaan, hän 
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saattaa turhautua. Tylsyys taas nousee esille silloin, kun toiminnalla ei ole 

merkittävää oppilaalle merkittävää arvoa. Arvo taas voidaan menettää, mikäli 

oppilas ei koe kontrollia, eli vaatimukset ovat liialliset yksilön kykyihin nähden. 

Vastaavasti taas mikäli oppilas kokee kontrollia toiminnasta, mutta vaatimukset 

tai toiminta on tekijälleen liian helppoa, hän voi tylsistyä. (Pekrun, 2006, 324.) 

Kontrolliarvoteoriassa erotellaan myös toimintaa ennakoivat, siihen 

suoranaisesti liittyvät ja toiminnan jälkeiset tunteet toisistaan. Ennen toimintaa 

esiin nousevat tunteet voivat motivoida toimimaan sisäisesti sekä ulkoisesti 

(Ryan & Deci, 2000, 72; Pekrun ym., 2002, 102–103). Esimerkiksi myönteinen 

tunne voi motivoida oppilasta jatkamaan ja parantamaan toimintaansa. Myös 

kielteinen tunne voi tuottaa toimintaa, joka tähtää kielteisen tunteen 

vähentämiseen, esimerkiksi ärsyyntyminen voi lisätä oppilaan ulkoista 

motivaatiota ja halua saattaa tehtävä loppuun (Pekrun ym., 2002, 102). Kielteiset 

tunteet voivat vähentää sisäistä motivaatiota ja tehtävästä nauttimista sekä johtaa 

käyttäytymiseen, jolla oppilas välttelee kielteisiä tunteita herättänyttä tehtävää 

(Pekrun, 1992). 

Toimintaan suoraan liittyvät tunteet ovat niitä tunteita, joita oppilas kokee 

suoriutumisen aikana. Näistä etenkin voimakkaat kielteiset tunteet voivat 

suunnata tarkkaavaisuutta pois tehtävästä ja saada oppilaan keskeyttämään 

toimintansa (Isen, 2002; Pekrun ym., 2002). Toimintaa seuraavat tunteet 

liittyvät toiminnan arviointiin (Ryan & Deci, 2000, 72; Pekrun ym., 2002). Miten 

oppilas kokee selviytyneensä tehtävästä, onko hän tyytyväinen vai tyytymätön 

toimintaansa ja saavutuksiinsa? Onnistuminen tuottaa myönteisiä tunteita (Ryan 

& Deci, 2000, 72), epäonnistumisen kokemus voi taas tuottaa häpeää ja ahdistusta 

(Pekrun ym., 2007). Tunteiden ja toiminnan syy-seuraussuhteiden pohjalta voi 

muodostua positiivisen palautteen kehä, jolloin esimerkiksi oppimisen ilo ja 

kokemus kontrollista ruokkivat toinen toisiaan. Vastaavasti kielteisen palautteen 

kehä voi myös vaikuttaa myönteisesti, esimerkiksi koejännitys kasvattaa 

motivaatiota välttää epäonnistuminen, minkä jälkeen onnistuminen kokeessa 

vähentää koejännitystä. (Pekrun, 2006, 327.) Tutkimuksessani tarkastelen 

oppilaiden tunteita heidän ilmaisujensa kautta. Aina oppilas ei ole suoraan osannut 

sanoittaa tunnettaan, vaan tarkastelen ja tulkitsen ilmaistuja tunteita niihin 

liittyvissä tilanteiden kuvauksissa. Tulkinnassani hyödynnän kontrolliarvoteorian 

perusoletuksia (taulukko 1).  

Kuviossa 2 esittelen kontrolliarvoteorian tekijät, jotka osallistuvat 

suoriutumiseen liittyvien tunteiden kehittymiseen ja säätelyyn (Pekrun, 2006, 

328). Tyypillisesti tunteiden säätely pyrkii kasvattamaan myönteisiä tunteita ja 

vähentämään kielteisiä. Tunteiden säätely vaatii perustaksi sen, että yksilö 

tunnistaa ja ymmärtää omia tunteitaan, pystyy hallitsemaan niitä, muokkaamaan 

tai jopa estämään ne käyttäen tunteita toiminnan ja tavoitteiden suuntaisesti. 

Yksilön yritys hallita omia tunteita voi tapahtua minkä tahansa suoriutumiseen 

liittyvän tekijän kautta. Myös aiemmat kokemukset ja niiden tunteet yhdistyvät 
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palauteprosessien kautta nykyisiin tunteisiin sekä yksilön tekemiin arvioihin 

(Pekrun, 2006, 327). Myönteiset tunteet, kuten oppimisen ilo, oletetaan tukevan 

oppilaan itsesäätelyä oppimisen aikana. Itsesäätely vaatii kognitiivista 

joustavuutta, jolloin oppilas käyttää omia metataitojaan sopeutuen vaadittuihin 

oppimisen tavoitteisiin ja tehtävään. Kielteiset tunteet taas vaikuttavat siten, että 

oppilas nojaa ulkoiseen säätelyyn ja ohjaukseen. (Pekrun, 2006, 327.) Tällöin 

tarvitaan aikuisen tai vertaisten tukea tilanteen muokkaamisessa ja tunteisiin 

vaikuttamisessa.  

Oppimistilanteessa säätely voi tapahtua useilla eri tavoilla. Yksilö voi 

keskittyä itse tunteeseen tai pyritään häivyttämään sitä esimerkiksi rentoutumalla 

(tunnesuuntautunut säätely). Yksilö voi myös muovata kontrollin ja arvon 

arviointiaan, järjestää uudelleen omat odotuksensa ja käsityksensä omasta 

panoksestaan (arviosuuntautunut säätely). Saavuttamiseen liittyviin tunteisiin 

voidaan vaikuttaa myös keskittymällä akateemisten taitojen parantamiseen ja 

oman kompetenssin lisäämiseen (kompetenssien harjoittelu). (Pekrun, 2006, 327–

329.) Tämän tutkimuksen yhteisöllisissä digitaalisissa projekteissa oppilailta 

odotetaan kykyä käyttää säätelytaitojaan, jotta työskentely ja opiskelu yhdessä 

toisten kanssa on mahdollista. 

 

Kuvio 2. Suoriutumiseen liittyviin tunteisiin vaikuttavat tekijät kontrolliarvoteorian mukaan (Pekrun, 
2006, 328). 
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Tunteisiin voidaan vaikuttaa myös tavoitteiden määrittelyllä. Tavoitteet voivat 

suunnata oppilaan huomion työskentelyyn ja toimintaan sekä tiedolliseen ja 

taidolliseen osaamiseen. Tavoitteiden rakentamisessa keskeisenä on pyrkimys 

lisätä toiminnan aikana myönteisiä tunteita (kuten oppimisen ilo) ja vähentää 

kielteisiä (tylsyys). Lopputulokseen liittyvien tavoitteiden tehtävänä on edistää 

myönteisenä ja välttää kielteisenä koettua lopputulosta. (Pekrun, 2006, 325). 

Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät tunteet ovat sidoksissa persoonaan liittyviin, 

henkilökohtaisiin tekijöihin. Yksilön uskoon omiin kykyihin vaikuttaa aiempi 

kokemus tilanteesta. Jos taas aiempaa kokemusta ei ole, arviointi perustuu 

yleisempiin odotuksiin kuten suoriutumiseen liittyvään optimismiin tai 

pessimismiin. Usko omasta kontrollista ja pystyvyydestä on tilanneriippuvaista ja 

nojaa muun muassa temperamenttiin (Carver & Scheier, 2005; Pekrun, 2006, 

325). Temperamentin lisäksi henkilökohtaisena tekijänä voidaan pitää 

kognitiivista resurssia, joka yksilöllä on käytössään. Sekä myönteiset että 

kielteiset tunteet tehtävän aikana voivat kuluttaa kognitiivista resurssia, koska 

keskittyminen ei kohdennu tehtävään vaan tunteeseen. Tällöin tehtävässä 

suoriutuminen vaarantuu. Poikkeuksena teorian mukaan ovat pääsääntöisesti 

sellaiset myönteiset tunteet, jotka keskittävät huomion käsillä olevaan tehtävään 

(Pekrun, 2006, 325). Tällaisia tunteita voisivat olla lähes flow-tilaan virittävä 

innostuminen ja onnistumisen ilo haastavassa tehtävässä. 

Tehtävään keskittymiseen vaikuttaa myös yksilön motivaatio. Tunteet voivat 

muokata ja herättää oppilaiden mielenkiintoa ja motivaatiota oppimiseen. 

Aktivoivien myönteisten tunteiden, kuten ilo, voidaan olettaa vahvistavan sisäistä 

ja ulkoista motivaatiota. Passioivat kielteiset tunteet kuten tylsyys ja toivottomuus 

taas vähentävät sitä. Monimutkaisempi ja tilannekohtainen vaikutus on taas 

vireystilaa vähentävillä myönteisillä tunteilla sekä vireystilaa aktivoivilla 

kielteisillä tunteilla. Näitä olen tarkastellut tunteiden dimensiomallin yhteydessä, 

luvussa 3.2.1.  

Tunteiden merkitystä oppimiselle voidaan tarkastella myös 

opiskelustrategioiden kautta. Isenin (2002) mukaan aktivoivat myönteiset tunteet 

edistävät joustavien ja luovien opiskelustrategioiden käyttöä, kun taas aktivoivat 

kielteiset tunteet edistävät jäykempien rakenteiden kaltaisissa tehtävissä 

työskentelyä. Passivoivat tunteet näyttävät johtavan usein pinnalliseen tietojen 

prosessointiin.  

Pekrun (2006) mainitsee sosiaalisen ympäristön mahdollisesti muovaavan 

tunteita. Esiin tuodut ja ilmaistut tunteet voivat vaikuttaa epäsuorasti sekä 

yksilöön, että sosiaaliseen ympäristöön ennakkoon sekä jälkikäteen. Pekrun on 

todennut, että opettajan, vanhempien ja vertaisten reaktioilla suorituksiin, 

opettajan innostuksella, luokkayhteisön kilpailullisuudella, oppilaiden yhteistyön 

tekemisellä ja yhteisöön kuulumisen tunteilla on kaikilla havaittu olevan 

merkitystä oppilaan tunteisiin (Pekrun ym., 2002, 101; Pekrun ym., 2007, 19–20). 

Avaan seuraavaksi digitaalisen projektin työtavan kehittämistä 
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kontrolliarvoteorian näkökulmasta, jotta voidaan tarkastella sen mahdollisia 

vaikutuksia oppilaan tunteisiin vaikuttaviin tekijöihin.  

 

Digitaalinen projekti osana opetuksen kehittämistä 
kontrolliarvoteorian näkökulmasta  

Kontrolliarvoteorian mukaan oppimisympäristön tekijöillä (kuvio 2) on 

merkitystä siihen, miten tunteet kehittyvät ja miten niitä säädellään oppimisen ja 

suoriutumisen aikana. Keskeistä on se, miten oppilas kokee tehtävän arvon ja 

oman kontrollinsa tehtävästä suoriutumiseen (Pekrun, 2006, 319; Pekrun ym., 

2002, 101). Osaan näistä tekijöistä on pyritty vaikuttamaan tässä tutkimuksessa 

kontekstina olevalla digitaalisen projektin työskentelytavalla sekä 

luokkayhteisöjen toimintakulttuurilla. Pekrun kollegoineen (2002) esittää 

oppilaiden kokemaa arvoa ja kontrollia lisääviksi tekijöiksi oppilaiden 

autonomian lisäämistä, oppimiskulttuurin muokkaamista virheistä oppimisen 

kulttuuriksi, joustavan vuorovaikutuksen mahdollistamista ja yhteisöön 

kuulumisen vaalimista (2002, 102). Tässä tutkimuksessa työskentelytapana 

olevaa yhteisöllistä digitaalista sisällöntuotannon projektia on kehitetty 

kokonaisvaltaiseksi oppimisprojektiksi, jossa oppilaat ovat aktiivisia toimijoita, 

yhtenä tavoitteena harjaannuttaa heidän laaja-alaisen osaamisen taitojaan (OPH, 

2014). 

Pekrun (2006) esittää kontrolliarvoteoriaan pohjautuen ajatuksia, joilla 

opetuksen käytänteillä ja oppimisympäristöllä voidaan vaikuttaa oppilaiden 

tunteisiin ja tunnesäätelyyn opiskelussa. Hän nostaa esille tehtävän vaatimukset 

ja ohjeiden kognitiivisen laadun, joilla on mahdollista vaikuttaa oppilaan 

kontrollin tunteeseen ja myönteisiin akateemisiin arvoihin. Tehtävän 

vaatimustasolla voidaan vaikuttaa oppilaan kokemukseen hallita materiaalia ja 

aihetta sekä siihen, miten yksilön kyvyt kohtaavat tehtävän vaativuuden (Pekrun, 

2006, 334.) Digitaalisessa projektissa oppilaille annettavaa ohjeistus on 

rakennettu vastaamaan kyseisen oppilasryhmän tarpeita korostaen ja täydentäen 

perusohjeesta luokkayhteisölle tarpeellisia asioita. Lisäksi projektin avoin 

tutkittavan ilmiön tulokulma ja oppimistehtävä antavat oppilaille tilaa määritellä 

projektin ja sen osien vaatimukset itselleen ja ryhmälleen sopiviksi. Opettajan 

ohjaus riittävän haastavan tavoitetason määrittämiseksi on merkittävä tuki, myös 

opetussuunnitelman tavoitteita kohti tähdättäessä.  

Kontrolliarvoteorian pohjalta keskeinen tunteisiin vaikuttava tekijä, johon 

digitaalisessa projektissa erityisesti on kiinnitetty huomiota, on 

oppimisympäristö, joka tukee autonomiaa ja yhteisöllistä työskentelyä. 

Oppilaiden autonomia mahdollistaa heidän oman toimintansa ja 

oppimisprosessinsa säätelyn itse ja ryhmänä ulkopuolisen säätelyn sijaan. Tämän 

voidaan olettaa tukevan oppilaiden tunnetta omasta kyvykkyydestään, mikä taas 

vaikuttaisi myönteisesti heidän tunteisiinsa. Digitaalisessa projektissa tehtävän 
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avoimuus sekä oppilaiden toimijuuden ja autonomian korostaminen antaa 

oppilaille mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa projektista omansa. 

Digitaalisuus mahdollistaa monipuolisen, luovan ja oppilaista itsestään lähtöisin 

olevan toiminnan ja yhteisöllisen työskentelyn. Pekrun (2006, 335) toteaa 

yhteistoiminnallisen oppimisen palvelevan oppilaiden sosiaalisia tarpeita ja se voi 

myös heijastua heidän akateemisen sitoutumisen arvostukseen. Tutkijan mukaan 

yhdessä työskentely asettaa myös haasteita yksittäiselle oppilaalle sekä 

epäsuotuisan sosiaalisen vertailun lahjakkaiden ja vähemmän lahjakkaiden 

oppilaiden välillä. Tämä voi herättää oppilaissa kielteisiä tunteita.  

Yhteisöllisellä työskentelyllä digitaalisessa projektissa haetaan edellä kuvattua 

sosiaalisten tarpeiden täyttämistä, mutta ennen kaikkea yhteisöllistä 

tiedonrakentamista ja oppimista. Tätä ryhmä pyrkii toteuttamaan asettaessaan 

ryhmälle projektiin yhteiset tavoitteet sekä suuntaamaan toiminnan niitä kohti. 

Kontrolliarvoteorian pohjalta voidaan ajatella, että tavoitteiden rakenteilla ja 

suoriutumisen odotuksilla määritetään oppilaan onnistuminen tai 

epäonnistumisen välttäminen luokassa (Pekrun, 2006, 335). Tässä tutkimuksessa 

oppilaiden työskennellessä ryhmänä, tavoitteet määrittyvät pääsääntöisesti 

ryhmän suoriutumisen mukaan. Suoriutuminen määritellään ryhmän 

suoriutumisena, jolloin saavutukset ovat yleensä positiivisesti linkittyneitä 

yksilöihin. Yksilöt eivät kilpaile keskenään ja tavoitteiden saavuttamista ei verrata 

toisiin oppilaisiin. Ryhmä yhdessä joko menestyy tai epäonnistuu. Yksilön on 

mahdollista kokea voimakkaampaa kontrollin tunnetta yhteisöllisen tavoitteen ja 

yksilötavoitteen yhteydessä kuin mitä kilpailullisessa tilanteessa. Ulkoisia 

tavoitetta ja samalla ulkoista arvoa oppilaan ajattelussa digitaalisessa projektissa 

voi tuoda sen näkyminen oppiaineiden arvosanoissa ja esimerkiksi vanhempien 

odotukset koulussa menestymisestä.  

Oppilaiden tunteisiin vaikuttavat myös heidän odotuksensa suoriutumisesta. 

Muiden, kuten opettajan, vertaisten tai huoltajien, yksilöön kohdistamat odotukset 

tietyn suorituksen tason saavuttamisesta voivat määritellä menestyksen tai 

epäonnistumisen, mikä voi vaikuttaa kontrolliin sekä menestykseen ja 

epäonnistumiseen liittyviin tunteisiin. Kontrolliarvoteorian mukaan odotukset 

eivät saisi ylittää oppilaan kykyjä, jos halutaan välttää kielteisten tunteiden synty. 

(Pekrun, 2006, 335.)  

Osana digitaalista projektia on arvioinnin ja palautteen monimuotoisuus ja 

jatkuvuus. Projektin arviointia on kehitetty näkyvämmäksi ja palautetta 

työskentelystään oppilaat saavat sekä vertaisiltaan että opettajalta ja muilta luokan 

aikuisilta. Palaute pyritään aina antamaan niin, että se tukee oppilaan työskentelyä 

jatkossa. Kontrolliarvoteorian pohjalta palaute suoriutumisesta onkin merkittävä 

tekijä oppilaiden tunteille lopputuloksen jälkeen, mutta se vaikuttaa myös 

seuraavaan suoriutumiseen ja siihen liittyviin tunteisiin ja oletuksiin jo ennen 

suoriutumista aiempina kokemuksina. Palaute antaa tietoa onnistumisesta tai 

epäonnistumisesta tulevaisuudessa ja näin ollen vaikuttaa etukäteen tehtäviin 
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arvioihin ja tunteisiin. Pekrun korostaa, että palautteen tulisi tarjota 

mahdollisuuksia oppia. (Pekrun, 2006, 336.) Digitaalisen projektin aikana annettu 

palaute antaa oppilaalle mahdollisuuden korjata omaa toimintaansa ja vaikuttaa 

omiin ja mahdollisesti ryhmän tunteisiin sekä toimintaan myös projektin aikana, 

ei vasta sen jälkeen.  

Tutkimuksessa mukana olevien luokkayhteisöjen toimintakulttuurissa on 

huomioitu oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen systemaattinen 

kehittäminen ja niitä harjoitellaan tietoisesti aidoissa vuorovaikutusta vaativissa 

työskentelytilanteissa, kuten digitaalinen projekti. Pekrun (2006, 336) esittää 

kontrolliarvoteorian pohjalta yhdeksi tavaksi vaikuttaa oppilaiden tunteisiin 

näiden kontrollin ja arvioiden säätelytaitojen kehittämisen. Oppilaiden tunteisiin 

ja niiden muodostumiseen voidaan vaikuttaa siis kehittämällä heidän kykyään 

tehdä arvioita omasta kontrollistaan ja tehtävän arvosta sekä harjoittamalla 

tunteiden säätelytaitoja (Goetz ym., 2006). Nykykoulussa ja tutkittavien 

luokkayhteisöjen toimintakulttuurissa on erityisesti kiinnitetty huomiota 

oppilaiden vahvuuksien tunnistamiseen, mikä osaltaan tukee oppilaiden 

itsetuntemuksen kehittymistä ja luottamusta omiin kykyihin.  

Pekrun (2006) nostaa esille lisäksi muutamia oppimisympäristöön ja 

koulukulttuuriin liittyviä tekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa oppilaan tunteisiin. 

Myönteinen akateeminen sitoutuminen vaikuttaa oppilaan tekemiin arviointeihin 

tehtävän tai toiminnan arvosta. Tähän voivat muun muassa opettajat, vanhemmat 

ja vertaiset vaikuttaa sekä suoraan sanallisesti osoittamalla arvostustaan että 

epäsuorasti muun muassa omalla innostumisella ja kiinnostumisella aiheesta. 

Oppilaan kykyyn tehdä arviointeja omasta kontrollistaan ja tehtävien arvosta 

voidaan vaikuttaa samoin kuin oppilaan tunteiden käsittelyä voidaan harjoitella 

pyrkien muuttamaan oppilaan kokemaa tunnetta (tunnesuuntautunut käsittely) ja 

kehittämällä hänen ongelmanratkaisutaitojaan ja akateemista osaamistaan, eli 

kompetenssien harjoittelulla (Pekrun, 2006, 334, 336). 

Kuten edellä kuvatusta voidaan havaita, tunteiden muodostuminen 

oppimisprosessissa on monimutkainen, useita tekijöitä sisältävä ja 

vuorovaikutteinen prosessi. Kontrolliarvoteorian näkökulmasta tarkasteltuna 

digitaalinen projekti työskentelytapana ja luokan toimintakulttuuri näyttäisivät 

luovan hyvän perustan oppilaiden myönteisten tunteiden kokemiselle ja sitä kautta 

mahdollisesti yhteisölliselle työskentelylle ja oppimiselle. Kontrolliarvoteoria 

keskittyy kuitenkin yksilön tunteisiin ja jättää vähälle tarkastelulle sosiaalisen 

ympäristön merkityksen tunteiden kehittymiselle ja säätelylle sosiaalisissa 

vuorovaikutustilanteissa, joka yhteisöllisessä työskentelyssä on merkittävä tekijä 

oppilaiden tunteille (ks. esim. Järvenoja ym., 2018). Tässä tutkimuksessa 

digitaalisessa projektissa oppilas työskentelee koko projektin ajan ryhmän 

jäsenenä. Hän kokee omat tunteensa yksilönä, mutta ryhmän vuorovaikutus ja sen 

jäsenet, näiden tunteet ja reaktiot sekä toiminta ovat lähteenä ja kontekstina 

oppilaan tunteille. Tätä sosiaalista ulottuvuutta tarkastelen seuraavaksi. 
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3.3 Tunteet ja oppimisen sosiaalinen ulottuvuus 

Mikään yksittäinen teoria tai pedagoginen malli ei ole yksinään ratkaissut 

opettajana eteeni tulleita haasteita teknologiaa ja mediakasvatusta painottavista 

työtavoista, oppilaiden osallistamisesta ja yhteisöllisyyden rakentamisesta. Olen 

etsinyt ja soveltanut erilaisia luovuutta ja yhdessä oppimista tukevia työtapoja 

sekä pyrkinyt tarkastelemaan kriittisesti kaikkea sitä, millä on merkitystä 

oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen. Näin olen päätynyt empirian, 

arkikäytännön ja teorian vuoropuheluna sekä lukuisien kollegiaalisten 

keskustelujen kautta yhteisöllisyyttä vahvistavaa työtapaan, jossa oppilaat 

tuottavat digitaalisesti koko projektin itse alkaen ideoinnista ja projektin 

suunnittelusta, oppimistuotoksen esittelyyn ja arviointiin. Tämän kaltaisen 

opiskelun ja työskentelyn perustana ja mahdollistajana on luokan 

toimintakulttuuri, jolla pyritään tukemaan turvallista ja myönteistä ilmapiiriä ja 

yhteisöllisyyttä. Tarkastelen luvussa 3.3.1. yhteisöllisyyden ja ilmapiirin suhdetta 

oppilaiden tunteisiin toimintakulttuurin näkökulmasta. Samalla tarkastelen 

yhteisöllisyyden ja ilmapiirin merkitystä yhteisöllisen työskentelyn 

onnistumiselle. Tutkimuksessa olevat digitaaliset projektit ovat ennen kaikkea 

yhteisöllisiä työskentelytapoja, joten avaan yhteisöllisen työskentelyn ja tunteiden 

suhdetta aiempien tutkimusten pohjalta luvussa 3.3.2.  

3.3.1 Yhteisöllisyys ja ilmapiiri 

Yhteisöllisyyttä eivät voi luoda muut kuin yhteisön jäsenet. Yhteisöllisyys ei näin 

ollen ole itsestäänselvyys vaan yhteisön rakenteiden, tapojen ja normien 

syntyminen alkaa koulussa heti ensimmäisellä luokalla, lisäksi se muuttuu 

jatkuvasti. Yhteisöllisyyden käsite on laaja, ja se ymmärretään monin tavoin. 

Useimmiten yhteisöllisyyden käsite liitetään hyvinvoivaan ja toimivaan 

yhteisöön. Jokainen yhteisön jäsen kokee yhteisöllisyyden tunnetta eri tavoin, ja 

siksi se on subjektiivinen käsite, jonka määrittely on tutkimuksen näkökulmasta 

tärkeää (Chavis ym., 1986, 25). Subjektiivisuuden lisäksi yhteisöllisyyden 

rakentaminen ja kokeminen on myös kulttuurisidonnaista (Chipuer & Pretty, 

1999, 654). Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ominaisuutta, tapaa tai toimintaperiaatetta, ja se voidaan käsittää myös ideaksi tai 

tavoitteeksi yhteisön toiminnassa. Se sisältää jo olemassa olevat 

vuorovaikutusprosessit ja mielikuvat näistä prosesseista. (Lehtonen, 2004, 25–

26.) 

Yhteisöllisyydessä on kyse siitä, tunteeko yhteisön jäsen itsensä 

merkitykselliseksi ja tyydyttyvätkö hänen keskeiset tarpeensa jäsenyyden kautta. 

Yhteisön jäsenellä on myös vaikutusmahdollisuus yhteisön toimintaan sekä 

emotionaalinen yhteys toisten yhteisön jäsenten kanssa. (Chavis ym., 1986; 

McMillan & Chavis, 1986.) Ihmisellä oletetaan olevan luontainen tarve saavuttaa 

yhteinen kokemus ja kokea yhteenkuuluvuudentunnetta. Yhteisöllisyys ja tunne 
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ryhmään kuulumisesta välittyvät tavoissa vuorovaikuttaa toisten ryhmäläisten 

kanssa ja sitoutumisessa ryhmään ja sen tavoitteisiin. Toimivaan yhteisöön ja 

yhteisöllisyyteen liitetään myös vapaus toimia ja kokeilla. Epäonnistuminen on 

sallittua, ja uuden kokeileminen ja asioiden tarkastelu eri näkökulmista enemmän 

kuin toivottavaa. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 17.) Lisäksi yhteisöllisyyttä tukevat 

ryhmän jäsenten väliset ystävyyssuhteet (McMillan, 1996). Yhteisöllisyyden 

kriteereistä huolimatta yhteisöllisyys on muuttuvaa, ja sen merkitys saattaa 

vaihdella yksilöstä, ympäröivästä kulttuurista ja kontekstista riippuen (Chavis & 

ym., 1986).  

Tässä tutkimuksessa viittaan yhteisöön ja yhteisöllisyyteen puhuessani 

tutkittavien luokkayhteisöistä ja niiden jäsenistä muodostuneista 

työskentelyryhmistä, jotka ovat säännöllisesti vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa työskennellen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Ymmärrän 

yhteisöllisyyden yksilön kokemuksena yhteisön jäsenyydestä erityisesti 

tunnetasolla, ryhmän jäsenten toistensa tukemisena ja jäsenyyden ilmenemisenä 

käytännössä. Esimerkiksi oppilas kokee, että hän haluaa työskennellä yhdessä 

ryhmänsä kanssa, ja hän on ylpeä omasta ryhmästään ja haluaa kuulua ryhmään 

(ks. Chavis ym., 1986; McMillan & Chavis, 1986). Konkreettisesti jäsenyyden 

ilmeneminen voi näyttäytyä esimerkiksi “me”-puheena, kuulumisella yhteiseen 

WhatsApp-ryhmään, istuminen ryhmän yhteisessä piirissä tai kaikkien ryhmän 

jäsenten osallistuminen keskusteluun tasavertaisesti.  

Ilmapiiri käsitetään tässä tutkimuksessa ryhmän tunnelman ilmaisuna. 

Ilmapiiriin vaikuttavat ryhmän vuorovaikutuksessa jaetut tunteet ja mielialat, tästä 

johtuen se muodostuu yksilöiden tunteiden kautta ja on kiinteä osa 

yhteisöllisyyden kokemista (Scherer & Tran, 2001; Cahour, 2013, 64; Canovi 

ym., 2019, 22). Samalla ilmapiiriä voidaan tarkastella yksilön tunnetilojen kautta. 

Ilmapiiri yleisesti ottaen koetaan joko myönteisenä tai kielteisenä. Myönteinen, 

hyvä ilmapiiri on tulosta siitä, että yhteisön jäsenet kokevat olevansa arvostettuja 

yksilöitä ja heidän panostaan tarvitaan yhteisen menestyksen saavuttamisessa 

(Odell ym., 1994, 11). Ilmapiiri käsitteenä on monimutkaisempi, ja mm. Hurbanis 

ja Walters (teoksessa Gonder & Hymes, 1994, 12) ovat kuvanneet 

kouluilmapiiriin vaikuttavan neljä eri osa-aluetta: 1) Akateeminen ulottuvuus 

sisältäen normit, odotukset, uskomukset ja koulun käytännöt sekä 

oppimisympäristön turvallisuuden sekä palautteen annon. 2) Sosiaalinen 

ulottuvuus, joka sisältää vuorovaikutuksen kaikkien yhteisön jäsenten välillä. 3) 

Fyysinen ympäristö ja käytettävissä olevat materiaalit. 4) Tunneulottuvuus, joka 

käsittää tunteet ja asenteet, joita oppilaat kokevat koulua kohtaan. Kolme 

ensimmäistä ulottuvuutta vaikuttavat ilmapiiriin ja nousevat esiin myös 

kontrolliarvoteoriassa yksittäisen oppilaan tunteisiin liittyvinä tekijöinä (ks. luku 

3.2.3). Viimeinen, neljäs osa-alue kolmen ensimmäisen tulosta.  

Norrena (2019, 28) nostaa esille turvallisen ja luottamusta henkivän ilmapiirin 

luomisen luokkayhteisöön oppimisen ympärille, jotta oppiminen ja 
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itseohjautuvuuden harjoittelu ovat mahdollisia ja ryhmän jäsenet uskaltavat tuoda 

omia mielipiteitään esille (Salovaara & Honkonen, 2011, 12). Kun yhteisön 

toiminnassa on luottamuksellinen ilmapiiri, on mahdollista sovittaa yhteen sekä 

yhteisön että yksilön tavoitteet (Salovaara & Honkonen, 2011, 39). Oppimista 

edistää parhaiten yhteisö, jossa on kannustava ilmapiiri ja yhteisö auttaa yksilöä 

saavuttamaan tavoitteensa (Norrena, 2019, 51; Cohen, 2013, 414; Piispanen, 

2008, 174–177). Luokan ilmapiiri on siis kiinteä osa oppimisympäristöä, ja sen 

eteen aktiivisesti tehty työ kuuluu luokan toimintakulttuuriin (OPH, 2014, 29).  

Kontrolliarvoteoriassa (Pekrun, 2006, kuvio 2) oppilaan tunteisiin 

vaikuttavana tekijänä olevalla oppimisympäristöllä on yhteys yhteisöllisyyteen ja 

ilmapiiriin. Myönteinen tunne jaetusta kokemuksesta sisältää samassa tilassa oloa, 

jaettua tunnelmaa ja ilmapiiriä sekä tietoa toisen tuntemuksista (Crook, 2013, 47). 

Jos taas oppilas kokee oppimisympäristön pelottavana tai kielteisesti 

jännitteisenä, hänen oppimisensa häiriintyy. Oppilaan kognitiiviset resurssit 

menevät koetun uhan käsittelyyn ja hän tuntee pelkoa ja ahdistusta (Neville, 2013, 

7; Pekrun, 2006, 326). Yhteenkuuluvuuden tunteen syntymiseen voidaan siis 

vaikuttaa ryhmän jäsenten tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisen 

lisäksi oppimisympäristön suunnittelulla.  

Opettaja ja oppilaat yhdessä rakentavat luokan ilmapiiriä vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa. Vaikka opettaja ja luokan muut aikuiset eivät yksin voi luoda 

ilmapiiriä, heillä on suuri vaikutusvalta siihen, millainen ilmapiiri luokassa 

vallitsee. Aikuiset voivat omalla toiminnallaan rakentaa ilmapiiristä 

emotionaalisesti tukevaa kohtaamalla oppilaat sensitiivisesti, kuuntelemalla heitä 

ja reagoimalla myönteisesti oppilaiden viesteihin (Emmer & Gerwells, 2014; 

414). Aikuisten kanssa käyty sosiaalinen vuorovaikutus edistää oppilaan tunnetta 

joukkoon kuulumisesta ja hyväksytyksi tulemisesta vahvistaen näin kouluun 

kiinnittymistä ja oppilaan sisäistä motivaatiota, joilla on taas suora vaikutus 

oppimistuloksiin ja suoriutumiseen (Reeve ym., 2004, 165–166).  

Yhteisöllisyydellä ja ilmapiirillä on merkitystä koulussa viihtymiseen, 

työskentelyyn ja oppimiseen (Salovaara & Honkonen, 2011, 41; Ahonen, 2008, 

197). Paalasmaa (2014, 127) toteaa yhteisöllisen hyvinvoinnin lisäävän myös 

yksilön hyvinvointia. Näin ollen ilmapiirin ja yhteisöllisyyden yhteys oppilaan 

tunteisiin on ilmeinen. Yhteisöllisyys ja avoin, turvallinen ilmapiiri ovat perustana 

sille, että luokka voi opiskella ja työskennellä vuorovaikutteisesti yhteisöllisen 

oppimisen työskentelytapoja hyödyntäen. 

3.3.2 Tunteet yhteisöllisessä työskentelyssä 

Koulussa oppilaat toimivat jatkuvasti yhdessä toisten kanssa, ja tällöin 

sosiaalisesta kanssakäymisestä nousevat tunteet nivoutuvat yhteen oppimiseen 

liittyvien tunteiden kanssa (Anttila ym., 2018, 95). Yhdessä toimiminen ja 

tunteiden merkitys korostuvat yhteisöllisissä työskentelytavoissa, näin myös 
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yhteisöllisissä digitaalisissa projekteissa. Kun oppimisesta tulee sosiaalinen 

prosessi, useat tekijät vaikuttavat yksilön tunteisiin. Ryhmän jäsenten kokemat ja 

ilmaisemat tunteet sekä keskinäinen vuorovaikutus luovat ryhmän ilmapiirin ja 

motivaation ryhmän työskentelylle (Järvelä ym., 2013; Järvelä ym., 2010; Rogat 

& Adams-Wiggins, 2014). Tarkastelen seuraavaksi niitä tekijöitä, joilla on yhteys 

sosiaalisiin ja sosiaalisissa tilanteissa esiin nouseviin tunteisiin sekä niitä tunteita, 

jotka muovaavat toimintaa tutkimuksen kontekstissa ryhmän työskentelyn ja 

toiminnan aikana. Keskityn oppilaiden vertaissuhteissa ilmeneviin tunteisiin.  

Yhteisöllinen oppiminen määritellään englanninkielisessä 

tutkimuskirjallisuudessa käsitteellä “collaborative learning”. Yhteisöllisen 

oppimisen määritelmästä on esitetty lukuisia eri versioita (ks. esim. Arvaja, 2005; 

Dillenbourg, 1999, 1), ja yhteisöllisen oppimisen käsitettä käytetään monella 

tavalla. Tämän tutkimuksen luokkayhteisöiden toimintakulttuurissa ja 

digitaalisissa projekteissa taustalla on yhteisöllisen oppimisen ja työskentelyn 

näkökulma ja yhteisöllinen oppiminen ymmärretään Dillenbourgin (1999) sekä 

Scardamalian ja Bereiterin (2006) mukaisesti ryhmän tavoitteelliseksi 

työskentelyksi, jossa ryhmän jäsenet ovat sitoutuneita yhteiseen toimintaan ja 

tavoitteisiin. Työskentelyn aikana luodaan uutta tietoa vuorovaikutuksessa 

yhdessä keskustellen, omia ajatuksia ja ideoita jakaen sekä mielipiteitä 

perustellen. Tällä tavalla voidaan rakentaa syvempää osaamista yhdessä, kuin 

mitä yksilö itsekseen saavuttaisi (Dillenbourg, 1999; Baker, 2015, 471). 

Dillenbourgin mukaan yhteisöllinen oppiminen edellyttää, että oppilaat ovat 

suunnilleen samalla tasolla, heillä on sama tavoite ja he työskentelevät aidosti 

yhdessä jakamatta tehtävää osiin (1999, 9). Tämä vaatii myös oppilailta halua 

ymmärtää toistensa näkökulmia ja sovittaa omia tavoitteita ryhmän yhteisiin 

tavoitteisiin (Wells & Claxton, 2002, 5). Vuorovaikutukseen liittyvät myös 

neuvottelutaidot; asioista keskustellaan yhdessä, eikä kukaan osallistujista saa 

omia näkemyksiään läpi auktoriteetin voimalla (Dillenbourg ,1999, 12–13; John-

Steiner ym., 1998, 776). 

Yhteisöllinen työskentely (collaboration) ymmärretään tässä tutkimuksessa 

toimintana, jossa ryhmän tai yhteisön jäsenet osallistuvat yhteisen tiedon 

rakenteluun ja luomiseen tavoitteena ratkaista jokin ongelma (Hakkarainen ym., 

2004; Dillenbourg, 1999, 7). Keskeisenä työstämisen kohteena ovat oppilaiden 

omat ideat ja ajatukset (Scardamalia, 1999, 14–15). Ryhmän jäsenet osallistuvat 

tasavertaisina ryhmän toimintaan ja päätöksentekoon. Ryhmällä on siis yhteisesti 

sovittuja käytänteitä ja toimintatapoja, joiden varassa ryhmä toimii ja 

vuorovaikuttaa pyrkien yhteistä tavoitetta kohti (Dillenbourg, 1999, 9). 

Yhteisöllisen oppimisen ja tunteiden yhteyttä tutkineet Järvenoja ja Järvelä 

(2005) esittelevät teoreettisen kehyksen oppimisprosessin aikaisten tunteiden 

syntymiseen ja niihin vaikuttaviin tekijöihin liittyen (2005, 468). 

Tietokoneavusteista, yhteisöllistä oppimisprojektia tarkastellessaan tutkijat ovat 

luokitelleet oppilaiden tunteita niiden lähteiden perusteella; itseen, tehtävään, 
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suoriutumiseen, kontekstiin ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyen. Oppilaaseen 

itseensä liittyvät tunteet ovat yhteydessä hänen aiempiin kokemuksiin ja häneen 

itseensä liittyviin uskomuksiin sekä kiinnostukseen (ks. myös Pekrun, 2006). 

Tehtävään liittyvissä tunteissa herättäjinä ovat aihepiiri ja tehtävä itsessään. 

Opiskeluun ja sen edistymiseen liittyvät tunteet ovat suoriutumiseen liittyviä 

tunteita (ks. Pekrun, 2006), kun taas kontekstitunteet sisältävät työtavat, opettajan 

ohjeet ja luokkaympäristöön liittyvät tunteet. Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät 

tunteet ovat yhteydessä vuorovaikutukseen, luokan ilmapiirin ja oppilaiden 

keskinäiseen vertailuun. Nämä tekijät muodostavat kokonaisuuden, ja vaikuttavat 

muun muassa oppilaan tahtoon saavuttaa tavoitteensa ja suoriutua tehtävästä.  

Seuraavaksi tarkastelen yhteisölliseen työskentelyyn liittyen tunteita ryhmän 

vertaissuhteiden, yhdessä viihtymisen ja turvallisuuden tunteen, 

vuorovaikutuksen, sitoutumisen ja tasavertaisuuden, ristiriitojen, tunteiden ja 

toiminnan säätelyn sekä ohjauksen ja oppimisympäristön tekijöiden kautta.  

Näistä kaikki viimeistä lukuunottamatta ovat kiinteästi yhteydessä Järvenojan ja 

Järvelän (2005) luokittelussa sosiaalisiin tilanteisiin liittyviin tunteisiin ja 

viimeinen osa-alue kontekstiin ja tehtävään liittyviin tunteisiin.  

Ryhmän jäsenenä - vertaissuhteet 

Oppilaalla on yleensä tarve kuulua ryhmään sekä olla merkittävä ja tarpeellinen 

ryhmän jäsen. Myönteisiin sosiaalisiin tunteisiin kuuluvat olennaisena osana 

hyväksytyksi tuleminen ja tunne ryhmään kuulumisesta, jotka ovat molemmat 

merkittäviä oppilaan kehittymiselle sekä fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille 

(Bacete ym., 2014; Bukowski & Raufelder, 2018, 141). Myönteiset tunteet 

auttavat oppilasta myös kehittämään sosiaalisia taitoja ja selviämään haasteista, 

joita heille myöhemmin koulussa ja elämässä voi tulla eteen (Bukowski & 

Raufelder, 2018; Hoferichter ym., 2015). Toisten oppilaiden kanssa sosiaalisissa 

suhteissa ilmenevien myönteisten tunteiden on havaittu myös vähentävän stressiä 

ja jännittämistä (Hofericher ym., 2015). Ryhmän sisällä, vertaissuhteissa taas 

kielteiset tunteet liittyvät usein koettuun ulkopuolisuuden tunteeseen, joka 

heijastuu jännittyneisyytenä, hermostuneisuutena ja yksinäisyytenä (Acquac ym., 

2016; Veenstra ym., 2014; Graham & Juvonen, 1998). Pitkään jatkuessa 

vertaissuhteiden kielteiset tunteet voivat johtaa yleisesti koulukielteisyyteen, 

sosiaaliseen jännittyneisyyteen ja jopa masennukseen (Graham & Juvonen, 1998; 

Pekrun ym., 2017). Tutkimuksissa on havaittu myös myönteisten tunteiden 

kielteinen vaikutus koulutyöhön sitoutumiseen; myönteiset tunteet vertaisten 

kesken voivat johtaa kyynisyyteen ja kielteisten tunteiden kokemiseen koulua 

kohtaan, sekä siten vähentää sitoutumista koulutyöskentelyyn (ks. esim. Ulmanen 

ym., 2016).  

Ryhmätasolla tunteisiin vaikuttaa se, miten ryhmässä tunnistetaan toisten 

tunteita, sekä tapahtumat, jotka ovat vaikuttaneet tunteen heräämiseen (Mackie & 

Smith, 2017). Yksittäisen oppilaan tunnetila voi siis heijastua koko luokan 
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ilmapiiriin ja päinvastoin (ks. luku 3.3.1). Tunteet, joita oppilaat kokevat 

vertaistensa kanssa, eivät siis vaikuta vain sosiaaliseen oppimisympäristöön eli 

ilmapiiriin, vaan myös oppilaiden akateemiseen sitoutumiseen ja suoriutumiseen 

(Linnenbrink ym., 2011, Ulmanen ym., 2016; Furrer & Skinner, 2003). Vertaisten 

merkitys tunteiden näkökulmasta oppilaan akateemiselle suoriutumiselle sekä 

kouluun kiinnittymiselle voi olla vielä suurempi kuin aiemmin on arveltu. Tässä 

tutkimuksessa luokkayhteisöjen toimintakulttuurissa on kiinnitetty erityistä 

huomiota myönteisten vertaissuhteiden rakentamiseen ja sitä kautta 

yhteisöllisyyden ja oppilaiden oppimisen tukemiseen.  

Yhdessä viihtyminen ja turvallisuuden tunne 

Aiemmin tutkimuksissa on esitetty, että oppiminen voi olla nautinnollista, mutta 

se ei ole hauskaa sanan vapaa-aikaa ja virkistystä tarkoittavassa merkityksessä, 

sillä oppiminen vaatii keskittymistä ja tavoitesuuntautunutta toimintaa. Koulussa 

oppimista säätelee opetussuunnitelman tavoitteet, eikä se mitä oppilas itse haluaa 

ja opettajan on lähes mahdotonta kohdata kaikkien oppilaiden tarpeita, eli 

yksilöllistämisen haasteita. Myös epäonnistuminen nostetaan usein esteeksi 

nautinnolle, sillä epäonnistumisen väitetään olevan henkilökohtaisen 

pettymyksen lisäksi julkisen nolostumisen paikka. Lisäksi nautintoa estävät 

rutiinisuoritukset, joissa keskitytään pääasiassa siihen, mitä pitää saada tehtyä, 

kuin opittaviin tietoihin ja taitoihin (ks. esim. Brophy 2011, 50-51.) Moni edellä 

luetelluista asioista on väistämättä todellisuutta kouluarjessa, mutta tutkimuksissa 

on havaittu myös koulutyöskentelyssä esiintyviä piirteitä, jotka nostavat esiin 

nautintoa, hauskuuttamista ja yhdessä viihtymistä (ks. esim. Lemke 2013; Drotner 

2019), joita tulisikin tarkastella oppimiseen myönteisten tunteiden kautta 

vaikuttavina tekijöinä. Myös vapaa-ajalta kertyneen osaamisen hyödyntäminen 

koulutyöskentelyssä mahdollistaa kouluarjessa vapaa-ajanomaisia piirteitä ja 

tukee viihtymistä sekä oppilaiden omien vahvuuksien esille tuomista.  

Oppilailla on useimmiten halu työskennellä yhdessä toisten kanssa, vaikka se 

ei välttämättä suoraan tukisi heidän oppimistavoitteitaan. Ryhmä tukee oppilaan 

sosiaalisten tarpeiden tyydyttymistä (ks. Pekrun, 2006) ja vaikuttaa siten muun 

muassa oppilaan viihtymiseen ja myönteiseen suhtautumiseen koulua kohtaan. On 

myös havaittu yhteisöllisen työskentelyn aikana koettujen myönteisten tunteiden 

tukevan ryhmän jäsenten motivaatiota, vahvistavan ryhmän vuorovaikutusta ja 

kommunikaatiota sekä sitouttavat ryhmän jäseniä työskentelyyn (Jones & Issroff, 

2005). Vastaavasti taas kielteisten tunteiden herääminen yhteisöllisen 

työskentelyn aikana voi nostaa esiin haasteita motivoitumisessa sekä ristiriitoja 

yksilöiden välisissä tavoitteissa ja vaatimuksissa (Kreijns ym., 2003).  

Lemke (2013) korostaa yhteisöllisen työskentelyn ja ilmapiirin yhteyttä. 

Tavoitteeseen pääsyä ei hänen mukaansa edistä ainoastaan “vakava opiskelu” 

vaan leikillisyys ja yhdessä viihtyminen (2013, 86). Myönteisillä tunteilla ryhmän 

ilmapiirissä on havaittu olevan vaikutusta ryhmän yhteistyölle ja se parantaa 
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ryhmän suoriutumista tehtävässä sekä ehkäisee konfliktien syntymistä (Barsade, 

2002). Lisäksi myönteinen ilmapiiri voi lisätä tunnepitoista sitoutumista ryhmään 

sekä helpottaa tiedon jakamista ryhmäläisten välillä (Garcia-Prieto ym., 2007, 

Cahour, 2013, 64). Crook (1998) on nostanut esille yhteisöllisen oppimisen osana 

läheisyyden. Tutkija viittaa ryhmän jäsenten kokemukseen, jossa he tiedostavat 

yhteisen tavoitteen olemassaolon ja heillä on kokemus vastavuoroisesta 

yhteydestä. Tällä on todettu olevan merkitystä kognitiivisesti sekä 

emotionaalisesti. Läheisyys ja harmonia voivat siis edistää yhteistyötä 

voimakkaastikin (Crook, 1998, 241). Esimerkkinä Vass (2004, 331–332) tuo 

esille läheisyyden ja ystävyyden merkityksen, kun oppilaat tuntevat toisensa 

hyvin myös vapaista tilanteista ja koulun ulkopuolelta, tällöin heidän yhteisöllistä 

työskentelyään leimaa luova ja humoristinen ote keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa. Näistä näkökulmista tarkasteltuna oppilaiden myönteiset 

vertaissuhteet ja niiden ylläpito, yhdessä viihtyminen, on opettajana merkittävä 

asia huomioida opetuksessa ja sen suunnittelussa.  

Tutkimuskohteena olevien luokkayhteisöjen sisällä vallitseva ilmapiiri ja 

asennoituminen yhdessä tekemiseen ovat merkittäviä yhteisöllisen työskentelyn 

mahdollistajia. Oppilaiden myönteinen ja avoin suhtautuminen toisiinsa, toistensa 

työpanokseen ja keskinäinen hyvä vuorovaikutus ovat perustavia tekijöitä, kun 

ryhmässä otetaan käyttöön yhteisölliset työskentelytavat. Merkityksellistä on 

pyrkiä rakentamaan ilmapiiri ja ympäristö sellaiseksi, että oppilaat tuntevat olonsa 

turvalliseksi kyseenalaistaessaan uskomuksia, muuttaessaan mieltään tai 

vaatiessaan perusteita sekä kokeilevat asioita oman mukavuusalueen ulkopuolelta 

(Bereiter, 2002, 299; Norrena, 2019). Oppilaiden ajattelun kehittymiseen 

vaikuttaa myös seura ja viihtyminen sellaisessa seurassa, jossa ihmiset ajattelevat, 

nauttivat väittelystä ja analysoinnista sekä leikittelevät erilaisilla ideoilla 

(Bereiter, 2002, 300).  

Mikäli yhteisön jäsenet tuntevat toisensa, he tunnistavat erilaisuudet ja sitä 

kautta yksilöiden vahvuudet ja mahdollisuudet. Tällöin myös ryhmänä 

toimiminen yhteisöllisen työskentelyn tavoin on huomattavasti sujuvampaa kuin 

yhteisössä, jossa ryhmän jäsenet eivät tunne vielä toisiaan ja luottamuksen 

ilmapiiriä ei ole syntynyt. Myös väistämättä eteen tulevat ristiriidat pystytään 

ratkaisemaan ilman suuria ongelmia, ja ryhmä keskittyy pääsemään 

tavoitteeseensa (Johnson & Johnson, 2009, 364). Yhteisöllisyyttä ja ilmapiiriä 

kehitetään ja ylläpidetään tutkituissa luokkayhteisöissä muun muassa eri 

toimintakulttuuriin rakentein. 

Vuorovaikutus ja tunteet  

Yhteisöllisessä oppimisessa ja työskentelyssä tarvittavat taidot ovat niitä 

työkaluja, joiden avulla oppilaan on mahdollista osallistua sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen, yhteisen ymmärryksen rakentamiseen sekä roolien, 

päämäärien sekä tavoitteiden neuvotteluun (Azmitia, 1998, 210). Tärkeimpänä 
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näistä voidaan nähdä vastavuoroinen vuorovaikutus, jossa osallistujat rakentavat 

kognitiivisesti yhteisen ymmärryksen, josta uusien merkitysten ideointi saa 

alkunsa (Crook, 2000, 166–167). Oppilailta vaaditaankin yhteisöllisessä 

työskentelyssä enemmän vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä itsesäätelytaitoja 

kuin perinteisessä opettajajohtoisessa opetuksessa, ja siksi oppilaat voivat kokea 

enemmän stressiä (Litmanen ym., 2012, 1096). Yhdessä toimiminen ja ryhmään 

kuuluminen ovat myös oppilaan identiteetin kannalta tärkeitä tekijöitä (ks. 

Wenger 1998). On merkityksellistä tuntea, kenen kanssa työskentelee, mitä 

tehdään ja miten oma toiminta, tunteet sekä tunnereaktiot vaikuttavat toisiin ja sitä 

kautta yhteisölliseen työskentelyyn (Linnenbrink-Garcia ym., 2011; Miyake & 

Kirchner, 2014). Oppilaan sosiaalisten taitojen ja omien tunteiden tunnistamisen 

taidot kulkevat Saarnin (2009) mukaan käsi kädessä. Tästä johtuen oppilaan 

heikot tunteiden tunnistamisen taidot ennustavat haasteita työskentelyyn 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Isokorpi (2004) esittää tunteiden 

tunnistamisen ja niiden hallinnan oppimisen olevan tärkeämpää kuin tiedollinen 

oppiminen ja tiedon hankkiminen, koska uusien asioiden tehokas oppiminen 

vaatii toimivan tunnepohjan (2004, 19, 127). Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa korostettujen (OPH, 2014) tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

päämäärätietoinen kehittäminen koulussa osana arkityöskentelyä on 

merkityksellistä yhdessä työskentelyn ja oppimisen kannalta sekä erityisesti 

oppilaiden tulevaisuutta ajatellen.  

Sosiaalinen merkitys tunteille on moniulotteisempaa, kuin mitä aiemmin on 

oletettu, etenkin yhteistyöhön perustuvissa oppimistehtävissä (Järvenoja ym., 

2018). Oppimistilanteissa vuorovaikutus toimii lähteenä ja kontekstina erilaisille 

tunnereaktioille ja motivaatiolle sekä ohjaa ryhmän jäseniä sekä ryhmän yhteisiä, 

koettuja tunteita (Näykki ym., 2014). Tunteet auttavat ymmärtämään toisia ja 

päinvastoin. Vuorovaikutuksessa tunteet ovat myös kykyä ajatella toisten 

näkökulmasta (Ioannidou & Konstantikak, 2008). Lisäksi tunteiden ilmaisu 

tarjoaa toisille tietoa tunnetilasta ja suhteesta toisiin ihmisiin (ks. Friedlund, 1991; 

Hess & Kirouac, 2004). Jokainen yksilö tulkitsee ja reagoi tilanteisiin omalla 

tavallaan, kuitenkin suhteessa toisten reaktioihin ja tunteisiin. Tunteiden 

jakamisen lisäksi ihmisillä on tapana poimia muiden ihmisten tunteita ollessaan 

vuorovaikutuksessa näiden kanssa. Tätä tapahtuu myös koulussa (ks. Frenzel ym., 

2018). Tunteet tarttuvat ja siirtyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

nonverbaalien ilmaisujen, kuten ilmeiden, eleiden ja äänensävyn kautta (Pekrun 

ym. 2017). Tunteet koetaan yksilöllisesti, mutta ne voivat olla luonteeltaan myös 

kollektiivisia; yksilöllinen tunne voidaan siis kokea ja jakaa ryhmätasolla 

(Shteynberg ym., 2014; Hakkarainen ym., 2004, 199). Tunteisiin myös 

vaikutetaan ryhmässä tunnistaen tunne ja sen voimakkuus sekä tilanteen 

arvioinnin kautta (Goldberg ym., 2014). Ryhmän jäsenet siis tarkkailevat toistensa 

tunteita ja merkittävään asemaan nouseekin tunteiden tunnistamisen taito. 

Ryhmän jäsenen tekemään arviointiin tilanteesta vaikuttaa hänen arvonsa, 
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kiinnostuksensa, persoonalliset ominaisuutensa sekä tilanne (Pekrun, 2006). 

Esimerkiksi ryhmän työskentely voi saada aikaan myönteisiä tunteita ja tukea 

jäsenten motivaatiota tai nostattaa kielteisiä tunteita eri tekijöistä johtuen 

vähentäen motivaatiota tai aiheuttaen jopa vetäytymisen. 

Ryhmätason tunteet ovat yksilöiden tunteiden ilmaisuja ryhmän tilanteesta. 

Ryhmä voi myös jakaa yhteisiä, kollektiivisia tunteita, jolloin useat ryhmän 

jäsenet kokevat saman tunteen samaan aikaan tietyssä tilanteessa (Andersen & 

Guerrero, 1998; Goldberg ym., 2014).  Ryhmätason tunteet eroavat 

kollektiivisista tunteista, ryhmätason tunteissa yksilön kokema tunne on 

yhteydessä ryhmän tapahtumiin, kun taas kollektiivinen tunne tarkoittaa sitä, että 

ryhmän jäsenet jakavat saman tunnekokemuksen vuorovaikutuksessa (Goldberg 

ym., 2014).  

Sitoutuminen ja tasavertaisuus tunteiden herättäjänä 

Yhteisöllisessä työskentelyssä ryhmän jäsenten tulisi olla sitoutuneita yhteiseen 

tavoitteeseen, työskentelyyn, jatkuvaan neuvotteluun sekä yhdessä tehtävään 

edistymisen ja suoriutumisen arviointiin (Roschelle & Teasley, 1995; Järvelä ym., 

2010). Jotta ryhmä voi toimia yhteisöllisesti, on sen jäsenten välinen toiminta ja 

työskentely oltava tasapainossa. Kaikkien tasavertaista osallistumista ja 

sitoutumista odotetaan ja vaaditaan niin kognitiivisella kuin motivaatio- ja 

tunnetasollakin (Dillenbourg ym., 1996; Näykki ym., 2017; Isohätälä ym., 2019). 

Ryhmän jokainen jäsen tuo oman osaamisensa ja näkökulmansa ryhmän käyttöön, 

jolloin taitojen ja tietojen heterogeenisyys mahdollistaa paremman lopputuloksen. 

Myös Dillenbourg korostaa osallistujien tasavertaisuutta työskentelyssä ja 

päätöksenteossa (1999, 9) osana yhteisöllistä oppimista.  

Tasavertaisuutta ryhmän jäsenten välillä voi rakentaa muun muassa 

hyödyntämällä oppilaiden intressiperustaista osaamista. Tässä tutkimuksessa 

esimerkiksi Minecraft-pelin aktiivinen pelaaja on ekspertti pelin sisällöllisessä 

osaamisessa ja noviisi tutkittavan aiheen suhteen, kun taas vastaavasti ryhmän 

toinen jäsen on ekspertti tutkittavan aiheen suhteen mutta noviisi pelaamisessa. 

Aloittelijat ja noviisit voivat saavuttaa tarvittavat taidot ja ymmärryksen 

käytännön toiminnan ja eksperttien kanssa tehtävän yhteistyön kautta (Lave & 

Wenger, 1991). Tämä vaatii yhteisöllistä työskentelyä, avointa ja ohjaavaa sekä 

tasapainoista vuorovaikutusta ryhmän sisällä (Bereiter & Scardamalia, 1993). Jos 

taas ryhmän keskinäiset suhteet ovat enemmän keskittyneitä kilpailulliseen 

vuorovaikutukseen tai yksilöiden tekemään ongelmanratkaisuun, se estää ryhmän 

jäseniä saavuttamasta yhteistä dialogia ja vuorovaikutuksellista sitoutumista sekä 

yhteistä perustaa käsiteltävälle aiheelle (Arvaja & Häkkinen, 2011, 183). 

Positiivisesti toisistaan riippuvainen ryhmä edistää sitoutumista yhteisen 

oppimistavoitteen saavuttamiseen sekä sitoutumista tunnetasolla oppimiseen. 

Ryhmän sisäinen positiivinen riippuvuus kannustaa vastavuoroiseen auttamiseen, 

lisää keskinäistä luottamusta, tukea ja toisista välittämistä. (Repo-Kaarento, 2007; 
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Johnson & Johnson, 2009.) Ryhmän jäsenten keskinäisen riippuvuuden aste voi 

vaihdella; jäsenet voivat olla keskenään riippuvaisia roolien, taitojen tai resurssien 

suhteen. He voivat olla toisistaan riippuvaisia myös negatiivisesti. (Johnson & 

Johnson, 2009.) On myös havaittu, että onnistuneimmat yhteisöllisen oppimisen 

tilanteet tapahtuvat ryhmän jäsenten ollessa ystäviä keskenään (MacDonald ym., 

2000b, 411–412; Vass, 2003). Tähän liittyy korkea kommunikaation taso ja se, 

että ystävät ovat luoneet yhteistä tietoa ja omaksuneet yhteiset 

vuorovaikutustavat. He voivat hyödyntää yhteistä historiaansa prosessissa. 

Ystävyyden merkitys näyttäisi olevan suuri luovuutta vaativissa avoimissa 

tehtävissä, jolloin ryhmällä ei kulu energiaa sosiaalisten suhteiden hallintaan, vaan 

he voivat keskittyä itse tehtävään (MacDonald ym., 2000b, 401–410; 

Crook,1999). Lisäksi toisensa hyvin tuntevat ystävykset osaavat myös hyödyntää 

toistensa tietoja ja tarttua helpommin jatkokehittelemään toistensa ideoita (Vass, 

2003). Tämä huomioiden on entistä merkityksellisempää rakentaa 

luokkayhteisöön luottamuksellinen ilmanpiiri ja sellainen toimintakulttuuri, jossa 

oppilaat tuntevat toisensa ja kokevat olevansa yhteisön jäseniä. 

Tutkimuksissa on havaittu, että oppilaat ovat sitoutuneita ryhmän 

oppimistehtävään, kun he tietävät osallistumisensa olevan merkityksellistä ja 

arvokasta ryhmän toisille jäsenille (Mullins ym., 2013, 141). Sitoutumishalussa 

on kuitenkin eroja (Barron 2000; Kreijns ym., 2003), joita tasoittaa ihmisen 

perimmäinen motivaatio etsiä jaettua yhteistä kokemusta (Crook, 2013, 37). 

Useimmiten oppilaat haluavat työskennellä ryhmässä. Syynä tähän tehtävien 

ratkaisemisen lisäksi on se, että oppilaat useimmiten arvostavat ryhmää ja sen 

jäseniä, sekä heille on merkityksellistä yhdessä oleminen. Sitoutuminen vertaisiin 

ja myönteiset vertaissuhteet tukevat oppilaan motivaatiota ja lisäävät näin ollen 

myös oppimista (Mullins ym., 2013, 144). Oppilaat arvioivat itsensä ja ryhmänsä 

toiminnan tehokkuuden suhteen. Tämä arvio ja odotus omasta tai ryhmän 

suoriutumisesta vaikuttaa tunteeseen oppimisen aikana, esimerkiksi tehokas ja 

tavoitteeseen pääsevä ryhmä synnyttää myönteisiä tunteita, kun taas ennakko-

odotuskin ryhmästä, joka ei pääse tavoitteeseen, herättää kielteisiä tunteita 

(Bandura & Cervone, 1983). Oppilaan minäkuvaan vaikuttaa myös sen ryhmä 

suoriutuminen, mihin oppilas kokee kuuluvansa (Karau & Williams, 1995). On 

myös havaittu, että onnistunut yhteisöllinen työskentely johtaa usein parempiin 

ihmissuhteisiin oppilaiden välillä (Tolmie ym., 2010, 189; Mullins ym., 2013, 

144). 

Vastaavasti taas, mikäli ryhmässä esiintyy sitoutumattomuutta ja sosiaalista 

vetelehtimistä, vapaamatkustusta (social loafing), se vaikuttaa ryhmän ilmapiiriin 

ja vuorovaikutukseen kielteisesti (Zschocke ym., 2015; Linnenbrink-Garcia ym., 

2011). Tämä taas voi johtaa heikompaan suorituskykyyn ja tyytymättömyyteen 

heikentäen ryhmän oppimistuloksia (Bakhtiar ym., 2018; Chiu & Khoo, 2003; 

Duffy & Shaw, 2000; Linnenbrink-Garcia ym., 2011; Näykki ym., 2014). 

Ryhmän jäsenten myönteinen suhde toisiinsa puolestaan lisää positiivista 
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vuorovaikutusta ja sitoutumista ryhmän sisällä (Linnenbrink-Garcia ym., 2011). 

Tunteiden vaikutus oppimiseen ei kuitenkaan ole suoraviivaista, vaan se voi 

vaihdella riippuen muun muassa tunteiden kohdistamisesta ja säätelystä (Moeller 

ym., 2018; Pekrun ym., 2002; Wosnitza & Volet, 2005). Esimerkiksi oppilas voi 

olla onnellinen ja helpottunut saatuaan tehtävän valmiiksi, mutta ilmaista 

tehtävään tai ryhmään liittyviä kielteisiä tunteita. 

Vinoumia ryhmän jäsenten vastavuoroisuuteen ja tasavertaisuuteen voi syntyä 

myös, jos ryhmän jäsenten tietotasot ovat hyvin erilaiset. Ryhmän sisälle syntyä 

eri tavoin arvotettuja rooleja (Cohen 1994, Arvaja & Häkkinen 2011, 184). Cohen 

(1994) toteaa, että erot akateemisten taitojen ja tietojen tasossa osoittavat erot 

oppilaiden välillä. Korkeammalle akateemisesti arvotetut oppilaat voivat hallita 

vuorovaikutusta ja heidät koetaan tällöin helpommin johtajiksi. Vastaavasti 

suositut oppilaat saavat myös helpommin äänensä kuuluville. (Arvaja & Häkkinen 

2011, 185.) 

Ristiriidat 

Ristiriidat ovat sosiaalisia prosesseja ja tapahtuvat vuorovaikutuksessa. Etenkin 

yhteisöllisessä työskentelyssä oppilaat ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa 

keskenään, jolloin myös haasteita kohdataan usein. Vuorovaikutustaitojen 

harjoittelussa ristiriitojen selvittämisen harjoittelu on kehityksellinen ja 

kasvatuksellinen tehtävä (Salmivalli, 2003; OPH, 2014).  

 Yhteisöllisissä oppimistilanteissa ryhmä kohtaa useita yhteisöllistä 

työskentelyä haastavia tilanteita, kuten yksilöiden erilaiset tavoitteet, prioriteetit 

ja odotukset tai ristiriitatilanteet ihmissuhteissa (Blumenfeld ym., 1996, 37–38; 

Webb & Palinscar, 1996). Tällaisia ristiriitoja ovat vaikkapa erilaiset tavat 

työskennellä tai vuorovaikuttaa, luottamuksen ja avoimuuden rakentuminen 

ryhmässä sekä roolien ja statusten epätasapaino (Arvaja ym., 2007; Järvenoja & 

Järvelä, 2009; Hmelo-Silver & Chinn, 2015; 354, 356). Ryhmäläisten tunteminen 

ja tuttuus vähentävät vierauden tunnetta ja vaikuttavat siihen, millaiseksi oppilas 

kokee vuorovaikutuksen toisten ryhmän jäsenten kesken (Summers, 2006, 285; 

Volet & Karabenick, 2006). 

Pyrkimys yhteiseen ongelmanratkaisuun on keskeinen osa yhteisöllistä 

työskentely ja näissä tiedollinen ja kokemuksellinen apu tulee aiemmista 

ongelmanratkaisutilanteista, yrityksistä ja onnistumisista sekä epäonnistumisista 

(Bereiter, 2002, 290). Näistä etenkin epäonnistumiset voivat usein nostattaa 

kielteisiä tunteita. Yhteisölliseen oppimiseen kuuluu myös epäonnistumisia, 

ristiriitoja ja kielteisiäkin tunteita, koska oppiakseen ja luodakseen uutta, ryhmän 

jäsenten tulee päästä yhteiseen tavoitteeseen. Tämä haastaa ryhmän jäseniä 

harjoittamaan tunteiden hallintaa, motivoitumista sekä sosiaalisten tilanteiden 

lukemista ja ymmärtämistä onnistuneesti, jotta oppiminen yhdessä ja 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa on mahdollista (Wolters, 2003). Damsa ja 

kollegat (2013, 115) havaitsivat tutkimuksessaan, että neuvottelutilanteessa 
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ryhmä pyrki konsensukseen käyden neuvottelua tiettyyn rajaan asti, mutta jos 

ristiriitatilanne uhkasi tehtävän valmistumista, ryhmä valitsi käytännöllisen 

ratkaisun.  

Ristiriidat haastavat ryhmän toimintakulttuuria ja sen jäseniä älyllisesti ja 

emotionaalisesti, sillä ryhmän jäsenten tavoitteet, tavat ja rytmi opiskella täytyy 

sovittaa muihin (Repo-Kaarento, 2010, 157). Merkittävää ryhmän työskentelyn 

onnistumisen kannalta on se, miten ristiriitoja työstetään rakentavasti siten, että 

tapahtuisi yksilöllistä ja yhteisöllistä kehittymistä. Ristiriitoihin johtavia haasteita 

voivat herättää muun muassa yksilöiden väliset erot tavoitteissa tai 

kiinnostuksessa (Ainley, 2007), persoonien välinen dynamiikka, sekä erilaiset 

työskentely- ja kommunikaatiotavat (Karabenick, 2003). Myös sitoutumisen tasot 

ja keskittyminen ja useat eri näkökulmat sekä puutteet perustassa tehdä 

yhteisöllistä työskentelyä ja ratkaista ongelmia yhdessä (Mäkitalo ym., 2002).    

Tässä tutkimuksessa ristiriita, riitely, nähdään toimintana, jossa ristiriidan 

aiheuttaa kahden tai useamman henkilön välille joko a) yksilölliset ominaisuudet; 

arvot, tavoitteet, päämäärät, stressi ja halu itsenäisyyteen, tai b) ihmissuhteisiin 

liittyvät tekijät; käyttäytyminen, vuorovaikutus ja aikaisemmasta 

vuorovaikutuksesta johtuvat syyt tai c) tehtävään liittyvät asiat; erilaisten 

mielipiteiden ja tietojen yhteensovittaminen (Pehrman 2011; Wall & Callister 

1995.) Keskeinen syy konflikteihin ovat ihmissuhteisiin ja etenkin toisten 

käyttäytymisen tulkintaan liittyvät epäselvyydet sekä ongelmat 

vuorovaikutuksessa (Pehrman 2011, 47). Tehtävään liittyvät mielipide-erot ja 

niiden perusteltu selvittäminen keskustellen ovat taas yksi tärkeä osa yhteisöllistä 

työskentelyä ja oppimista. 

Tunteiden ja toiminnan säätely 

Tutkimukseni keskittyy oppilaiden ilmaisemiin tunteisiin ja niiden tarkasteluun. 

En kuitenkaan voi täysin ohittaa tunteiden ja toiminnan säätelyä, mikä on oma, 

laaja tutkimusalueensa, sillä säätely monimutkaisine prosesseineen on olennainen 

osa onnistunutta yhteisöllistä oppimista ja työskentelyä sekä yksi 

kontrolliarvoteorian tunteisiin vaikuttavista tekijöistä (kuvio 2). Tarkastelen 

lyhyesti tämän tutkimuksen kontekstiin liittyen erityisesti tunteiden säätelyä 

aiempien tutkimuksien valossa. 

Jotta ryhmä voi toimia yhteisöllisesti, sen jäseniltä odotetaan ja toivotaan 

kykyä ja halua säädellä yhdessä työskentelyn edellytyksiä (Crook, 2000, 162–163; 

Järvelä ym., 2010). Itsesäätelyssä yksilö säätelee itseään ja omaa toimintaansa, 

yhteisessä säätelyssä yksilöt auttavat muita säätelemään itseään, tavoitteena 

saavuttaa omat tavoitteet. Ryhmän jaetussa säätelyssä jotkut tai kaikki ryhmän 

jäsenet säätelevät yhdessä toimintaansa saavuttaakseen yhteiset tavoitteet 

(Järvenoja & Järvelä, 2009, 464). Volet (2001, 62–65) esittää, että sosiaalisissa 

oppimistilanteissa, kuten tässä tutkimuksessa, jaettu tunteiden säätely on 
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pikemminkin ryhmän yhteisesti neuvottelema ja rakentama kuin yksilöiden 

vastaavien prosessien vaikutus muihin ryhmän jäseniin.  

Tutkijat ovat havainneet, että myönteinen tunnekokemus yhdistetään 

itsesäätelyyn, sisäiseen motivaatioon ja kykyyn hyödyntää metakognitiivisia- ja 

itsesäätelystrategioita (Linnenbrink 2007; Meyer & Turner, 2007; Pekrun ym. 

2002). Oppilaat, jotka kokevat mahdottomaksi säädellä tunteitaan 

oppimistilanteissa, keskittyvät selviämään tunteistaan kognitiivisten prosessien 

kustannuksella (Boekaerts, 2007). Vastaavasti myös mitä enemmän oppilaat 

kokevat kielteisiä tunteita tehtävään liittyen, sitä enemmän heidän ryhmänsä tekee 

ryhmätason säätelyä vuorovaikutuksen aikana (Mänty ym., 2020, 8). Ryhmä 

pyrkii näin tasapainottamaan ilmapiiriä ja tukemaan ryhmän jäsenten 

toimintakykyä sekä saamaan tehtävän valmiiksi. Avoin oppimisprojekti, kuten 

digitaalinen projekti on, haastaa erityisesti oppilaan itsesäätelytaitoja, mutta myös 

yhteisöllisenä työskentelynä se haastaa oppilaan vuorovaikutukseen ja tunteiden 

ymmärtämiseen liittyviä taitoja, jotta ryhmä pystyy sekä työskentelemään yhteisiä 

tavoitteita kohti ja säätelemään yhdessä ryhmän tunteita ja toimintaa. 

Tutkituissa luokkayhteisöissä toimintakulttuuriin kuuluu oppilaiden vapaus 

toteuttaa omaa oppimistaan ja itseään. Vastaavasti heillä on myös vastuu 

toiminnastaan. Heitä ohjataan ikätasolleen soveltuen kohti itsenäisyyttä, lisäksi 

tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan tärkeänä osana työskentelyä.  

Ohjaus ja oppimisympäristön tekijät suhteessa tunteisiin 

Tässä tutkimuksessa digitaalisen projektin aikana oppilaiden ohjaamisessa ja 

tehtävänannossa pyritään tasapainottelemaan oppilaita motivoivan autonomian ja 

tehtävän haastavuuden rajoissa. Oppilaiden tunteisiin ja motivaatioon tehtävää 

kohtaan vaikuttavat tarkoituksenmukainen tehtävä, joka herättää ja ylläpitää 

oppilaiden innostusta, autonomian antaminen ja oppimisen itsesäätelyn 

mahdollistaminen, sekä sosiaalisen kontekstin rakentaminen, jotta tarve 

sosiaalisesta yhteenkuuluvaisuudesta lisääntyy (Pekrun, 2014, 20). Myös 

opettajan aihetta kohtaan ilmaisemalla innostuksella ja myönteisillä tunteilla on 

merkitystä oppilaiden tehtävää kohtaan kokemiin tunteisiin ja motivaation 

syntymiseen (Pekrun, 2014, 20). Ilman riittävää ja oikeanlaista ohjausta on 

vaarana, että oppilaat kokevat tehtävät liian haastaviksi tai helpoiksi, turhautuvat 

ja menettävät mielenkiintonsa. 

Ilman tukea oppilaat voivat siirtyä toteuttamaan selviytymisstrategioita - 

esimerkiksi opiskelemaan pinnallisesti tai selviytymään tavalla tai toisella 

eteenpäin (Litmanen ym., 2012, 1098; Pekrun, 2014, 14). Jos taas ohjaus ja ohjeet 

määrittelevät työskentelyä liikaa, oppilaan itsepystyvyyden ja autonomian tunteet 

sekä motivaatio vähenevät (Mullins ym., 2013, 156). Tuen tarve ja ohjeet 

toiminnalle ovat ryhmä- ja oppilaskohtaisia. Tällöin merkittäväksi nousevat 

opettajan pedagoginen osaaminen sekä oppilaiden tunteminen. Jäsenneltyjen ja 

tarkasti rakennettujen oppimistilanteiden lisäksi tulisi tarjota oppilaille myös 
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vapaita ja spontaaneja mahdollisuuksia yhteisölliseen työskentelyyn, jossa 

oppilaiden tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja kokemukset ovat lähtökohtana heidän 

toiminnalleen. Tällöin on mahdollista, että toiminta rakentuu luovuuden ympärille 

ja mahdollistaa henkilökohtaiset tunteet, kuten hauskanpidon ja nautinnon. 

(Hyvönen & Kangas, 2007; Hyvönen, 2011; Hyvönen ym., 2014, 100.)   

Myös Dillenbourg (2002) nostaa esille oppimisympäristön ja sen eri 

ulottuvuuksien liian sääntelyn, joka vähentää oppilaiden motivaatiota ja vaikuttaa 

kielteisesti oppimistuloksiin (2002, 87–88). Lisäksi oppilaan innostumiseen ja 

osallistumiseen yhteisölliseen vuorovaikutukseen voivat vaikuttaa oppilaiden 

erilaiset luonteenpiirteet, kognitiiviset taidot ja aiemmat kokemukset vastaavista 

tilanteista. 

Pelkät yhteisölliset työskentelytavat eivät takaa tavoiteltua yhteisöllisen 

oppimisen prosessia. Merkitykselliseksi nousevat oppilaiden ohjaaminen, 

työskentelytapaa tukeva oppimisympäristö, toimintakulttuuri sekä ryhmän 

yhtenäisyys ja sitoutuminen työskentelyyn. Usein erilaisissa ryhmätyöskentelyn 

malleissa yhteisöllisen oppimisen esteenä on tehtävien jakautuminen ryhmässä 

siten, että oppilaat työskentelevät yksin oman osionsa parissa ja yhdistävät lopuksi 

työnsä yhteiseksi ryhmätyöksi. Silloin prosessin tärkein osa, uuden tiedon 

yhteinen rakentaminen, jää puuttumaan. (Hakkarainen ym., 2004, 43.) Niin 

työskentelyn, vuorovaikutuksen kuin itsesäätelyn harjoittelun ohjaamisella on 

merkitystä yhteisöllisen työskentelyn onnistumiselle ja oppilaiden myönteisten 

tunteiden syntymiselle. 

Tämän tutkimuksen kontekstina toimivaa yhteisöllistä digitaalista 

sisällöntuotannon projektia on kehitetty siten, että sen rakenne tukee oppilaiden 

autonomiaa ja itsenäistä työskentelyä. Tutkimuksen digitaaliset välineet ja 

ympäristöt, joita tarkastelen seuraavassa luvussa, on suunniteltu mahdollistamaan 

ja tukemaan yhteisöllistä työskentelyä. Työskentelyä tukee ohjauksen lisäksi 

oppilaiden aiempi kokemus projekteissa opiskelusta sekä ryhmän tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen harjoittelu autenttisissa tilanteissa projekteissa sekä niiden 

ulkopuolella. Yhteisölliset työskentelytavat eivät itsessään ratkaise ryhmän 

työskentelyn toimivuutta tai oppimisen tapahtumista, vaan tunteiden merkitys on 

suuri ja vaatii tarkempaa tarkastelua.  

3.4 Tunteet, teknologia ja digitaalinen maailma 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet ovat 

väistämättä muuttaneet omaa työtäni luokanopettajana ja käsityksiäni oppimisesta 

ja opettamisesta. Olen muun muassa havainnut arkityössäni oppimista tukevia 

digitaalisen maailman ilmiöitä, kuten Minecraftin pelaaminen, jotka nousevat 

suoraan oppilaiden vapaa-ajan toiminnasta. Digitaalisuus on näyttäytynyt 

opettamieni luokkien arjessa oppilaita innostavana, motivaatiota useimmiten 

lisäävänä ja luovuutta ruokkivana, mutta myös itsesäätelylle haasteita luovana 
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tekijänä, myös tutkimuksen digitaalisissa projekteissa. Tässä tutkimuksessa 

digitaalisuus ja teknologian käyttäminen tarkoittavat yhteisöllistä työskentelyä 

vieri vieressä, missä tiedon jakaminen, tutkiminen, uuden rakentaminen ja 

luominen tapahtuu teknologian välityksellä. Pääsääntöisesti oppilaat ovat 

tutkimuksen liittyvissä projekteissa läsnä samassa tilassa työskentelemässä. 

Tarkastelen seuraavaksi digitalisoituneen oppimisympäristön moniulotteista 

merkitystä oppilaiden toiminnalle ja tunteille kahdesta tulokulmasta. Luvussa 

3.4.1. Digitalisoitunut oppimisympäristö ja tunteet kokoan tämän tutkimuksen 

kontekstiin liittyen tunteiden ja teknologiaperustaisten oppimisympäristöjen sekä 

mobiililaitteisiin liittyvää oppimisen ja tunteiden tutkimusta. Luvussa 3.4.2 

tarkastelen digitaalista sisällöntuotantoa ja tunteita sekä siinä vaikuttavia ilmiöitä.  

3.4.1 Digitalisoitunut oppimisympäristö ja tunteet 

Tieto- ja viestintäteknologian käytöllä on havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia 

kiinnostuksen ylläpitämisessä oppimiseen sekä erityisesti oppilaan 

emotionaalisessa sitoutumisessa (Sun & Rueda, 2012). Aiemmissa tutkimuksissa 

on havaittu, että teknologiaperustaiset oppimisympäristöt ovat mahdollisuus 

kasvattaa oppimisen avoimuutta ja oppilaiden autonomiaa. Ne lisäävät 

sitoutumista, sillä oppilailla on lisääntyvää vapautta tehdä omia valintoja ja 

kontrolloida oppimistehtävää sekä lisätä omat tavoitteensa ja strategiansa 

oppimiselle, samoin kuin sitoutuminen toimintaan lisääntyy (ks. Veermans & 

Järvelä, 2004, 264; Järvenoja & Järvelä, 2005; Pekrun & Stephens, 2010, 245).  

Loderer, Pekrun ja Lester (2020) ovat tehneet meta-analyysin tunteista 

teknologiapohjaisissa ympäristössä pääasiassa aikuisilla opiskelijoilla tehdyistä 

tutkimuksista vuosien 1965–2018 välillä kontrolliarvoteoriaan perustuen. He 

havaitsivat kontrolliarvoteorian hypoteesien pitävän keskimäärin paikkansa; 

tunteiden tasot voivat vaihdella, mutta niiden suhde oppilaan tekemiin arvioihin 

ja oppimiseen ovat samankaltaisia kaikissa ympäristöissä eli tunteiden 

huomioiminen on merkityksellistä oppimisessa ylipäätään. Lisäksi tutkijat 

toteavat myös, tunteiden olevan tärkeitä oppimisen edistäjiä 

teknologiaperustaisessa ympäristössä ja oppijoiden tunnekokemuksiin voidaan 

vaikuttaa muovaamalla teknologista oppimisympäristöä. (Loderer ym., 2020, 12.) 

Tässä tutkimuksessa teknologiseen oppimisympäristöä on rakennettu oppilaiden 

autonomiaa tukevaksi muun muassa oppilaiden henkilökohtaisilla laitteilla sekä 

niiden käyttämisen toimintakulttuurilla.  

Digitaalisten välineiden ja ympäristöjen valinnalla sekä sillä, miten niitä 

käytetään, voi olla suuri merkitys onnistuneelle yhteisölliselle toiminnalle. Niillä 

voidaan erotella tai tukea tekijöitä, jotka edistävät vuorovaikutusta sekä opettajilla 

että oppilailla (Spante, 2019, 189). Älylaitteilla ja erityisesti kosketusnäyttöisillä, 

liikuteltavilla tablet-laitteilla tapahtuvaa opiskelua, työskentelyä ja oppimista on 

tutkittu yhteisöllisen työskentelyn näkökulmasta, jolloin informaatio ja yhteistyö 



 

 54 

on mahdollista laitteen kautta (Koole, 2009; Salmivirta, 2020). Salmivirta (2020) 

nostaa alakoululaisten toimintaa tarkastelleessa tutkimuksessaan esille 

teknologiatuetussa oppimisympäristössä vuorovaikutuksen mahdollisuuden sekä 

positiivisen vaikutuksen motivaatioon. On kuitenkin huomioitava, että vaikka 

teknologian avulla voidaan edistää vuorovaikutusta, se ei automaattisesti takaa 

yhteisöllistä oppimista eikä se välttämättä lisää pelkästään myönteisiä tunteita 

oppimista kohtaan. Salmivirta (2020) havaitsi pienenä ja henkilökohtaisena 

laitteena tablet-laitteiden tukevan yhteisöllisyyttä ja auttavan pienryhmien 

merkityskeskusteluissa. Lisäksi laite aktivoi oppilaita monimuotoiseen, 

vaihtelevaan ja luovuutta sekä yhteistyötä tukevaan työskentelyyn (Salmivirta, 

2020, 175). Laitteen käyttö ja sen mahdollistamat tarjoumat eivät kuitenkaan 

automaattisesti johda laaja-alaiseen laitteen käyttöön oppimisessa; oppilaiden ei 

voida automaattisesti olettaa osaavan hyödyntää uusinta teknologiaa ja 

pedagogisia menetelmiä oppimisen tukena (Salmivirta, 2020, 175; Laru, 2012).  

Mobiiliteknologiaa voidaan parhaimmillaan käyttää yllyttämään oppilaan 

luovuutta ja luovaa prosessia monin eri tavoin. Niillä voidaan työstää, tallentaa ja 

jakaa ajatuksia, näkökulmia ja tarinoita kuvien, kuvakollaasien, kirjojen, tekstien, 

videoiden, musiikin ja pelien muodossa. (Sintonen ym., 2015.) Tutkimuksessa 

mukana olevien oppilaiden käytössä olevat mobiililaitteet, iPadit, on valittu 

tukemaan oppilaan henkilökohtaista työskentelyä yhdessä toisten kanssa. Voidaan 

olettaa, että ne tukevat oppilaiden vuorovaikutusta, autonomiaa, antavat heille 

mahdollisuuden tuottaa luovaa, monimuotoista sisältöä helposti, yhdessä toisten 

kanssa. Henkilökohtaisena laite myös tukee oppilaan osaamisen ja kontrollin 

tunnetta omaa toimintaansa ja tutkittavaa aihetta kohtaan (ks. Pekrun, 2006). 

Oppilas osaa käyttää laitteen ominaisuuksia ja hän on räätälöinyt sen toiminnot ja 

visuaalisuuden itselleen mieleisiksi. Henkilökohtaistaminen tuntuu myös lisäävän 

laitteen ja sen käytön arvoa oppilaalle.  

Lameau tarkasteli yläkouluikäisten oppilaiden tunteita mobiililaitteilla 

opiskeltaessa ja havaitsi, että oppilaat rentoutuivat käyttäessään tablet-laitteita 

oppilaskeskeisellä työskentelytavalla (2019, 47). Vapaus yhteisölliseen 

työskentelyyn ja opettajan kannustus herätti oppilaita auttamaan toisiaan muun 

muassa teknologiataitojen osalta. Teknologia mahdollisti ja tuki vertaisilta 

oppimista. Opettajan valitsemalla oppilaskeskeisellä työskentelytavalla ja 

kyvyllään luoda myönteinen ilmapiiri, näyttää olevan merkitystä oppilaiden 

tunteille (Lameau, 2019, 57–58; ks. Pekrun, 2006; Pekrun, 2014, 20). 

Oppilaskeskeisyyden korostuminen ja koulukulttuurin perinteisten rakenteiden ja 

roolien muovautuminen uudella tavalla teknologian äärellä tapahtuu niin 

vertaisten kuin opettajien ja oppilaiden välillä. Osaajana ja tiedon jakajana ei toimi 

välttämättä opettaja vaan esimerkiksi oppilaan vapaa-ajan osaaminen läikkyy 

luokkahuoneeseen tutkivan ja kokeilevan kulttuurin ohella. Erityisesti oppilaiden 

oma aktiivisuus ja itse muodostettujen tietorakenteiden merkitys oppimisen 

perustana korostuvat (Hakkarainen ym., 2004).  
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Tässä tutkimuksessa mukana olevien luokkayhteisöjen toimintakulttuuriin 

olennaisena osana kuuluu se, että oppilaat ovat aktiivisia toimijoita uusien 

oppimisen ympäristöjen ja tapojen kehittämisessä. Tällöin heidän on mahdollista 

tuoda perinteisen kouluosaamisen rinnalle vapaa-ajalla kertynyttä osaamistaan ja 

omia vahvuuksiaan. Samalla oppilaat rakentavat omaa yhdessä oppimisen 

toimintakulttuuriaan.  

Raudaskoski, Mantere ja Valkonen (2019) ovat tarkastelleet älypuhelinten 

vaikutusta kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Älypuhelin on 

henkilökohtainen laite, jota kukin käyttää yleensä yksin. Tässä tutkimuksessa 

useimmiten työvälineinä ovat henkilökohtaiset iPadit, jotka voidaan 

henkilökohtaisuutensa, mobiiliutensa ja kokonsa puolesta rinnastaa 

älypuhelimiin. Tutkijat ovat havainneet, että laitteesta on hankala irrottautua 

vuorovaikuttamaan toisten, läsnä olevien kanssa. Toinen ihminen voi jäädä 

ulkopuoliseksi tilanteessa, koska ei tiedä, mitä älylaitteen näytöllä tapahtuu. 

Tällöin syntyy sivustakatsojan pimento (Raudaskoski ym., 2019, 283). Kritiikkiä 

on esitetty paljon myös teknologian käyttöön ja digitaalisten ympäristöjen sekä 

esimerkiksi sosiaalisen median imuun suhteessa reaalimaailmassa käytävään 

ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Esille on nostettu muun muassa 

empatiakyvyttömyyden lisääntyminen (Rushkoff, 2013, 236–267) ja 

inhimillisestä vuorovaikutuksesta erkaantuminen tavoin, jotka vaikuttavat 

tunteisiin (Han & Johnson, 2013) ja kognitiivisiin prosesseihin (Carr, 2010). 

Kuitenkin tutkijat haastavat ajattelemaan teknologian ja ihmisen välistä suhdetta 

uudelleen ja toteavat, että mediaympäristön tulisi lisätä ihmisten välisiä siteitä 

(Rushkoff, 2013; Friesem, 2015, 39–41). Tämä konkretisoitui keväällä 2020 

etäkoulujakson aikana. Yhteiskunnassa ja sitä kautta myös koulussa herättiin 

todellisuuteen, jossa oppilaiden sosiaaliset yhteydet olivat pitkälti 

mediaympäristön varassa. Yhteisöllisyyden ja ryhmään kuulumisen tunteen 

luomisessa tuli uudenlaisia haasteita puhumattakaan vuorovaikutuksesta ja 

tunteiden ilmaisusta. Näihin haasteisiin pyritään digitaalisessa projektissa 

vastaamaan esimerkiksi tavoitteella kehittää oppilaiden monilukutaitoa. Tällöin 

heidän kykynsä ymmärtää toisia ja tulla ymmärretyksi erilaisissa digitaalisissa 

ympäristöissä paranisi.  

3.4.2 Tunteet suhteessa digitaaliseen sisällöntuotantoon 

Käynnissä oleva digitaalisen kulttuurin kuluttamisen ja käyttämisen muutos 

roolittaa oppilaan uudelleen teknologian kuluttajasta tiedon tuottajaksi (Hellström 

ym., 2015, 87; Kotilainen, 2011, 159–162), oman digitaalisen kulttuurin luojaksi 

ja rakentajaksi. Väitöstutkimuksen kontekstina olevissa, digitaalisen 

sisällöntuotannon projekteissa ja niihin liittyvissä luokkien toimintakulttuureissa 

korostuu oppilaiden toimijuus, vapaus, itsenäinen tekeminen ja työskentely. 
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Oppilaat eivät vain osallistu kaikkeen toimintaan tekijöinä, vaan he ovat myös 

oppimistilanteiden mahdollistajia ja aktiivisia käynnistäjiä.  

Digitaalinen sisällöntuotanto (digital content creation) voidaan määritellä 

monilukutaitoisen kyvyksi ilmaista itseään digitaalisen teknologian avulla 

multimodaalisia tekstejä tuottaen, yhdistäen, uudelleen käsitellen ja jakaen 

sosiaalisessa kontekstissa. Digitaalinen sisällöntuotanto on median käytön luova 

ulottuvuus ja sosiaalinen prosessi, joka osallistaa tekijänsä intressiperustaisesti 

(Ito ym., 2010, 244; Ito ym. 2020, 7–8). Lapset ja nuoret liikkuvat sujuvasti 

jokapäiväisestä ja rennosta mediankäytöstä “messing around” vakavampaan ja 

hienostuneempaan tuotantoon “geeking out” (Ito ym., 2010, 245). Digitaalinen 

sisällöntuotanto rakentuu sosiaalisista käytänteistä, vaikuttaa identiteetin 

muodostumiseen ja sosiaaliseen sitoutumiseen sekä medialukutaitoon (Drotner, 

2019). Hobbsin mukaan (2017, 7) digitaalinen sisällöntuotanto kehittää 

edistyneitä medialukutaidon muotoja, koska monipuolisesti muokkaamalla ja 

luomalla sisältöjä oppilas omistaa oman oppimisensa.  

Monilukutaito ja medialukutaito ovat yhtenä kulmakivenä digitaaliselle 

sisällöntuotannolle, siinä vaadittaville taidoille sekä tavoitteille. Ne ovat osa 

oppilaan tunteisiin vaikuttavaa oppimisympäristön kenttää, opiskeltavana ja 

harjoiteltavana taitona, kompetenssina sekä tekijänä, jonka kautta oppilas 

rakentaa omaa identiteettiään osana sosiaalista yhteisöä (ks. Pekrun, 2006, kuvio 

2). 

Intressiperustainen osaaminen ja autonomia oppilaan 
tunteisiin liittyvinä tekijöinä 

Perinteisessä opettajajohtoisessa opetuksessa ja sitä tukevissa 

oppimisympäristöissä ei useinkaan pystytä riittävästi huomioimaan ja 

hyödyntämään niitä tietoja ja taitoja, joita oppilailla on kehittynyt informaalisti; 

kodeissa, harrastuksissa ja muualla koulun ulkopuolella, niissä yhteisöissä, joissa 

hän on mukana (Resnick, 1987, 48–50; The New London Group, 1996; Moll ym., 

2005; Rajala ym., 2013; Vartiainen, 2014, 4; Dezuanni, 2020, 52).  

Formaali kouluoppiminen käsitetään tässä tutkimuksessa opetussuunnitelman 

alaisena, tavoitteellisena, usein yksilöllistä oppimiskäsitystä korostavana 

prosessina, jonka katsotaan palvelevan yksilöllisten tarpeiden lisäksi 

yhteiskunnan tarpeita (Beckett & Hagert, 2002). Informaali oppiminen taas 

nähdään enemmänkin tapahtumana, jossa oppiminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa yhteisesti jaettuna prosessina (Krokfors ym., 

2010, 66). Siihen liitetään myös erityisesti oppilaslähtöisyys ja ajatus siitä, että 

tarkoituksena ei ole lähtökohtaisesti oppia, vaan oppimista tapahtuu osana 

arkielämää (Latchem, 2014). Tällaista oppimista tapahtuu muun muassa median 

kuluttamisen ja tuottamisen kautta intressiperustaisesti. Kupiainen (2013) on 

havainnut koulussa tapahtuvien, oppilaiden luovien mediatuottamistilanteiden 

olevan informaalin oppimisen kaltaisia tilanteita, joissa opitaan vertaisilta ja 
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viihdytään yhdessä luokkahuonetilan ulkopuolella (2013, 40). Oppilaat ovat 

mahdollisia mediatiedon ja -tuottamisen agentteja tuodessaan omia 

mediakäytäntöjään vapaa-ajalta koulukulttuuriin (Kupiainen, 2013, 45). Voidaan 

puhua yksilön hallussa olevasta yhteisön tietovarannosta ja kulttuurista, jonka 

yksilö tuo mukanaan eri toimintaympäristöihin ja yhteisöihin. Kumpulainen 

kollegoineen (2010) on esittänyt, että koulussa tulisi entistä enemmän 

mahdollistaa oppilaiden erilaisten tietovarantojen ja vahvuuksien käyttäminen 

osana yhteisön toimintaa ja näin rikastaa koko kouluyhteisön osaamista (2010, 

14). Tällöin myös oppilaat olisivat sitoutuneempia työskentelyyn sekä heidän 

osaamistaan voitaisiin haastaa uudella tavalla (Riikonen ym., 2018; Ito ym. 2020, 

12).  

Vapaa-ajalla oppilaiden oppiminen digitaalisissa ympäristöissä tapahtuu 

mielenkiinnon kohteen mukaan, intressiperustaisesti, sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa saman henkisen ryhmän kesken esimerkikkinä Minecraft-

pelin ympärille kehittynyt yhteisöllinen kulttuuri (Li ym., 2020, 12). Koulussa tätä 

sosiaalisen oppimisen mallia voidaan soveltaa valitsemalla pedagogiset 

menetelmät ja ympäristöt siten, että mahdollistetaan kaikkien osallistuminen, 

sosiaalinen vuorovaikutus sekä intressiperustaisen osaamisen ilmeneminen ja 

hyödyntäminen (Li ym., 2020, 12; Ito, ym. 2020, 78). Kun oppilaat oppivat vapaa-

ajalla digitaalisissa verkostoissaan, heille kertyy taitoa ja tietoa kiinnostuksensa 

kohteesta sekä teknologian ja digitaalisten verkostojen hyödyntämisestä 

oppimisessaan. Lisäksi heillä on kokemus vertaisilta oppimisesta ja opettamisesta, 

tiedon jakamisesta. Oppilaiden sosiaaliset, vertaisoppimisen yhteisöt laajenevat 

kattamaan sekä informaalin ja formaalin oppimisen ympäristöt. (Ito ym., 2020; Li 

ym., 2020, 12.) Pedagogiset suhteet intressiperustaisilla digitaalisilla alustoilla 

eivät perustu ikään vaan jaettuun intohimoon ja mielenkiintoon (Dezuanni, 2020, 

4). Samaa voidaan soveltaa myös digitaalisten taitojen oppimiseen vertaisilta 

luokkahuonetilanteissa. Intressiperustaista osaamista ja kokemusta vertaisilta 

oppimisesta tulisi koulussa pyrkiä yhdistämään entistä paremmin oppilaiden 

akateemisten taitojen oppimiseen teknologiaympäristössä, jolloin he voivat 

yhdistää mielenkiinnon kohteensa ja sosiaalisen sitoutumisensa akateemisiin 

opintoihin, yhteiskunnallisen vaikuttamiseen ja tulevaisuuden 

uramahdollisuuksiin (Ito, ym. 2020, 12).  

Tutkimuksen digitaalisen projektin kaltaisissa työtavoissa oppilailla on 

mahdollisuuksia yhdistää vapaa-ajalla kertynyttä, intressiperustaista, osaamistaan 

koulukontekstiin. Keskeisenä tekijänä digitaalisen sisällöntuotannon prosessiin 

liittyy tekemällä oppiminen, joka voi olla kokemuksellista ja siinä tapahtuvat 

toiminnot ovat tarkoituksenmukaisia (Ito, ym. 2020, 12). Oppilaiden haastaminen 

prosessissa on jatkuvaa ja haasteiden kohdistuessa oppilaan omaan intressiin, se 

voi herättää halun tutkia ja tarkastella asioita laajemmin ja syvemmin sekä jakaa 

omaa tietämystään (Ito, ym. 2020, 79, 81).  
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Digitaalinen projekti on yksi väline kaventaa formaalin ja informaalin 

oppimisen välistä kuilua, tarjoamalla kokonaisvaltaisen ilmiön tutkimisen 

toiminnallisuutta, oppilaslähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä korostaen. Projekteissa 

pyritään mahdollistamaan oppilaiden erilaisten taitojen ja tietojen käyttäminen 

sekä autenttisten, oppilaiden kokemusmaailmaan liittyvien ilmiöiden opiskelu. 

Tavoitteena on tukea oppilaan toimijuutta ja omien vahvuuksien löytämistä sekä 

näihin liittyvien tunteiden, kuten ilon, onnistumisen ja ylpeyden, kokemista 

omasta osaamisesta ja toiminnasta.  

 

Digitaalinen tuottaminen tunteiden lähteenä  

Tutkimuksen digitaalisissa projekteissa oppilaat tuottavat toisille esitettävän, 

multimodaalisen oppimistuotoksensa, joka voi olla muodoltaan dokumentaarinen 

tai kuvitteellinen videoelokuva, videopelimaailma, ohjelmoitu peli, konkreettinen 

peli, digitaalinen tarina, animaatio, simulaatio, interaktiivinen kartta tai kuva, 

verkkosivusto, podcast tai konkreettiseen maailmaan rakennetut osiot sekä näiden 

kaikkien yhdistelmät. Tarkastelen digitaalista sisällöntuotantoa tarkemmin 

erityisesti videotuottamiseen ja Minecraftin 3  pelaamiseen liittyvien ilmiöiden 

kautta, sillä nämä kaksi digitaalista sisällöntuottamisen tapaa ovat oppilaiden 

useimmiten valitsemat tavat kertoa omaa tarinaansa ja ilmaista itseään 

digitaalisissa projekteissa.  

Malita & Martin (2010, 3061) ovat todenneet, että digitaaliseen 

sisällöntuottamisen yhtenä toteutustapana olevien videotarinoiden tekeminen 

kehittää oppilaan tiedonhankintataitoja, organisaatiokykyä, kommunikaatiotaitoa, 

teknisiä taitoja ja ryhmätyötaitoja. Lisäksi videoiden tuottaminen auttaa oppilaita 

ajattelemaan kriittisesti ja ymmärtämään sisältöä syvällisemmin. Kumpulainen 

(2011, 68) nostaa esille myös kyvyn elämykselliseen vuorovaikutukseen 

kehittyvän itsetunnon ja opiskelumotivaation lisäksi. Digitaalisessa 

sisällöntuottamisessa oppilailla on myös mahdollisuus tulla kuulluksi ja käyttää 

omaa ääntään, ja samalla heille kehittyy valmiuksia oman mielipiteen ilmaisuun 

ja oman tuotoksensa esittämiseen yleisölle (Malita & Martin, 2010, 3061). 

Vastaavasti on havaittu perinteisten koulustruktuuriin ja toimintakulttuuriin 

liittyvien roolien ja valtasuhteiden tasapainottuvan, kun oppilaat luovat heidän 

mielentilaansa, identiteettiään ja medialukutaitoa kuvastavia tuotoksia. 

Oppilaiden aktiivisuus medialukutaidossa ja laitteiden käyttämisessä omien 

tuotosten luomiseen mahdollistaa heidän toimijuuttaan eri tavalla kuin yleensä 

oppimisen ympäristöissä tapahtuu ja kasvattaa heidän luottamustaan itseensä ja 

omiin taitoihinsa. (Kervin ym., 2019, 130.) Näillä kaikilla tekijöillä on suora 

 
3 Minecraft on videopeli, jossa pelaaja suunnittelee, luo ja rakentaa kolmiulotteisessa 
virtuaalimaailmassa ilman pelisääntöjä, juonta ja ennalta määriteltyjä pelin tavoitteita. 
Peliä voi pelata yksin tai moninpelinä. Minecraft on yksi myydyimpiä PC-pelejä 
maailmassa. (Kentz ym. 2017) 
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yhteys oppilaan tunteisiin ja kokemuksiin itsestään ja sosiaalisesta ympäristöstään 

(ks. Pekrun, 2006; Perry ym., 2001). 

Itse työskentelyprosessina videotuottaminen vaatii oppilailta 

vuorovaikutustaitoja ja ongelmanratkaisukykyä (O’Donoghue, 2014, 219, 221), 

ja siinä tarvittavan teknologian käyttämisellä on katsottu olevan passiivisia 

oppilaita aktivoiva vaikutus (Drotner, 2019, 231; O’Donoghue, 2014, 219). Tämä 

tukee yhteisöllisen työskentelyn rakenteita, missä jokaisen jäsenen tasavertaista 

osallistumista odotetaan (Dillenbourg, 1999), samoin kuin mahdolliset vinoumat 

roolien ja statuksien osalta voivat tasoittua (Cohen, 1994) (ks. luku 3.3.2). Hobbs 

(2017, 7) on todennut median tuottamisen lisäävän syvää tiedon omaksumista, 

tiedon omistamista ja sisällöntuotannon kehittävän lähes kaikkia medialukutaidon 

osa-alueita. Jatkuvasti käytettynä työtapana prosessi kehittää oppilaiden 

medialukutaitoa ja kriittistä silmää eri medioiden muokkaamisen, koostamisen ja 

hyödyntämisen näkökulmasta. Lisäksi tuotosta rakentaessa tieto ei ainoastaan 

siirry tiedon tuottajalta oppilaalle, vaan se on oppilaiden yhdessä aktiivisesti 

tuottamaa (Yang & Wu, 2012, 399).  

Viitanen ym. (2014, 206–208) ovat tarkastelleet digitaalista tarinankerrontaa 

ja havainneet, että sen tuottamisessa oppilaiden motivaatio ja sitoutuminen ovat 

parempia kuin tavallisesti opetuksessa. Oppilaat nauttivat ja innostuvat 

mahdollisuudesta käyttää luovuuttaan ja rakentaa tarinoita omista lähtökohdista 

käsin. Myös pelatessa kehittyvät luovuus, ongelmanratkaisutaidot sekä 

tarinankerronta - pelaaja rakentaa jatkuvasti pelissä omaa narratiiviaan tunteiden 

ollessa voimakkaasti läsnä. Pelin pelaaminen vaatii tekijältään ymmärrystä 

digitaalisen materiaalisen keräämisestä, muokkaamisesta ja hyödyntämisestä sekä 

vuorovaikutusta pelilogiikan kanssa (Kentz ym., 2017, 57, 65).  

Friesem (2015) on tutkinut oppilaiden yhteisöllistä videotuotantoa 

vuorovaikutteisten emotionaalisten ja kognitiivisten taitojen näkökulmasta ja 

tarkastellut erityisesti empatian eri lajeja suhteessa videotuotannon vaiheisiin. 

Hän on havainnut, että ryhmän työskentely ja oppiminen yhdessä koko prosessin 

läpi tukevat oppilaiden empatiakykyä ja vuorovaikutusta (2015, 34). Mitä 

pitemmälle tuotantoprosessi etenee, sitä paremmin oppilaat tunnistavat toistensa 

tunteita ja ajatuksia. Tätä tukevat myös tutkimukset ryhmän vuorovaikutuksesta, 

ryhmätason tunteista ja tuttuuden merkityksestä yhteisöllisen työskentelyn 

onnistumisessa (ks. luku 3.3.2). Lisäksi on havaittu, että ne, jotka kokevat 

empatiaa digitaalisessa videotuotannossa, kehittyvät digitaalisesti viisaammiksi, 

heidän medialukutaitonsa paranee sekä he ovat sosiaalisesti sitoutuneempia ja 

vastuullisempia (Hobbs, 2010; Prensky, 2012).  

Minecraft-pelaaminen, kuten videoiden tekeminen, on oppilaille mahdollisuus 

viihtyä yhdessä ja pitää hauskaa, kokea onnistumisen tunteita ja mahdollisuus 

toteuttaa erilaisia esittäviä luomuksia (Dezuanni ym., 2015, 149). Pelien kautta on 

mahdollista muodostaa uusia sosiaalisia yhteyksiä ja oppia vaihtoehtoisia tapoja 

ajatella ja vuorovaikuttaa (Ito ym., 2010). Abrams ja Rowsell (2017) ovat myös 
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havainneet, että oppilaat voivat kehittää tunnepitoisia suhteita niin toisiinsa kuin 

Minecraftin eri pelielementteihin liittyen. Pelillisten, rakentamista ja yhdessä 

luomista tukevien ympäristöjen lisäämisessä oppimisen kontekstiin tulee 

huomioida tunteiden merkitys ja tukea tunnekehitystä. Samalla on hyvä 

huomioida pedagogiikassa tunteiden synnyttämän luovuuden ja mielikuvituksen 

hyödyntäminen. Pelit, kuten Minecraft, voivat kannustaa oppilaita 

kekseliäisyyteen ja luovuuteen samalla, kun he rakentavat omaa lukutaitoaan 

merkityksellisillä ja vivahteikkailla tavoilla. (Abrams & Rowsell, 2017, 506.)  

Digitaalisen sisällöntuotannon lopputulos, tässä tutkimuksessa oppimistuotos, 

on oppilaille konkreettinen merkki tavoitteiden saavuttamisesta. Oppimistuotos 

on oppilaalle väline näyttää omaa luovuutta, kertoa omalla äänellä tarinaa sekä 

esitellä omaa ja ryhmän osaamista. Tuotoksen esittäminen ja jakaminen 

laajemmalle yleisölle antaa sille erityisen merkityksen verrattuna perinteisiin 

osaamisen näyttämisen tilanteisiin ja välineisiin kuten kokeet. Esittely yleisölle 

voi motivoida oppilaita tuottamaan parempilaatuista mediatekstiä (Karchmer, 

2001) ja käyttämään parempia välineitä saadakseen haluamansa lopputuotoksen 

(Dezuanni, 2020, 168). Ryhmän oppimistuotoksen arvo on oppilaalle merkittävä, 

jolloin onnistuminen on hänelle tärkeää (ks. Pekrun, 2006). Vastaavasti ryhmänä 

onnistuminen on tärkeää, koska oppilas kokee oman kyvykkyytensä muodostuvan 

myös ryhmän onnistumisten kautta. Itse esittelytilanteen merkitys myös korostuu. 

Itse esittelytilanne sekä toisten esitysten seuraaminen herättää jännityksen lisäksi 

myös muita tunteita, kuten iloa ja riemua (ks. Viitanen ym., 2014, 209).  

Leikillisyyden ja viihtymisen yhteys tunteisiin  

Drotner (2019, 227) on havainnut tutkimuksessaan 6–16-vuotiaiden oppilaiden 

pitävän hauskaa ja leikkivän erilaisilla välineillä, rooliasuilla ja välineillä toistensa 

kanssa ja keskittyvän näissä hetkissä konkreettiseen viihtymiseen. Etenkin 

tutkimuksen vanhemmat oppilaat olivat innostunut leikkimään teknisillä 

välineillä, tallentaen hauskoja ääniä tai ottaen huumoripitoisia selfietä ”green 

screen”-seinän edessä. Tutkimuksessa havaittiin, että viihtyminen oli ryhmää 

yhteensitova hetki, joka nostatti myönteisiä tunteita (Drotner, 2019, 227). 

Vastaavia leikillisyyteen ja yhdessä viihtymiseen liittyviä havaintoja on tehnyt 

Lemke (2013) tutkiessaan yhteisöllisen työskentelyn ja ilmapiirin yhteyttä (ks. 

luku 3.3.1). Connolly (2014) käyttää käsitettä “messing around” videoiden 

editointivaiheen mielikuvitukselliselle leikkimiselle, jossa kokeillaan, testataan 

erilaisia tehosteita, efektejä, kuvakulmia ja leikkauksia kerronnan rakenteina. 

Oppilaat eivät ainoastaan viihdy ja hauskuuta itseään, vaan tilanne sisältää tunteen 

leikkimisestä konseptilla ja tarkoituksella (Connolly & Readman, 2017, 252). 

Leikillisyys voi myös edistää luovaa kerrontaa työskentelyprosessissa (Drotner, 

2019, 230). Itse luodut tarinat leikissä inspiroivat, herättävät tunteita ja auttavat 

oppilasta muistamaan informaatiota (Lawrence & Page, 2016). Pahl ja kollegat 

(2020, 160) havaitsivat, että oppilaat hakivat strukturoimattoman tilan ja ajan 
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leikkimiselle ja leikillisyydelle, vaikka heille tarjottiin luovuuteen ja 

taiteellisuuteen ohjaava koulutehtävä. Nämä tehtävät oppilaat kokivat liian 

rajoitetuiksi ja tutuiksi. Leikki siis löytää vapaan tilan ja tien.  

Myös pelien yhteydessä usein esiin nousee leikillisyys ja leikkiminen, joiden 

keskeiseksi ominaisuudeksi määritelmästä riippumatta on esiin nostettu iloa ja 

mielihyvää tuottava toiminta. Leikit saavat aikaan hyvänolon tunnetta, joka 

motivoi toimintaan. Hauskaksi tai mielenkiintoiseksi koettu leikillinen toiminta 

voi toimia innokkeena työskentelyn aloitukseen sekä edistää leikkijöiden 

sitoutumista tehtävään tai toimintaan. (Rice, 2009, 96.) Peleissä on myös 

mahdollisuus leikkiä pelin sisäisillä elementeillä, pelisuunnittelijan ajatuksia 

vastaan. Esimerkiksi pelissä, jossa opetetaan pelihahmolle matematiikkaa, oppilas 

opetti hahmoaan väärin, koska koki sen hauskaksi. Kuitenkin opettaessaan 

tarkoituksella väärin, on osattava sisältö hyvin (Multisilta ym., 2014, 292). 

Edellä tarkasteltujen tutkimusten pohjalta erilaisissa digitaalisen 

sisällöntuottamisen tutkimuksissa on noussut esiin yhteisiä piirteitä suhteessa 

tunteisiin: 1) sosiaalisen ympäristön rakentuminen yhteisöllisiksi ja myönteisiä 

tunteita tukevaksi, 2) oppilaan autonomian vahvistaminen esimerkiksi 

intressiperustaisen osaamisen tuomisella osaksi koulukontekstia, 3) oppilaan 

luovuuden, omien kokemuksien ja äänen esille tuomisen mahdollistaminen sekä 

4) motivaation herättäminen (Friesem, 2015; Drotner, 2019; Pekrun & Stephens, 

2010, 245; Malita & Martin, 2010; Ito ym., 2020; Ito ym., 2010). Toiminta, jonka 

oppilas kokee itsessään palkitsevaksi, on sisäisesti motivoivaa ja oppilas kokee 

työskentelyssään mielihyvää uppoutuessaan työskentelyyn (Csikszentmihályi, 

1990; Pekrun, 2014, 12). Tällöin oppilas pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti 

ja sitoutuneesti tehtävän parissa, jolloin todennäköisesti myös oppimista tapahtuu 

onnistuneesti (Fulmer & Frijters, 2009). Digitaalisen sisällöntuottamisen eri 

ulottuvuuksilla on merkitystä seuraavaksi esiteltävän tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen rakentumisen kannalla, sillä kuten edellä on kuvattu, digitaalinen 

sisällöntuottaminen sisältää sellaisia tekijöitä, joilla voi olla suoraan tai välillisesti 

yhteyttä oppilaiden tunteisiin.  

3.5 Teoreettinen viitekehys tässä tutkimuksessa 

Perustuen teorian, aiemman tutkimuksen ja empirian vuoropuheluun tämän 

tutkimuksen tavoitteena on tarjota lisää tietoa ja ymmärrystä digitaaliseen 

yhteisölliseen sisällöntuotannon projektiin liittyvistä oppilaiden tunteista. Olen 

koonnut tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen tutkimusprosessin aikana ja se 

tarkentui erityisesti aineistolähtöisen analyysin edetessä ja ajatellessani aineistoa 

yhdessä teorian kanssa. Tämä on myös terävöittänyt tutkimukseni taustateoriaa 

sekä aiempaa tutkimusta kohdentaen sen aineistosta esiin nouseviin ilmiöihin. 

Koska tarkastelen tunteita oppilaiden itsensä kuvaamina, tutkimukseni nojaa 

psykologiseen tunneteoriaan ja erityisesti oppimiseen liittyvien tunteiden 
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tarkasteluun Pekrunin ja kollegoiden rakentaman tunteiden dimensiomallin sekä 

kontrolliarvoteorian kautta (Pekrun ym., 2002; Pekrun, 2006). 

Kontrolliarvoteoriassa sosiaalinen ulottuvuus on tunnistettu lähteeksi tietyille 

ryhmille tunteita ja aiempi tutkimus on keskittynyt paljolti yksilön reaktioihin ja 

kokemuksiin jättäen tunteiden lähteenä sosiaalisen ulottuvuuden vähemmälle 

huomiolle (ks. Boekaerts & Pekrun, 2015). Kun oppimisesta tulee sosiaalinen 

prosessi, kuten tässä tutkimuksessa yhteisöllisessä digitaalisessa 

sisällöntuotannon projektissa, nousee esille lisää tunteisiin liittyviä tekijöitä, kuten 

esimerkiksi yksilön tunteet osana ryhmän ilmapiiriä, niiden säätely ryhmässä ja 

ryhmän vuorovaikutus (Linnenbrink-Garcia ym., 2011; Näykki ym., 2014; 

Shteynberg ym., 2014; Järvenoja ym., 2018). Tutkimukseni kontekstissa 

sosiaalinen ulottuvuus on lähde ja konteksti useille tunteille, yksilön tunteet sekä 

niihin liittyvät kognitiiviset prosessit ovat yksilön kokemia. Digitaalisen 

teknologian käyttö ja oppilaiden digitaalinen sisällöntuottaminen taas sisältävät 

sellaisia tekijöitä, joilla voi suoraan tai välillisesti olla yhteyttä oppilaiden 

tunteisiin. (Kuvio 3.) 

 

Kuvio 3. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja tutkittavan ilmiön avaaminen tutkimuksen 
kontekstissa (ks. Pekrun, 2006; Linnenbrink-Garcia ym., 2011; Järvenoja ym., 2018). 

Perustaksi tunteiden tarkastelulle käsitteellistän oppilaiden ilmaisut teorian 

(ks. Pekrun ym., 2002; Pekrun, 2006; Kreibig, 2010) ja aineiston vuoropuheluna. 

Käsitteellistettyjen tunteiden luokittelu perustuu tunteiden dimensiomalliin, jonka 

avulla tarkastelen tunteiden valenssia (myönteinen / kielteinen) ja mahdollista 

vaikutusta vireystilaan (aktivoiva, neutraali, passivoiva) (Kleine ym. 2005; 

Pekrun ym., 2002). Tällöin ajattelen tunteet yksilön kokemina, tilannekohtaisina 

ja tietystä syystä heränneinä aiheuttaen reaktioita oppilaiden toiminnassa.  
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Kontrolliarvoteoriassa yksi oppilaan tunteiden säätelyyn osallistuva tekijä on 

sosiaalinen ympäristö osana oppimisympäristöä. Tässä tutkimuksessa se nousee 

esille luokkayhteisöjen toimintakulttuurin ja yhteisölliseen työskentelyyn 

perustuvan digitaalisen projektin kautta. Sosiaalisen ympäristön elementit, kuten 

vuorovaikutus, yksilöiden jakamat tunteet ja yhteinen säätely tuovat tunteiden 

tarkasteluun lisää ulottuvuuksia. Ryhmän osallistuminen säätelyprosesseihin 

(Järvenoja ym., 2017), on yhteydessä oppilaan tekemiin arvioihin, oppimiseen ja 

suoriutumiseen ja projektin aikaisiin tunteisiin. Esimerkiksi oppilas kokee 

ryhmänsä tukevan omaa työskentelyään projektin aikana, joten voidaan olettaa 

hänen kokemansa kontrollin omasta suoriutumisesta tehtävässä kasvavan. 

Tunteiden kokeminen ja jakaminen ryhmätasolla sekä yksilön tunteen vaikutus 

ryhmän ilmapiiriin ja päinvastoin ovat myös osatekijöitä oppilaan kokemissa 

tunteissa (Näykki ym., 2014; Shteynberg ym., 2014). Esimerkiksi yhden oppilaan 

kielteiset tunteet tehtävää tai työskentelyä kohtaan vaativat koko ryhmältä 

tunteiden säätelyä, jotta ryhmän ilmapiiri pysyy työskentelyä edistävänä.  

Digitaalisessa projektissa oppilaiden autonomiaa pyritään lisäämään avoimen 

oppimistehtävän ja digitaalisuuden tuomien eri mahdollisuuksien kautta (Pekrun 

ym., 2007). Tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa olennaisena 

osana yksilön ohella on ryhmä. Tavoitteiden merkitys nousee esille tarkasteltaessa 

sitoutumista tehtävään ja vastaavasti sitoutumista ryhmään (Roschelle & Teasley, 

1995; Järvelä ym., 2010). Suoriutumiseen liittyvää palautetta yhteisöllisessä 

työskentelyssä oppilas saa ryhmän jäseniltä jatkuvasti ja tämä palaute johtaa 

tiedostettuihin tai tiedostamattomiin seurauksiin herättäen tunteita.  

Oppilaan tekemään arvioon omasta kontrollista ja arvoista vaikuttavat 

olennaisesti hänen luottamuksensa ryhmää kohtaan sekä oma käsitys itsestään 

ryhmän jäsenenä (Mullins ym., 2013; Bandura & Cervone, 1983). Tunteiden 

osalta toimintaan liittyvät tunteet voivat koskea joko oppilaan omaa tai ryhmän 

toimintaa liittyen sosiaaliseen ulottuvuuteen, samoin kuin lopputulokseen liittyvät 

tunteet voivat sisältää yksilön itsensä tai ryhmän merkityksen tehtävässä 

onnistumisessa tai epäonnistumisessa (Järvenoja & Järvelä, 2005; Boiger & 

Mesquita, 2012). Yksilön ominaisuuksien lisäksi tunteisiin vaikuttaa sosiaalisesta 

näkökulmasta ryhmän ilmapiiri ja sen kautta muiden oppilaiden tunteet, sekä 

ryhmän yhteiset säätelytaidot (Cahour, 2013; Järvelä ym., 2013; Rogat & Adams-

Wiggins, 2014 Canovi ym., 2019). Oppimiseen ja suoriutumiseen liittyen ryhmä 

tarjoaa oppilaalle mahdollisuuksia lisätä omaa kapasiteettiaan, oppia ja harjoitella 

uusia taitoja. Ryhmän jäsenten osaaminen kehittyy ja yhdistyy yhteiseksi 

kompetenssiksi työskentelyn aikana (Dillenbourg, 1999; Baker, 2015,). 

Suoriutumiseen olennaisesti kuuluvat yhteisöllisen työskentelyn taidot, joita ovat 

esimerkiksi kyky neuvotella, keskustella ja kuunnella sekä ja taito toimia 

joustavasti tilanteen mukaan ryhmän tasavertaisena jäsenenä (Dillenbourg, 1999).  

Digitaalisen oppimisen, teknologia oppimisympäristön osana (Hakkarainen 

ym., 2004; Sintonen ym. 2015; Loderer ym., 2020; Salmivirta, 2020) ja 
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digitaalisen sisällöntuotannon tutkimus (Ito ym., 2010; Kupiainen 2013; Hobbs; 

2017; Drotner 2019, Ito ym., 2020; Dezuanni, 2020) avaavat sitä, miten 

digitaalinen luova toiminta voi heijastua eri tekijöiden kautta oppilaiden 

tunteisiin. Tarkastelen digitaalisuuden ulottuvuuksia teoreettiseen viitekehykseen 

eri osioissa (kuvio 3) löytääkseni niitä tekijöitä, joihin digitaalisuus on osatekijänä 

vaikuttamassa oppilaiden tunteisiin joko välillisesti tai suoraan. Tutkimuksen 

kontekstina toimiva digitaalinen projekti pedagogisena osana oppimisympäristöä 

on kehitetty oppilaiden toimijuus ja autonomia huomioiden (luku 4.1). 

Kehittämisen tavoitteena on ollut innostaa ja motivoida oppilaita sekä saada 

heidät kiinnittymään työskentelyyn ja yhteisölliseen oppimiseen. Oppilaiden 

kontrollia omasta oppimisestaan ja työskentelystään on lisätty olennaisesti ja 

samalla on pyritty vaikuttamaan siihen, miten oppilaat arvottavat omaa 

työskentelyään ja osaamistaan. Digitaalisuuden tuomien ulottuvuuksien 

tarkastelun teen analyysissä viimeisenä, koska vasta oppilaiden tunteiden ja 

toiminnan yhteyden selvittyä, on mahdollista tarkastella niitä tekijöitä, joihin 

digitaalisuus mahdollisesti on yhteydessä.  
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4 TUTKIMUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Tutkimuksen toimintaympäristönä on yhteisöllisen digitaalisen sisällöntuotannon 

projekti, jonka toteutetaan kahdessa eri luokkayhteisössä, joiden toimintakulttuuri 

ja sen perinteisesti kouluun liitetystä toimintakulttuurista poikkeavat piirteet 

heijastuvat tutkimukseen oppilaiden kokemusten kautta. Avaan tässä luvussa 

digitaalisen projektin työskentelytavan yleisellä tasolla luvussa 4.1. Tavoitteenani 

on kuvata lukijalle mahdollisimman tarkasti pedagogista ympäristöä ja toimintaa, 

jotta lukija voi arvioida tutkimukseni luotettavuutta sekä mahdollisesti hyödyntää 

omassa työssään digitaalisen projektin työskentelytapaa yhdessä 

tutkimustulosteni kanssa. Lisäksi tavoitteena tällä luvulla on avata lukijalle kuva 

siihen kouluarkeen, joka on tutkittaville luokkayhteisöille normaalia 

koulutyöskentelyä ja toimintakulttuuria. 

Digitaalisen projektin kehittäminen on lähtenyt halusta kehittää omaa 

pedagogiikkaani ja ammatillista osaamistani. Teknologiasuuntautuneena olen 

pyrkinyt kehittämään ja löytämään monipuolisia sekä luovia tapoja toteuttaa 

opetusta ja tukea oppimista teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäen. Opetuksen 

ohessa tämä kehittäminen ja kokeileminen on ollut aluksi hyvinkin yrityksen ja 

erehdyksen kautta tapahtunutta, mutta aika pian olen hakenut tukea erilaisista 

oppimisen malleista ja teorioista. Tämän tutkimuksen ja työskentelytavan juuret 

ovat eräässä vuoden 2012 tutkimusseminaarissa, jossa eteeni tuli design-

suuntautuneen pedagogiikan malli (DOP). Tein mallista oman tulkintani 

yhdistäen siihen tutkivan oppimisen periaatteita ja kokeilin oppilaideni kanssa 

ensimmäisen avoimen oppimisprojektin keväällä 2013. Kokeilusta kehittyi 

vuosien saatossa tämän tutkimuksen toimintaympäristönä oleva yhteisöllinen 

digitaalinen sisällöntuotannon projekti rikastettuna tutkivan oppimisen piirteillä. 

Yhteisöllinen työskentely, jota digitaaliset projektit ovat, vaatii perustaksi ja 

tukijalaksi yhteisöllistä toimintakulttuuria, joka pyrkii muun muassa 

mahdollistamaan oppilaiden toiminnan vapauden ja moniulotteisen, luovan 

teknologian hyödyntämisen. Luvussa 4.2 kuvaan tätä tutkittavien 

luokkayhteisöjen toimintakulttuuria ja sen piirteitä. 

4.1 Työskentelytapana yhteisöllinen digitaalinen 

sisällöntuotannon projekti 

Yhteisöllinen, digitaalinen sisällöntuotannon projekti eli digitaalinen 

projekti, on avoin oppimisprojekti, missä ryhmänä toimivat oppilaat 

suunnittelevat, päättävät ja toteuttavat oman projektinsa, omien ja yhteisten 

tavoitteiden mukaisesti valiten oman tulokulmansa tutkittavasta ilmiöstä. Olen 

toteuttanut digitaalisia projekteja kymmeniä eri tavoin sovellettuina ja usean eri 
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oppilasryhmän kanssa vuosien 2013–2021 välisenä aikana. Tuona aikana 

projektin rakenne on muodostunut perusrungoltaan samanlaiseksi, muiden osa-

alueiden muuttuessa ryhmästä, aiheesta ja toiminnasta riippuen. Projektin 

työtavan kehittämisessä ovat tukeneet kollegiaaliset keskustelut ja havainnot 

yhdessä työskennelleiden opettajien kanssa. Merkitykselliseksi digitaalisen 

projektin työskentelytavan onnistumisen ja oppilaiden myönteisten kokemusten 

kannalta on noussut luokkayhteisön toiminnan perustana oleva yhteisöllisyyttä ja 

oppilaiden aktiivisuutta korostava toimintakulttuuri. 

Oppilaiden työskentely digitaalisessa projektissa pohjautuu siihen, että 

tekemällä, kokemalla ja ajattelemalla ymmärretään maailmaa ja harjoitellaan 

tulevaisuutta varten tarvittavia taitoja. Opetussuunnitelman tavoitteet ohjaavat 

pääsääntöisesti projektin tiedollisia ja taidollisia tavoitteita,  kuitenkin yhdistäen 

konkreettisesti niihin arkipäivän ilmiöitä. Opettajana valmistelen jokaiselle 

projektille oman ohjeistuksen määreineen, joilla ohjataan oppilaita kohti 

yhteisöllistä työskentelyä, ilmiön omakohtaista tarkastelua, opetussuunnitelmasta 

nostettuja tavoitteita sekä uusien taitojen oppimista ja harjoittelua. Pyrin 

rakentamaan projektiin motivoinnin ja lähtötilanteen niin, että aihe on oppilaan 

omaa kokemusmaailmaa ja siinä olevia ilmiöitä kuvastava, jolloin oppilas pääsee 

aidosti ihmettelemään, kehittämään tutkimusongelmia ja tarkastelemaan ilmiötä 

omalta lähtötasoltaan ja kokemusmaailmastaan käsin. 

Digitaalisen projektin rakenne on esitelty kuviossa 4, jossa näkyvät projektin 

päävaiheet: 1) aloitus, 2) suunnittelu, 3) toiminta, 4) esittely ja 5) arviointi. 

Digitaalisen projektin aikana yhdessä työskentelevät ryhmät ovat heterogeenisiä, 

erilaista osaamista sisältäviä ryhmiä, joiden muodostuminen voi tapahtua ohjatusti 

tai intressiperustaisesti oppilaiden omista lähtökohdista käsin. 

 

Kuvio 4. Yhteisöllinen digitaalinen sisällöntuotannon projekti - digitaalinen projekti 
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Projektin aloitus tapahtuu yhteisellä kiinnostuksen herättelyllä ja 

pedagogisella keskustelulla tutkittavasta ilmiöstä (kuvio 4, vaihe 1). Tässä 

vaiheessa käydään läpi myös oppimisen ja työskentelyn tavoitteet. Ryhmät 

pohtivat ja ideoivat tutkimusaiheensa sekä tulokulmansa ilmiöön.  

Projektin toinen vaihe (kuvio 4, vaihe 2) on tutkimusongelman 

rakentamisen vaihe. Ryhmiä ja koko luokkaa ohjataan yhdessä keskustelemaan 

sekä kirjaamaan ylös ilmiöön liittyviä kysymyksiä ja niihin oletettuja vastauksia 

tai ajatuksia eli kartoitetaan yhdessä oppilailla olemassa olevaa tietoa. 

Yhteisöllinen keskustelu, kysymykset ja pohdinnat ovat projektin kannalta 

olennainen osa ryhmän syventyvää ajattelua ja tiedonrakentamista. Ryhmät 

valitsevat oman tulokulmansa ilmiöön, työstävät omat tutkimuskysymyksensä ja 

rakentavat projektilleen suunnitelman (vaihe 2). Tiedonetsintä 

tutkimuskysymyksiin ja aiheeseen liittyen sekä projektin suunnitelman tekeminen 

ovat osin päällekkäisiä vaiheita. Oppilailla täytyy olla pohjatietoa tutkittavasta 

ilmiöstä, jotta he pystyvät suunnittelemaan projektinsa toteutuksen ja sen, miten 

he pääsevät alussa asetettuihin tavoitteisiin. 

Tiedonhankinnassa oppilaat käyttävät tietolähteinään muun muassa erilaisia 

verkosta löytyviä resursseja, joita on voitu ennalta heille tarjota avuksi, 

oppikirjoja, lähdekirjallisuutta sekä asiantuntijoita. Tietoa hankitaan myös 

avautuvasta oppimisympäristöistä siirtyen fyysisesti tai virtuaalisesti paikalle 

yritykseen, kyläympäristöön tai vaikkapa avaruusasemalle tai Marsiin. Vaiheessa 

korostuvat erityisesti kriittinen tiedon arviointi ja medialukutaito. Tiedonhakua ja 

tavoitteiden hahmottamista voidaan auttaa esimerkiksi ilmiöön liittyvien 

käsitteiden listalla, kuten tutkittavassa Suomi Suomeksi -projektissa, tai 

ajatuskartalla ja apukysymyksillä, kuten Avaruus-projektissa (Liite 1). Näistä 

ohjeista, käsikirjoituksesta, voidaan käyttää käsitettä skripti, joka kuvaa niitä 

tukitoimia, joilla oppilaat ohjataan yhteisölliseen työskentelyyn ja jotka auttavat 

oppilaita ymmärtämään, miten tulisi työskennellä, jotta yhteiset tavoitteet 

saavutettaisiin. Skriptit voivat olla lauseenaloittajia tai kuten digitaalisissa 

projekteissa, kysymyksiä, joilla edistetään yhteisöllistä työskentelyä, esimerkiksi 

“Mitkä ovat ryhmämme tavoitteet?” (ks. Hmelo & Day, 1999). Digitaalisten 

projektien skriptit ovat väljiä skriptejä, joissa oppilaille annetaan yleiset ohjeet ja 

suositukset työskentelyn ja työn etenemisestä, oppilaiden päättäessä esimerkiksi 

työskentelytavat, välineet, oppimistuotoksen muodon sekä aikataulun. 

Väljyydellä ja valinnanvapaudella on pyritty tukemaan oppilaiden autonomiaa ja 

sitä kautta sitoutumista tehtävään, yhteisöön ja toimintaan sekä itsepystyvyyden 

tunnetta, jolloin vaikutus motivaatioon on myönteinen (ks. Mullins ym., 2013, 

156).  

Oppilaiden tekemä suunnitelma sisältää tutkimuskysymykset, niihin tulevat 

vastaukset sekä lisätiedot, projektin aikataulun, työtavat ja tarvittavat välineet 

sekä ryhmän oppimistuotoksen idean. Tämän työskentelyvaiheen merkityksen 

oppilaat ymmärtävät, mitä useammasta projektista heille kertyy kokemusta. 
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Opettajan ja muiden aikuisten rooli on ohjata ja mahdollistaa oppilaiden luova ja 

aktiivinen toiminta sekä tukea sitä. Erityisen tärkeä opettajan ohjauksen hetki on 

suunnitelman valmistumisen jälkeen. Tällöin ryhmä keskustelee opettajan kanssa 

omasta suunnitelmastaan, tutkimuskysymyksistään ja hankkimistaan tiedosta 

sekä tiedon ymmärtämisestä. Opettajalla on mahdollisuus tarkentaa 

kysymyksillään oppilaiden suunnitelmaa, heidän rakentamaansa tietovarantoa tai 

ohjaa heidät jatkamaan toimintavaiheeseen. Tässä vaiheessa opettaja myös 

haastaa oppilaita, keskustelee heidän kanssaan tavoitteista ja ryhmän toiminnasta. 

Ryhmä arvioi omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan ja pohtii myös, miten 

jatkaa toimintavaiheen työskentelyyn. 

Mielekkäänkin työtavan tai toiminnan toistaminen aiheuttaa oppilaissa halua 

pysyä mukavuusalueella ja päästä vähän helpommalla. Mukavuudenhalu ilmenee 

samojen työtapojen ja -välineiden valintana, kuten useasti toteutettu diashow tai 

juliste seinälle. Tutut työskentelytavat ovat helppoja ja osittain viihtymistä 

lisääviä. Oppilaiden on mukava työskennellä tutulla, varmalla tavalla. Aina 

mukavuus ei ole kuitenkaan mielekkäin tapa tutkia ja ratkoa ongelmia sekä oppia 

uutta. Mielekkyys voi toteutua myös epämukavassa tilassa, eikä sillä ole 

välttämättä tekemistä mukavuudenhalun, viihteellisyyden tai passiivisen kivan 

kanssa. Projekteissa oppilaita voidaan ohjata pois omalta mukavuusalueelta 

oppimaan uusia taitoja ja haastaen heitä kokeilemaan ja luomaan uusia asioita 

esimerkiksi antamalla oppimistuotokselle vaatimusmääreitä. Käytettyjä määreitä 

ovat olleet esimerkiksi: 1) oppimistuotos ei saa olla toteutettu samoin välinein 

kuin edellisessä projektissa. 2) Oppimistuotoksessa tulee olla liikkuvaa kuvaa ja 

kartta. 3) Oppimistuotokseen tulee sisältyä aikajana tärkeimmistä tapahtumista. 4) 

Oppimistuotoksessa nousee esille eri yhteiskuntaluokkien elämää. Kaikissa näissä 

oppilaiden työskentelytapa on vapaa, ja esimerkiksi tässä tutkimuksessa mukana 

olevassa Suomi Suomeksi -projektissa ryhmät toteuttivat aikajanan 

videoelokuvan sisältönä tai vastaavasti toisessa projektissa tutkimuksen 

ulkopuolella yhteiskuntaluokat rakentuivat muinaisen Egyptin kyliin ja 

kaupunkeihin Minecraftissa. Työskentelytavoista erityisesti oppilaiden 

aktiivisuutta ja luovuutta haastavat elokuvan/dokumentin kuvaaminen ja 

Minecraft ovat nousseet vuosien varrella projektien keskeisimmiksi 

työskentelytavoiksi. 

Toimintavaiheessa, vaihe 3, (kuvio 4) oppilaat havaitsevat usein tarvitsevansa 

lisää tietoa, joten he palaavat prosessissa tutkimuskysymyksien tarkennuksiin ja 

tiedonhakintaan. Uusi tieto saattaa muuttaa myös heidän suunnitelmaansa 

oppimistuotoksesta. Vaiheet menevät usein limittäin ja päällekkäin, ja niiden 

selvärajainen jakaminen ei ole tarpeellistakaan. Oppilaiden syvempi 

kiinnostuminen ilmiöstä on jopa toivottavaa. Ryhmät rakentavat 

tutkimusongelmaansa yhteisen ratkaisun, oppimistuotoksen. Tässä vaiheessa 

opettajan rooli on pääasiassa auttaa resurssien hankkimisessa ja käyttämisessä 

sekä tukea ryhmien vuorovaikutusilmapiiriä ja yhteisöllistä työskentelyä. Tuotos 
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voi olla konkreettinen artefakti, esimerkiksi savesta rakennettu vaivaisukko tai 

virtuaalinen avaruusasema tai esitys, jossa yhdistetään video- ja äänitekniikkaa 

tilanteessa tapahtuvan näytelmän taustalle. Oppilaat ovat tuottaneet vuosien 

aikana toteutetuissa projekteissa muun muassa tasohyppelypelin, animaatioita, 

dokumentteja, kolmiulotteisia pienoismalleja, täytekakkuja, sähköisiä oppikirjoja, 

opetusvideoita, sarjakuvia ja nukkemuotinäytöksiä, diaesityksiä ja seinäjulisteita, 

joita on rikastettu erilaisilla mediasisällöillä tai lisätyn todellisuuden sovelluksilla. 

Oppimistuotoksen rakentamisessa oppilaat muuttavat saamansa tiedot omaksi 

kokonaisuudekseen muokkaamalla tietojen pohjalta täysin uusia kokonaisuuksia. 

Tästä esimerkkinä “Muodin huipulle keskiajalla”-projekti, jossa oppilaat 

rakensivat nykyaikaiseen tv-formaattiin keskiaikaisen muotinäytöksen tutkien 

muun muassa ajanjaksoon liittyvän pukeutumista eri yhteiskuntaluokissa sekä 

käytössä olleita materiaaleja. Lisäksi oppilaat tekivät vaatteet nukeille, esiintyivät 

ja kielellistivät omaa tutkimustietoaan toisille.  

Digitaalisen projektin loppuvaiheessa (vaihe 4, kuvio 2) ryhmät esittelevät 

oppimistuotoksensa sekä oman projektinsa pääosat toisilleen. Oppimistuotosten 

sisällöistä käydään keskustelua, sekä esitykset vertaisarvioidaan sähköisen 

lomakkeen avulla.  

Arviointia tapahtuu koko projektin ajan monin eri tavoin. Kootusti se tehdään 

projektin vaiheessa 5 (kuvio 4). Koko projektiin liittyy reflektio ryhmän tai 

oppilaan itsensä osalta ohjatun oppimispäiväkirjan muodossa, samoin kuin 

oppilaita ohjataan työskentelykertojen aluksi tarkastelemaan omia tavoitteitaan. 

Ryhmiä ohjataan aktiivisesti keskustelemaan keskenään, sopimaan asioista 

yhdessä ja pohtimaan yhteistyötään sekä omaa oppimistaan. Heille tehdään 

projektin aikana tietoiseksi työskentelyn ja myönteisen asenteen merkitys 

kannustamalla ja myönteisen ilmapiirin luomisella.  

Ryhmän arvioinnin tekevät ryhmän jäsenet ja opettaja yhdessä keskustellen ja 

kirjaten ylös tärkeimmät arvioinnissa esille nousseet asiat. Arvioinnin tueksi ja 

kodeille projektista tiedoksi on kehitetty arviointilomake, johon kirjataan 

keskeiset tavoitteet, oppimistuotoksen aihe ja työtapa, ryhmän 

arviointikeskustelun päähuomiot sekä oppilaan sanallinen arviointi kyseissä 

projektissa toimimisesta ja oppimisesta. Mikäli projektin aikana oppilaat ovat 

kirjoittaneet ryhmäpäiväkirjaa, on projektin lopuksi jokainen oppilas tuottanut 

oman kirjoitelman prosessikirjoittamisen keinoin. Siinä oppilas kertoo 

oppimistaan asioista, käsitteellistäen ja rakentaen vielä oman käsityksensä 

opiskellusta asiasta selkeään muotoon, lisäten mahdollisesti itseltään puuttuvia 

tietoja opettajan ja vertaistuen avulla. 

Digitaalisen projektin taustalla vaikuttavat pedagogiset 
mallit  

Digitaalisen projektin työtavan kehittymiseen ovat vaikuttaneet Design-

suuntautunut pedagogiikka sekä tutkivan oppimisen pedagoginen lähestymistapa, 
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joissa molemmissa korostetaan yhteisöllisesti tapahtuvaa tiedonrakentamista 

oppilaiden omista lähtökohdista. Design-suuntautuneen pedagogiikan mallissa 

(DOP) oppilaat ratkaisevat omia, itse määrittelemiään, monimutkaisia ja 

autenttisia suunnittelutehtäviä, jotka nousevat tosielämän ilmiöistä. Se tarjoaa 

oppilaille mahdollisuuden yhdistää omia mielenkiinnon kohteitaan ja harjoitella 

yhteisöllistä työskentelyä yhdessä toisen kanssa. (Pöllänen & Vartiainen, 2013, 

35.) Oppiminen ja työskentely vaativat vuorovaikutusta vertaisten, opettajan ja 

oppilaiden sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa (Seitamaa-Hakkarainen, 

Viilo & Hakkarainen, 2010, 131). Merkittävänä osana on myös jokaisen ryhmän 

jäsenen oman osaamisen, ideoiden, ajatusten ja taitojen jakaminen (Liljeström 

ym., 2014, 599–600). Malli pohjautuu syvällisen oppimisen teoriaan, jossa osa-

alueina ovat: kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, kollaboraatio, kansalaisuus, 

luovuus ja mielikuvitus, henkiset ja moraaliset luonteenpiirteet sekä viestintä. 

(Fullan & Langworthy, 2013, 2–4). DOP-mallissa on keskeisenä lähtökohtana 

koulun ulkopuolisten ympäristöjen ja yhteisöjen hyödyntäminen formaalissa 

kouluoppimisessa entistä laajemmin sekä tukea 2000-luvun osaamisen 

edistämistä (ks. Vartiainen, 2014). DOP-pedagogiikassa, samoin kuin tutkivan 

oppimisen pedagogisessa lähestymistavassa, opettajan ja muiden aikuisten rooli 

on ohjata ja mahdollistaa oppilaiden toiminta ja tukea sitä (Hakkarainen ym., 

1999, 171–173, 181; Vartiainen, 2012, 2101; Liljeström, 2014, 582).  

Tutkivan oppimisen pedagoginen lähestymistapa on toteuttaa mielekkään 

oppimisen piirteitä sisältävää opetusta ja oppimista (Hakkarainen, Lonka & 

Lipponen, 1999; 2004). Mielekkääseen oppimiseen sisältyvät osa-alueet: oppilaan 

aktiivisuus, oppimistavoitteiden asettaminen ja seuraaminen, oppimisen tapojen 

tunnistaminen ja pohdinta, oppimistilanteiden liittäminen mahdollisimman 

autenttisiin arkielämän asioihin, opitun soveltaminen uusiin tilanteisiin ja vanhan 

ja uuden tiedon suhteuttaminen toisiinsa sekä yhteisöllisyys ja vuorovaikutus. (ks. 

esim. Scardamalia & Bereiter, 2008). Näitä voidaan tukea verkkoympäristössä 

monin eri tavoin (Salmivirta, 2020, 30). Tutkivan oppimisen teoriassa 

yhteisöllisyys on osa kokonaisuutta, mutta periaatteena on käsitys oppimisesta 

tutkimisen kaltaisena jatkuvasti syvenevänä, spiraalimaisena prosessina. 

Prosessissa vuorottelevat yksilöllinen ja yhteisöllinen tavoitteenasettelu, 

työskentelyteorioiden luominen, tiedon hankkiminen, kyseenalaistaminen ja 

palautteen antaminen. (Hakkarainen ym., 2004.) Tutkivan oppimisen työtavassa 

on tavoitteena ilmiöiden selittäminen ja ymmärtäminen, ja tärkeänä osana on 

myös oman toiminnan suunnittelu ja arviointi (Hakkarainen ym., 2004). Tutkivan 

oppimisen työskentelyssä ja oppimisessa korostuvat ongelmaperusteisesta 

lähtökohdasta sosiokonstrutkivistisesti rakentuva tietämys sekä metakognitiivisen 

ajattelun kehittyminen (Salmivirta, 2020, 31). Mallia on toteutettu ja tutkittu niin 

alaluokilla peruskoulussa kuin yliopistossakin vaihtelevissa 

oppimisympäristöissä ja konteksteissa (ks. esim. Seitamaa-Hakkarainen ym., 

2005; Lakkala ym., 2007; Viilo ym., 2018).  
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Tämän tutkimuksen kontekstina olevan yhteisöllisen digitaalisen 

sisällöntuotannon projektin työskentelytapaan tutkiva oppiminen on vaikuttanut 

erityisesti oppilaan tiedonrakentamisen taitojen kehittämisen näkökulmasta 

tutkimusongelmien rakentamisen kautta. Lisäksi digitaalisessa projektissa on 

mukana alakoulussakin toteutettavissa oleva jaettu asiantuntijuus, joka sisältää 

tiedon jakamista, palautteen antamista ja saamista, suunnitelmallisuutta sekä 

kognitiivisten resurssien yhdistämisestä yhteistä tavoitetta kohti (ks. Hakkarainen 

ym., 2005). Merkitykselliseksi digitaalisen projektin työskentelytavan 

onnistumisen ja oppilaiden myönteisten kokemusten kannalta on noussut 

luokkayhteisön toiminnan perustana oleva, perinteisesti kouluun liitetystä 

toimintakulttuurista poikkeava yhteisöllisyyttä ja vapautta korostava 

toimintakulttuuri, jota kuvaan seuraavaksi.  

4.2 Luokkayhteisöjen toimintakulttuurin kuvaus 

Seuraava kuvaus oppitunnin alusta avaa tiivistetysti toimintakulttuurin keskeiset 

piirteet: yhteisöllisyys, avoin ja vapaa ilmapiiri, tavat ja käytänteet sekä 

pelisäännöt, työvälineet ja työskentelytavat. Oppitunnilla 5.11.2012 opettamani 4. 

luokka sai koko syksyn odottamansa iPadit käyttöönsä. Tähän asti tutustuminen 

tablet-laitteeseen oli tapahtunut opettajan yhden laitteen avulla. 

 

”Opettaja jakaa neljäsluokkalaisille oppilaille tablet-laitteita, ja oppilaat 

ryhtyvät itsenäisesti tutustumaan saamaansa työvälineeseen. Luokan 25 

oppilaasta vain yksi on aiemmin käyttänyt kotona vastaavaa laitetta. Opettaja ei 

anna ohjeita, ja keskustelu oppilaiden kesken alkaa heti vilkkaana.  

Tiina reagoi aluksi kielteisesti eikä halua koskea laitteeseen, mutta innostuu ja 

rohkaistuu nähtyään Johannan toimivan ja purkavan laitteensa paketista. Tytöt 

kerääntyvät Johannan ympärille kysymään apua, koska hän sai laitteensa 

ensimmäisenä ja ottaa sen sujuvasti käyttöön muiden seuratessa. Tiina kysyy apua 

ja ohjeita Johannalta, Minni taas kysyy Tiinalta. Armi on todella epävarma 

laitteensa kanssa ja varmistaa Johannalta jokaisen asian.  

 

- Mieti vähän itteki mikä vois olla sellanen oletettava nappi, Johanna 

ohjeistaa Kerttua. 

- Mutta jos painaa väärää. 

- Ei se haittaa. 

 

Petri asensi jo sähköpostinsa toimimaan laitteelle: 

 

- Ope, tää purkaa jo miun gmailia. 
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Opettaja ei ole vieläkään antanut yhtään ohjetta laitteen käyttöön. Kaikilla 

oppilailla on laite päällä ja kokeilu käynnissä. Kun kaikki oppilaat ovat saaneet 

laitteensa päälle, opettaja ohjeistaa ensimmäisen kerran toimintaa:  

 

- Siihen asti, kun kello (ajastin) täällä soi, voit tehdä omia juttuja, sitten 

ruetaan tekemään yhdessä juttuja. 

 

Samalla opettaja käskee kaikki omille paikoilleen pöytäryhmiin.  

 

- Vastaatte ryhmässä, että kaikki toimii ja osaa käyttää. 

 

Tiina alkaa etsiä GoSusta (Go Supermodel) kavereita ja kysyy ensin, onko Elli 

siellä (ei), mutta kontaktoi silti tämän GoSussa.  

Venla kysyy Tiinalta, liittyisikö itse Gosuun ja jatkaa: 

- Voiks joku auttaa, mistä saa ohjelmia? 

- Täältä, kirjoitat “Magic piano”, Jere auttaa. 

  

Jere neuvoo myös Attea laitteen käytössä. Armi taas kyselee Johannalta “Tap 

the frogista” ja ohjelmien vaihtamisesta. Johanna neuvoo kärsivällisesti ja testaa 

itse samalla uusia toimintoja laitteella.” 

 

(Tutkijan videopäiväkirjan muistiinpanot 5.11.2012) 

 

Kuvauksessa on havaittavissa piirteitä oppilaiden aktiivisuudesta, ryhmän 

vuorovaikutuksesta ja luokassa vallitsevasta avoimesta, kokeilevasta 

toimintakulttuurista, jossa opettaja antaa tilaa ja ohjaa oppilaita tutkimaan ja 

tutustumaan itse eteen tuleviin asioihin. Toimintakulttuurista nousee esille myös 

yhteisöllinen tiedon jakaminen, oppiminen omaehtoisesti ja kiinnostuksen 

mukaan (ks. Li ym., 2020, 12). 

Toimintakulttuurilla tässä tutkimuksessa tarkoitan niitä normeja, tapoja ja 

rakenteita, joiden perusteella luokkayhteisössä toimintaan. Se rakentuu 

vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä ja 

sisältää myös luokkayhteisön tiedostetut ja tiedostamattomat käytänteet ja 

rakenteet (OPH, 2014, 24). Luokkayhteisön oma toimintakulttuuri on osa koulun 

toimintakulttuuria, missä oppilaat ovat sosiaalistuneet koulumaailmassa tiettyihin 

toimintamalleihin. Tarkastelen tutkimuksessa mukana olevien luokkien 

toimintakulttuuria a) kaikkiallisen digitaalisuuden, b) yhteisöllisyyden ja 

ilmapiirin sekä c) tapojen ja käytänteiden sekä d) yleisenä työskentelytapana 

olevien projektien kautta. Näissä kaikissa osa-alueissa kulkee mukana myös 

luokan aikuisten toiminta ja ohjauksen merkitys. Lopuksi kartoitan tutkittujen 

luokkayhteisön toimintakulttuurien eroja, joiden mahdollista vaikutusta 

tutkimukseeni ja sen tuloksiin tarkastelen tulososiossa luvussa 6.1.1.   
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A) Kaikkiallinen digitaalisuus tämän tutkimuksen 
kontekstissa.  

Olen koonnut yhteenvetona taulukkoon 2 aiemmista tutkimuksista sekä 

perusopetuksen opetussuunnitelmasta 2014 kymmenen keskeistä osa-aluetta, 

jotka digitalisoituneessa koulussa ja sen oppimisympäristössä sisältäen 

pedagogiikan on huomioitu ja miten nämä toteutuvat tutkimuksen kohteena 

olleiden luokkien toimintakulttuurissa konkreettisesti. Kyseisten luokkien 

oppimisympäristön digitaalinen ulottuvuus on rakennettu avoimen 

verkkoyhteyden, mobiilien laitteiden ja sähköisten oppimisalustojen sekä 

erilaisten, tuottamista ja luovaa työskentelyä tukevien ohjelmien kokonaisuudeksi 

tavoitteena rakentaa yhteisöllistä oppimista sekä työskentelyä ja oppilaiden 

aktiivisuutta tukeva kokonaisuus. Teknologia ja digitaalisuus, laitteet ja 

digitaaliset mediaympäristöt, ovat jatkuvasti oppilaiden saatavilla, ja heillä on 

useimmiten mahdollisuus valita itselleen mieluisat työvälineet omaan 

työskentelyynsä. Sähköisen oppimisympäristön käyttö harjoitellaan 

arkikäytänteeksi, ja oppilaat jakavat, tekevät yhteistyötä, kirjoittavat, kuvaavat ja 

luovat yhdessä digitaalisella alustalla. Oppilailla on mahdollisuus käyttää vapaasti 

luokan yhteisiä ja omia laitteitaan työskentelyyn. Usein omien, henkilökohtaisten 

laitteiden käyttö tuo mukanaan lisää oppilaiden osaamista. He toteuttavat itselleen 

tutulla laitteella ja ohjelmalla jotain sellaista osaa tehtävästä, esimerkiksi kuvien 

muokkaamista tai yhdistämistä, jota he eivät koulun laitteella syystä tai toisesta 

osaa tai voi tehdä. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että henkilökohtainen 

laite lisää oppilaiden sitoutumista työskentelyyn ja luovuuden sekä omien 

intohimojen ja kiinnostuksen kohteiden tuomista oppimiseen. Henkilökohtainen 

laita myös mahdollistaa oman oppimistyylin ja tahdin. (ks. Douglas, 2011; 

Mclean, 2016.) Myös oppilaiden koululta saatujen, henkilökohtaiseen käyttöön 

tarkoitettujen laitteiden yksi pedagoginen perustelu on ollut tämän ilmiön 

vahvistaminen. Oppilas voi käyttää koulun laitetta vapaa-ajallaan luovaan 

omaehtoiseen toimintaan, omien mielenkiinnonkohteidensa mukaisesti, jolloin 

voidaan toivoa ja olettaa informaalin osaamisen läikkyvän myös formaaliin 

koulutyöskentelyyn (ks. Bilund ym., 2016).  
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TAULUKKO 2. Yhteenveto digitalisoituneen oppimisen toimintakulttuurin piirteiden 

ilmenemisestä tutkittavien luokkien toimintakulttuurissa. 

 

Digitalisoitunut oppiminen (ks. esim. OPH 

2014; Tanhua-Piiroinen ym. 2019; Lau & Yuen 

2014; Ananiadou & Claro 2009) 

Konkreettinen ilmeneminen tämän 

tutkimuksen luokkien toimintakulttuurissa. 

Teknologioiden saavutettavuus Oppilailla käytössä riittävä määrä laitteita. 

Kannettavat tietokoneet luokkakäytössä (1:2) 

ja iPadit henkilökohtaisina laitteina (1:1). 

Vapaus käyttää laitetta tehtäviin haluamallaan 

tavalla. Fyysisessä oppimisympäristössä 

mahdollistettu digitaalinen työskentely helposti 

(mm. laajat langattomat verkot, oppilaiden 

käytössä olevat näytöt, "green screen" -seinät) 
Mobiilisti oppiminen Oppilaat voivat työskennellä 

kouluympäristössä vapaasti yhdessä sovituilla 

pelisäännöillä. 

Laitteet toimivat kaikkialla 

oppimisympäristössä. 

Oppimisen kaikkiallisuus, oppimisympäristön 

avoimuus myös perinteisen kouluympäristön 

ulkopuolelle. 
Oppimisen rajattomuus; informaalien ja 

formaalien ympäristöjen ja opittujen taitojen 

hyödyntäminen 

Työvälineenä ja -ympäristönä mm. Minecraft, 

jossa oppilaat asiantuntijoita. Vapaa-ajan 

osaaminen osaksi kouluoppimista ja 

vastaavasti päinvastoin. 
Monimediaisuus toiminnassa, käsitys 

monilukutaidosta 
Oppilailla on mahdollisuus tuottaa 

monimediaisia oppimistuotoksia (laitteet  ja 

osaaminen) 

Oppilaiden oppimistuotoksena esim. 

- posteri, jossa lisättyä todellisuutta 

(Augmented Reality) mukana 

- esitys, jossa näytelmässä käytetään videota 

avaruuslennon kuvaamiseen tai pelimaailmaa 

taustana 

- videon hyödyntäminen monella eri tavalla 

Oppilailla on 

- kyky tuottaa monimediaista tekstiä. 

- kyky lukea monimediaista tekstiä ja arvioida 

kriittisesti sen todenmukaisuutta. 
Optimaalinen teknologia tilanteeseen.  

Kyky muokata teknologioita tarpeeseen 
Oppilailla kokemusta monentyyppisistä 

teknologioista (laitteet ja ohjelmistot), ja he 

voivat valita itselleen ja työskentelylleen 

mieluisat ja sopivimmat laitteet. Oppilaat 

käyttävät digiresursseja luovasti ja kokeilevasti, 

ratkaisten mm. eteen tulleita ongelmia vaihtaen 

ohjelmistosta / laitteesta toiseen muokaten 

tuotostaan haluamallaan tavalla. 
Oppilaskeskeisyys, vertaisilta oppiminen, 

ongelmanratkaisukyvyn harjoittaminen, 

kokeileva kulttuuri 

Oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja hyödyntävät 

omaa osaamistaan, yhteistä ajattelua ja 

ongelmanratkaisukykyä työskennellessään 

toisten kanssa. Ratkaisujen etsiminen 

kokeilemisen kautta. Vuorovaikutukseen 
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kannustaminen ja yhteisöllisen työskentelyn 

tukeminen 
Teknologia vuorovaikutteisuuden, 

kommunikoinnin ja yhteisöllisen työskentelyn 

mahdollistajana 

Oppilaat työstävät yhteisöllisesti sisältöjä 

ohjelmien välityksellä. Tiedostojen ja 

materiaalien jakaminen ja yhdessä 

työstäminen on osa arkikäytäntöjä. 

Oppilaat viestivät toisilleen ja ottavat 

etäyhteyksiä poissaoleviin ryhmän jäseniin 

esim. videopuhelun välityksellä. Oppilaat 

lähettävät opettajalle tekstejä, kuvia ja videoita 

kertoen toiveistaan, ehdotuksistaan ja näyttäen 

osaamistaan saaden palautetta joko 

sähköisesti tai suullisesti kasvokkain.  

 

Yhteenvedon tavoitteena on avata ja kuvata tutkimukseen liittyvää alakoulun 

luokkien toimintakulttuuria sekä selventää, miten toimintakulttuurin 

digitalisoitumisen kokonaisvaltaisuus ja sulautuminen oppimiseen ja 

työskentelyyn ymmärretään tässä tutkimuksessa. Taulukossa 2 on kuvattuna 

opettajan näkemys digitaalisuudesta toimintakultuurissa, kun taas kuviossa 5 on 

oppilaiden kuvaamana digitaalisuus ja teknologia osana toimintakulttuuria. 

Kuviossa olevassa sanapilvessä digitaalisuus nousee esille monipuolisesti sekä 

tuottamisen että kuluttamisen näkökulmasta. Oppilaat ovat nimenneet erilaisia 

ohjelmistoja, oppiaineita, työskentelytapoja, laitteita sekä projektien osa-alueita, 

kun heiltä on tiedusteltu, mihin kaikkeen he hyödyntävät iPadiaan ja teknologiaa 

opiskelussaan. Tästä voidaan päätellä, että teknologia ja digitaalisuus ovat luokan 

arkipäivässä kaikkiallisia ja normaaleja, sovellettuja toimintoja, joiden käytöstä 

oppilaat itse pääosin päättävät.  

 

 

Kuvio 5. Tieto- ja viestintäteknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen tutkitussa luokassa 
oppilaiden kuvaamana (Tutkimuspäiväkirja, 12.4.2015) 
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B) Yhteisöllisyys ja ilmapiiri tutkittavissa luokkayhteisöissä.  

Merkittävää tutkimuksen kannalta on luokkayhteisön yhteisöllisyys ja ilmapiiri, 

jotka toimivat digitaalisten projektien ja yhteisöllisen työskentelyn taustatekijöinä 

ja mahdollistajina (ks. luku 3.3.1). Luokkayhteisön toimintakulttuuri pyritään 

rakentamaan sellaiseksi, että avoin, oppilaiden toimijuutta korostava, 

yhteisöllinen digitaalinen sisällöntuotannon projekti on mahdollista toteuttaa 

aidosti yhteisöllisenä työskentelynä ja oppimisena. Usein koulussa on ajateltu 

formaalin oppimisen olevan yksilöllinen prosessi, joka on irrallaan yhteistyöstä ja 

omasta tiedonrakentelusta (Beckett & Hager, 2002; Krokforss ym., 2010, 68). 

Tutkittavissa luokkayhteisöissä lähtökohta oppimiseen perustuu siihen, että 

oppimista tapahtuu toisten kanssa vuorovaikutuksessa vertaisilta oppien (taulukko 

2). Oppilailla on jatkuva lupa kysyä apua vertaiselta, sekä heitä on ohjattu 

auttamaan toista. Oppilaat työskentelevät ja opiskelevat asioita yhdessä toisten 

kanssa. Oppilaiden välisiä myönteisiä suhteita pyritään vahvistamaan erilaisilla 

yhteisillä kokemuksilla, kuten retkillä ja luokkien omilla perinteillä, pienillä arjen 

teoilla, joilla tuetaan jokaisen ryhmän jäsenen kuulumista ryhmään. Lisäksi 

luokkien kanssa työskentelevät aikuiset pyrkivät kannustamaan ja antamaan 

myönteistä palautetta nimenomaan yhteisöllisyyttä ja myönteistä ilmapiiriä 

tukevista teoista. Luokkayhteisöissä keskustellaan paljon ilmapiiriin vaikuttavista 

asioista, jokaisen ryhmän jäsenen vaikutuksesta toisiin sekä ilmapiirin. Lisäksi 

toimintakulttuuriin kuuluva kokeilujen ja epäonnistumisten salliminen osana 

luovaa työskentelyä antaa mahdollisuuden sille, että oppilas voi tuntea olonsa 

turvalliseksi ja kokee epäonnistumisen olevan normaali osa työskentelyprosessia.  

Luokkayhteisöt muodostavat institutionaalisen, virallisen ryhmän, joka käy 

yhdessä olonsa aikana läpi ryhmän, yhteisön, kehitysvaiheita. Automaattisesti 

luokka ei toimi kuitenkaan yhteisönä, jonka jäsenet tuntisivat 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja jakaisivat saman tavoitteen ja yhteiset säännöt. 

Yhteisöllisyyttä ja ilmapiiriä kehitetään ja ylläpidetään luokkayhteisöissä yhdessä 

keskustellen ja luoden yhteisiä tapoja ja käytänteitä, sekä pelisääntöjä, jotka 

mahdollistavat yhteisön toiminnan. 

C) Tavat ja käytänteet sekä pelisäännöt luokkayhteisöissä.  

Molempien tutkittavien luokkayhteisöjen tavat ja käytänteet sisältävät hyvin 

pitkälle samoja asioita. Oppilaat osallistetaan opiskelun ja toiminnan 

suunnitteluun hyvin varhaisessa vaiheessa. He tietävät ja näkevät 

opetussuunnitelmaa, heille avataan mahdollisimman tarkasti, ikätasolleen sopivin 

käsittein, mitä asioita oppimiseen, projekteihin ja toimintaan liittyy. Oppilaiden 

kanssa on mietitty yhteisiä arvoja, luokan toimintatapoja ja toisten kohtaamiseen 

liittyviä käytänteitä ja tapoja. Kaikista asioista pyritään keskustelemaan luokan 

yhteisinä asioina. Myös kiusaaminen sosiaalisena, yhteisöllisenä ilmiönä, 

käsitellään koko luokan kanssa yhdessä (ks. Hamarus, 2006, 94; Salmivalli, 

2005).  
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Oppilailla on paljon vapautta toteuttaa omaa oppimistaan ja itseään, 

vastaavasti heillä on myös vastuu toiminnastaan. Heitä ohjataan ikätasolleen 

soveltuen kohti itsenäisyyttä, sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan 

tärkeänä osana työskentelyä. Luokan toimintakulttuuriin kuuluu myös oman 

osaamisen tunnistamisen harjoittelu sekä toisten auttaminen. Oppilaita ohjataan 

löytämään itselleen parhaita, omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten 

fyysinen työskentelypaikka, työskentelytapa ja yhdessä tekemisen merkitys. 

Lisäksi oppilaiden kanssa keskustellaan aktiivisesti heidän vahvuuksistaan, 

omasta ja toisten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, tunteiden tunnistamisesta 

ja ilmaisemisesta sekä koko luokkayhteisöön pyritään luomaan turvallinen ja 

välittävä ilmapiiri sekä jokaiselle yhteisön jäsenelle hyvä olo. Näitä asioita 

konkretisoidaan oppilaille yhteisesti heidän kanssaan rakennetuilla ja 

hyväksytyillä pelisäännöillä, joihin sisältyvät yhteinen tekeminen, toisten 

huomioiminen, kiusaamattomuus, auttaminen sekä jokaisen hyvinvoinnista 

huolehtiminen. Lisäksi toimintakulttuuriin kuuluvat arjen tilanteessa asioiden 

käsittely, tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja säännölliset tuokiot, jolloin 

keskustellaan luokkayhteisössä ilmenevistä ja oppilaiden esiin nostamista 

asioista. 

D) Työskentelytapana digitaaliset projektit. 

Yhteisölliset digitaaliset projektit ovat iso osa opiskelua ja toimintakulttuuria. 

Projektin rakenteen ja työskentelytavat olen esitellyt luvussa 4.1. Koko vuoden 

keskeiset oppiainesisällöt on rakennettu teemoihin, joiden pohjalta toteutetaan 

teemakohtaisesti yhteisöllisiä digitaalisia sisällöntuotannon projekteja. Näitä 

projekteja erityyppisinä on lukuvuoden aikana 6–8 kappaletta. Esimerkiksi 

luokkayhteisön A viidennen luokan lukuvuosi 2013–2014 sisälsi projektit 

”Elämää maalla ennen ja nyt”, ”Antrean verkko ja viikinkimiekka”, ”Ihminen”, 

”Matkalla Euroopassa”, ”Avaruus”, ”Arkea suurennuslasin läpi”, ”Orja, plebeiji, 

patriisi vai kenties keisari” sekä ”Ötökkärallia ja vesimolekyylejä". Projektien 

nimet ja niiden pohja perustuvat opetussuunnitelmaan. Kuitenkin arkipäivän ilmiö 

tai oppilaiden kiinnostus tietystä asiasta suuntaa ennalta suunniteltujen projektien 

kulkua. Näin tapahtui ”Avaruus”-projektin kohdalla. Alun perin tulokulma 

projektille oli opettajan suunnittelemana historiallinen, kuten nimikin 

”Mesopotamiasta Gizaan”, mutta oppilaat kiinnostuivat erityisesti avaruudesta ja 

sen tutkimisesta, joten projekti suunnattiin avaruuden tutkimiseen. Oppilaille 

digitaaliset projektit ovat osa arkea, samoin kuin itsenäinen, omatahtinen 

työskentely. 

Ryhmän ollessa yhteisöllinen ja ilmapiirin myönteinen ja turvallinen, ryhmä tukee 

kaikkia oppilaita ja on perusta sille, että opettaja voi keskittyä ohjaamiseen. Mikäli 

ryhmässä on haasteita ja yhteisöllisyyttä rakennetaan alusta alkaen uudelleen, 

painotetaan digitaalisen projektien toteutuksessa muun muassa sosiaalisen 

vuorovaikutuksen laatua ja yhteisöllisiä työskentelytapoja. Vapaissa 
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oppimistilanteissa ja yhteisöllisessä työskentelyssä nousee esille 

itsesäätelytaitojen merkitys (ks. Järvenoja & Järvelä, 2009). Oppilaiden välillä 

näissä taidoissa on suuria eroja, ja se haastaa opettajan oppilaantuntemusta ja 

ohjaustaitoja, jotta hän osaa tukea jokaista oppilasta tämän haasteissa 

ennakoivasti. Opettajan ja luokassa toimivan aikuisen tehtävänä on auttaa jokaista 

oppilasta onnistumaan.  

 

Olen tässä luvussa tarkastellut yksityiskohtaisesti yhteisöllistä digitaalista 

sisällöntuotannon projektia työskentelytapana sekä tutkittujen luokkayhteisöjen 

toimintakulttuuria, jossa digitaalisen projektin käyttäminen oppimisen välineenä 

on ollut tuottavaa. Oma kokemukseni useiden projektien ohjaamisen jälkeen on, 

että luokkayhteisön ilmapiirin ja yhteisöllisyyden merkitystä ei voi, eikä kannata 

väheksyä. Mitä paremmin oppilaat ymmärtävät toisiaan, hyväksyvät toisensa ja 

luottavat sekä viihtyvät yhdessä, sen paremmin myös projektissa työskentely 

onnistuu. Kaikkiallisen teknologian käyttäminen taas mahdollistuu parhaiten, kun 

uskaltautuu antamaan oppilaille vapauden näyttää osaamistaan ja oppia uutta. 

Oppilaiden osallistaminen ja yhteiset keskustelut sekä pelisäännöt luovat taas 

pohjaa yhdessä toimimiselle ja yhteisöllisyyden kehittymiselle. Tutkimukseen 

osallistuvien kahden luokkayhteisön toimintakulttuureissa esiin nousevia eroja 

tarkastelen luokkayhteisöjen esittelyn yhteydessä luvussa 5.3.3. Edellä kuvattu, 

minun ja oppilaideni normaaliin kouluarkeen liittyvä toimintakulttuuri 

digitaalisine projekteineen, on myös tutkimukseni toimintaympäristö ja 

seuraavaksi avaan tutkimuksen toteuttamista tässä ympäristössä. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimuksessa keskityn oppilaiden kokemuksiin eritysesti heidän ilmaisemiin 

tunteisiin digitalisoituneessa oppimisympäristössä yhteisöllisessä digitaalisessa 

projektissa. Rajaan tutkimuksen ja tutkimustehtävän luvussa 5.1. Tutkimus on 

edennyt työni ohessa monipolvisesti kahden eri opetussuunnitelman aikana sekä 

fyysisen oppimisympäristön kokiessa suuria muutoksia koulun 

uudisrakentamisen aikana ja tätä kulkua avaan luvussa 5.2. Tutkimukseen 

osallistuvien oppilaiden luokkayhteisöjen kuvaaminen luvussa 5.3 antaa taustaa 

oppilasryhmien toiminnan tarkastelulle sekä tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnille. Oppilaiden työskentely tapahtui kahdessa digitaalisessa projektissa, 

joiden erityispiirteet esittelen luvussa 5.4. Tutkimuksen menetelmät, aineisto ja 

sen analysoinnin olen pyrkinyt kuvaamaan ja perustelemaan mahdollisimman 

tarkasti luvuissa 5.5–5.8, jotta lukija voi arvioida tutkimuksen luotettavuutta myös 

näiltä osin.  

5.1 Tutkimuksen rajaus ja tutkimustehtävä 

Rajaan tutkimukseni koskemaan alakouluikäisten oppilaiden tunteita, jotka he 

ovat sanallisesti ilmaisseet oppimispäiväkirjoihinsa yhteisöllisissä digitaalisissa 

sisällöntuotannon projekteissa. Tunteilla on suuri merkitys oppimisprosessissa ja 

yhteisöllisessä työskentelyssä, mutta niihin kiinnitetään kognitiivisia prosesseja 

vähemmän huomiota, kuten luvussa kolme olen todennut. Oppimisprosessin ja 

yhteisöllisen työskentelyn kannalta on merkityksellistä selvittää, millaisia tunteita 

oppilas kokee, miten tunteet ovat yhteydessä oppilaan sekä ryhmän työskentelyyn 

sekä miten tunteet ja digitaalinen työskentely liittyvät toisiinsa. Tutkimuksen 

tulosten perusteella on mahdollista kehittää kokonaisvaltaista, oppiainerajat 

ylittävää digitaalista projektia sekä toimintakulttuuria tukemaan entistä paremmin 

oppilaiden työskentelyä ja oppimista digitaalisessa oppimisympäristössä tunteet 

huomioiden.  

Tutkimusaineistosta oppilaiden kokemuksia olisi noussut useammastakin 

aihepiiristä, kuten digitalisoituneesta toimintakulttuurista ja yhteisöllisestä 

oppimisesta, mutta rajaan ne tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska niiden 

käsittely jäisi pintapuoliseksi. Tutkimukseen osallistujat rajautuivat luonnollisesti 

omien, alakouluikäisten oppilaitteni joukoksi, kahdessa eri opettamassani 

luokkayhteisössä eri ajanjaksoina. Tutkimuksen aikana on kertynyt erityyppistä 

materiaalia runsaasti esimerkiksi videoituja oppimistuokioita tavallisilta 

oppitunneilta, valokuvia oppimistilanteista, oppilaiden itsearviointeja ja tarinoita 

sekä heidän tuottamiaan oppimistuotoksia. Aineiston rajaamisen 

oppimispäiväkirjoihin olen kuvannut ja perustellut luvussa 5.6. Tutkimusta tukeva 



 

 80 

materiaali auttaa kontekstin kuvaamista sekä toimii tutkijan päiväkirjan lisänä 

muistin ja tulkintojen tukena. Tutkimuksen aineistolla on ollut vaikutusta siihen, 

miten tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset ovat muotoutuneet ja kohdentuneet 

syklisesti edeten tutkimusprosessin aikana oppilaiden ilmaisemien tunteiden 

tarkasteluun.  

Tutkimusstrategisia valintojani ohjaa se, että tutkimuksen päätarkoitus ja 

tehtävä on oppilaiden tunteiden kuvaaminen ja ymmärtäminen. Edellisen pohjalta 

ovat tutkimusprosessin aikana muotoutuneet kaksi keskeistä tutkimuskysymystä 

alakysymyksineen: 

 

1. Mitä tunteita alakouluikäiset oppilaat ilmaisevat yhteisöllisen digitaalisen 

sisällöntuotannon projektin aikana?  

1a) Mitä tunteita oppilaat ilmaisevat oppimispäiväkirjoissaan? 

1b) Missä digitaalisen projektin eri vaiheissa oppilaiden ilmaisemat tunteet 

ilmenevät ja miten tunteet liittyvät oppilaisiin itseensä, ryhmään tai projektiin? 

 

2. Miten oppilaiden toimintaa voidaan kuvailla tunteiden näkökulmasta 

digitaalisissa sisällöntuotannon projekteissa? 

2a) Millaisia erilaisia tunteiden sävyttämiä toimintoja projektin 

työskentelyvaiheissa ilmenee? 

2b) Mitä digitaalisuuden tuomia erityispiirteitä oppilaiden yhteisölliseen 

sisällöntuotantoon liittyy tunteiden näkökulmasta? 

 

Tutkimuskysymykset ovat pelkistäviä, sillä oppilaiden oppimispäiväkirjoissa 

ilmaisemiaan tunteita tulkitessani analysointi ja tunteiden luokittelu on vaatinut 

perehtymisen oppilaiden tunteiden ilmaisuun ja tulkintojen tekemiseen. 

Tutkimustehtävä ja -kysymykset ovat jäsentyneet ja tarkentuneet 

tutkimusprosessin edetessä, sillä tutkimuksen aikana on tapahtunut käänteitä, 

jotka ovat muokanneet ajatteluani ja toimintaani niin luokanopettajan kuin 

tutkijana.  

5.2 Tutkimuksen eteneminen 

Aloitin tutkimuksen 2012 keväällä, jolloin haparoiva ajatukseni oli tutkia tieto- ja 

viestintäteknologiaa hyödyntävän opettajan opettajuutta. Syksyllä 2012 

siirtyessäni takaisin luokanopettajan työhön, sain mahdollisuuden aloittaa 

kansallisesti ensimmäisten joukossa pilotoimaan 1:1-mobiililaittein varusteltua 

alakoulun luokkaa (kuvio 6). Uusien mahdollisuuksien myötä kiinnostuin todella 

teknologian rikastaman oppimisympäristön merkityksestä oppilaiden toimintaan, 

oppimiseen ja opetuksen kehittämiseen. Kirjoitin tutkimussuunnitelmani 

uudelleen paneutuen oppilaisiin, heidän kokemuksiinsa ja luokkayhteisöön. 

Tämän muutoksen jälkeinen tutkimus on kuvattu aikajanalle kuviossa 6, mihin on 
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sijoitettu tutkimuksen päävaiheet, siihen vaikuttaneet tapahtumat luokassa sekä 

ympäröivään yhteisöön, kouluun ja luokkayhteisöön vaikuttaneet asiat. 

 

Kuvio 6. Tutkimuksen aikajana 

Kuvaan tutkittavia luokkayhteisöjä tarkemmin luvussa 5.3. Keräsin aineistoa 

oppilaiden työskentelystä ja luokassa tapahtuvista ilmiöistä sekä työskentelin 

tutkimuksen parissa oman työn ohessa syksyyn 2016 asti. Tuona aikana 

julkaisimme tutkimusartikkelin ”Tilannetaju ja tahdikkuus oppilaiden 

yhteisöllisessä digitaalisessa työskentelyssä” (Bilund ym. 2016), jossa 

tarkastelimme oppilaiden työskentelyä ja kokemuksista nousevia tilannetajun ja 

tahdikkuuden piirteitä. Tämän jälkeen tutkimus jäi tauolle, ja palasin sen pariin 

keväällä 2019. Kouluympäristön fyysisen muuttumisen, teknologian nopean 

kehittymisen ja uuteen opetussuunnitelmaan siirtymisen myötä koin, että 

luokkayhteisöön ja toimintakulttuuriin vaikuttavissa asioissa oli tapahtunut paljon 

muutoksia. Teoriaan ja tutkimusmetodeihin tutustumisen myötä päätin kerätä 

lisää aineistoa samalla mallilla toteutettavasta digitaalisesta projektista kuin 

aiemman luokkani kanssa vuonna 2015. Alkukeväästä 2020 toisen luokan kanssa 

toteutettiin Avaruus-projekti, josta on kerätty tutkimuksen toinen aineisto-osa. 

Koko aineiston osalta aloitin analysoinnin keväällä 2020 ja tutkimuksen 

tehtävä ja tutkimuskysymykset tarkentuivat analysoinnin myötä koskemaan 

oppilaiden kokemuksia yhteisöllisissä digitaalisissa sisällöntuotannon 

projekteissa. Jatkoin aineiston käsittelyä sisällönanalyysinä, vuoropuheluna 

teorioiden kanssa kesällä 2020, jolloin syntyi tutkimuksen lopullinen kokonaisuus 

oppilaiden päiväkirjamerkinnöistä nousevien lukuisien sanallistettujen tunteiden 
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kautta. Ymmärsin, että oppilaiden projektin aikaisia tunteita ja niiden suhdetta 

toimintaan, sekä merkitystä hyvinvointiin ja oppimiseen ei voida sivuuttaa. Olen 

tehnyt tutkimusta aineistolähtöisesti, teorioiden, kollegiaalisen keskustelun ja 

yhteiskunnallisten ilmiöiden kirkastaessa matkan varrella tutkimuksen tehtävää, 

ja tätä kuvaan seuraavaksi perustellen tutkimuksen menetelmälliset valinnat.  

5.3 Tutkimukseen osallistuneet oppilaat 

Tutkimusaineistoa on kerätty kahdelta eri luokkayhteisöltä, kahden eri ajanjakson 

aikana, kahdesta erillisestä digitaalisesta projektista. Tutkimukseen osallistuvat 

luokat valikoituivat mukaan sillä perusteella, että toimin luokanopettajana 

molemmissa luokissa. Tutkimuksen aineistonkeruun aikana luokkayhteisön A 

oppilaat olivat kuudesluokkalaisia ja luokkayhteisön BC oppilaat neljäs- ja 

kuudesluokkalaisia. Luokat olivat tavallisia itäsuomalaisen yhtenäiskoulun 

luokkia, oppilaiden taustat, oppimisen tuen tarve ja oletettu sukupuolijakauma 

huomioiden. Oppilaita ei erikseen valikoitu tähän tutkimukseen.  

5.3.1 Tutkimukseen osallistuva luokkayhteisö A, 2015 

Oppilaita luokkayhteisössä A oli 25, jossa oletettu sukupuolijakauma oli 12 tyttöä 

ja 13 poikaa. Oppilailla oli käytössään henkilökohtaiset tablet-laitteet neljänneltä 

kuudennelle luokalle (2012–2015). Luokan työskentelyä kehitettiin vaiheittain ja 

hyvin kokeilevasti kohti teknologiaa ja digitaalisuuteen perustuvaa 

oppilaslähtöistä työskentelyä. Oppikirjoja oli käytössä matematiikassa ja kielissä, 

mutta muuten perinteiset oppikirjat siirtyivät oppimisprojektien 

lähdekirjallisuudeksi. Luokan toimintakulttuuria muutti ja leimasi 

yhteisöllisyyden vahva kasvaminen iPadien käyttöön liittyvien asioiden opettelun 

ja osaamisen jakamisen myötä. Fyysisenä oppimisympäristönä luokalla oli koulun 

perustilojen täyttyessä vanhasta asunnosta luokaksi muokattu tila, joka 

monimuotoisuudessaan asuntomaisena tarjosi hyvät mahdollisuudet pienten 

työskentelyryhmien toiminnalle. 

Luokan opiskelu tapahtui projektiperustaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että 

oppilaat tekivät 7–8 suurta yhteisöllistä digitaalista projektikokonaisuutta 

lukuvuoden aikana. Tutkimuksessa aineistona olevat oppilaiden henkilökohtaiset 

oppimispäiväkirjat ovat heidän kuudennen luokkansa viimeisestä ja 

haastavimmasta projektistaan keväältä 2015, jolloin heillä oli kokemusta jo 

kahden vuoden ajalta yhteisöllisessä digitaalisessa projektissa työskentelystä. 

Luokan oppilaiden kokemukset ja palaute ovat olleet merkittävä osa digitaalisen 

projektin työskentelytavan kehittämistä.  
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5.3.2 Tutkimukseen osallistuva luokkayhteisö BC, 2020 

Toisen tutkimusajanjakson luokkayhteisö BC opiskeli vuosina 2018 - 2020 

kahden luokanopettajan johdolla 40 oppilaan yhdysluokassa, jossa 

projektiperustaista työskentelytapaa harjoiteltiin vaiheittain. Oppilaat olivat 

tutkimuksen aikaan 4.- ja 6. -luokalla. Oletettu sukupuolijakauma oli puolet tyttöjä 

ja puolet poikia. Oppilaista kymmenesosa kuuluu erityisen tuen ja vajaa viidesosa 

tehostetun tuen piiriin, joten erityisopettaja oli mukana noin kolmasosalla 

oppitunneista ja koulunkäynnin ohjaaja lähes kaikilla. Uuteen ja erityisesti 

yhteisluokkatoiminnan mahdollistamaan luokkatilaan muutettiin keväällä 2019, 

koulun remontin valmistuttua ja aiemmin kaksi erillistä luokkaa yhdistettiin myös 

fyysisesti yhdeksi yhdysluokaksi.  

Tutkimuksen aikana oli neljäsluokkalaisilla käytössään henkilökohtaiset 

tablet-laitteet. Ne ovat olleet käytössä heillä jo kolmannelta luokalta alkaen. 

Kuudesluokkalaisilla käytössä olivat luokkakohtaiset tablet-laitteet ja kannettavat 

tietokoneet, joita oli yksi kahta oppilasta kohden. Lisäksi koulun varustelu 

mahdollistaa henkilökohtaisen välineen jokaiselle tarvittaessa. Oppilaat käyttivät 

myös mielellään omia, tuttuja laitteita, kuten puhelimiaan, opiskelun välineenä, 

mikä on yhtenevää aiempien tutkimuksien havaintojen kanssa (ks. esim. McLean, 

2016; Kearney ym., 2015). Teknologia oli luonteva ja arkipäiväinen osa 

oppimisympäristöä; sähköistä oppimisympäristöä käytettiin päivittäin, ja oppilaat 

tuottivat paljon omia mediatekstejä.  

5.3.3 Luokkayhteisöjen toiminnassa ja ympäristössä olevat erot 

Tarkastelen seuraavaksi keskeisiä eroja luokkayhteisöjen välillä, joilla on 

saattanut olla merkitystä tutkimuksen kannalta. Näitä eroja ovat luokkayhteisöjen 

ryhmäytymisen vaihe, luokan kanssa työskentelevien aikuisten määrä sekä 

fyysisen ja mobiilin toimintaympäristön erot. Tässä tutkimuksessa luokkayhteisö 

A on yhteisönä kehittymisvaiheissa pidemmällä kuin yhteisö BC. Luokkayhteisö 

BC koostui kahdesta eri luokasta, jotka olivat tutkimuksen aikana toimineet 

yhtenä luokkana vasta vuoden verran. Luokan sisällä sekä koulun 

toimintakulttuurissa oli edelleen vahvoja rakenteita, jotka tukivat erillisyyttä 

näiden ryhmien kohdalla. Ryhmistä puhutaan tutkimuksen aikana erillisinä 

luokkina kouluyhteisön sisällä ja tässä tutkimuksessakin luokkayhteisön tunnus 

osoittaa kahden luokan yhteisön. Yhteisöllisyys oli vasta rakentumassa ja 

esimerkiksi ryhmän koon kasvaessa on havaittu vuorovaikutuksen ja kiinteyden 

kaikkien ryhmän jäsenten välillä vähenevän (Wheelan & McKeage, 1993, 77–79).  

Luokkayhteisön A kanssa aikuisena toimi pääsääntöisesti yksi luokanopettaja. 

Erityisopettajan tuki oli pienryhmätyöskentelyyn painottuvaa, ja 

koulunkäyntiavustaja ei ollut käytössä. Luokkayhteisössä BC oli läsnä lähes aina 

2–4 aikuista, joista erityisopettaja toimi pääsääntöisesti kahden luokanopettajan 
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rinnalla koko ryhmän työskentelyssä mukana sekä koulunkäyntiavustajan tuki oli 

jatkuvaa.  

Fyysisen oppimisympäristö erona on se, että luokkayhteisö BC toimi tiloissa, 

jotka on suunniteltu yhteisöllistä työskentelyä tukevaksi. Vastaavasti taas 

luokkayhteisö A muokkasi fyysisen toimintaympäristönsä tukemaan yhteisöllistä 

toimintaa muun muassa huonekaluin ja oppimisympäristön laajentamisella ulos ja 

lähiympäristöön. Mobiilia oppimisympäristöä voidaan tarkastella vuoden 2012 

lasten mediabarometria ja vuoden 2019 lasten ja nuorten mediapäivä-selvityksiä 

vertaamalla. Lasten mediabarometrin 2012 mukaan vastaavasta ikäryhmästä kuin 

luokkayhteisö A, 7–11-vuotiaista, oli 12 prosentilla käytössä tablet-laite, kun taas 

vuonna 2019 luokkayhteisön BC ikäryhmästä 7–15-vuotiaista lapsista ja nuorista 

67 % käytti tablet-laitetta ja 96 % älypuhelinta. Vuonna 2012 lasten 

mediabarometrissa ei selvitetty älypuhelimen käyttöä. (Suoninen, 2013; 

Aikakausimedia, Lasten ja nuorten mediapäivä 2019). Tulokset tukevat myös 

tutkija-opettajana tekemiäni havaintoja eroista laitteiden informaalissa ja 

formaalissa käytössä sekä tuttuudessa kahden eri tutkitun luokkayhteisön välillä. 

Luokkayhteisön A:n oppilaille tablet-laitteet ja osittain älypuhelimetkin olivat 

vielä uusia ja ihmeellisiä, kun taas BC-luokkayhteisön oppilaille arkipäiväisiä ja 

tuttuja. 

Tutkittavista luokkayhteisöistä A ja BC on havaittavissa, miten jokainen 

luokka on oma yhteisönsä, oppiminen tapahtuu ryhmissä eri tavoin, riippuen 

ryhmäytymisestä ja yksilöiden omista ja yhteisistä intresseistä sekä heidän 

sosiaalisista ja kognitiivisista taidoistaan. Luokkayhteisöjen ja niiden 

toimintakulttuurien sekä oppimisympäristöjen eroista huolimatta yhteisölliset 

digitaaliset sisällöntuotannon projektit on voitu toteuttaa molemmissa 

luokkayhteisöissä samoja periaatteita, perusrakenteita ja työskentelytapoja 

noudattaen tuottavasti.  

5.4 Tutkittavat digitaaliset projektit 

Tarkastelen väitöstutkimuksessani oppilaiden tunteita kahden eri digitaalisen 

projektin aikana. Tutkituissa projekteissa oli oppilaille asetettu erilaisia 

työskentelyä monipuolistavia ja haastavia määreitä, jotka avaan seuraavaksi 

yhdessä projektin erityispiirteiden kanssa. Molemmille luokkayhteisöille 

digitaalisen projektin työskentelytapa oli entuudestaan tuttu. 

 

Suomi Suomeksi, toteutettu huhti-toukokuussa 2015, luokkayhteisö A 

o   Oppilaita tutkimuksessa 25/25, ryhmiä 2 

o   Ikätaso: 6.-luokkalaisia 

o   Toteutus: huhti-toukokuu 2015 

o   Voimassa perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 

o   Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt, ohjeet oppilaille (Liite 2) 
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o   Käytetty aika: 6 viikkoa 

  

Digitaalisen projektin ilmiönä oli Suomen historiaa kahden suurvallan alla. 

Projektin tavoitteet sisälsivät historian, äidinkielen ja kuvataiteen sisältöjä ja 

tavoitteita opetussuunnitelmasta 2004 . Aiheeseen oli liitetty myös ajankohtainen 

tapahtuma, koulun remontointiin ja uudisrakentamiseen liittyvää uuden koulun 

suunnittelua. Tässä digitaalisessa projektissa erityispiirteenä oli ryhmien jako ja 

niiden jakautuminen. Oppilaat jakautuivat kahteen isoon ryhmään: itään ja 

länteen, jotka tutkivat maantieteellisesti jakautuen elämää Ruotsi-Suomessa 

1500–1700-luvuilla. Iso ryhmä pohti yhteiset tavoitteensa, 

tutkimuskysymyksensä ja rakensi suunnitelman, joiden pohjalta oppilaat 

päättivät, miten ryhmä toteuttaa, työskentelee ja rakentaa projektin 

oppimistuotoksen opettajan määreiden pohjalta (Liite 2).  

Molemmissa isoissa ryhmissä oppilaat päättivät jakautua myös 

oppimistuotoksen osien mukaan pienempiin työskentelyryhmiin, mikä tapahtui 

pääasiassa oppilaiden mielenkiinnon mukaan. Työskentelyryhmiä isojen ryhmien 

sisällä olivat mm. elokuvaryhmä, kouluryhmä, pienoismalliryhmä ja lehtiryhmä. 

Oppilaat toimivat tarpeen mukaan myös hyvin joustavasti eri työskentelyryhmissä 

ison ryhmän sisällä. Yhteisestä oppimisesta ja tiedonkulusta huolehdittiin jokaisen 

työskentelykerran aluksi pidettävällä ison ryhmän kokouksella sekä 

välikatsauksilla, joissa työskentelyryhmät kertoivat ja näyttivät, mitä olivat 

tehneet. Tällöin koko ryhmä keskusteli, ideoi, kommentoi sekä rakensi yhdessä 

tuotoksia eteenpäin. Aikaa tässä projektissa meni ryhmän toiminnan 

organisointiin ja keskusteluun enemmän kuin pienemmissä ryhmissä tapahtuvissa 

projekteissa. 

Oppilaat pitivät henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa koko projektin ajan, ja 

siinä he tarkastelivat myös omien tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä asioita. 

Oppimispäiväkirjan alussa oppilailla oli apuna tutkimuksen suuntaamisessa 

sanalista, joka sisälsi teemaan liittyviä käsitteitä sekä henkilöiden nimiä. Ennen 

projektia he tarkastelivat käsitteitä ja pohtivat ryhmässä esikäsitystään projektin 

aiheesta. Kun käsite projektin aikana selvisi, oppilas kirjoitti selityksen omin 

sanoin päiväkirjaansa. (Käsitelistaa ja selityksiä ei ole käytetty tutkimuksen 

aineiston osana). Projektin aikana pidettiin myös luokan yhteisiä, 

keskustelupainotteisia oppimistuokioita noin kerran viikossa. Niiden sisältö 

käsitteli historiallisia tilanteita ja tapahtumia. Näiden oppimistuokioiden sisällön 

ja tarpeen rakensin oppilaiden osaamisen kehittymistä ja ryhmien toimintaa 

seuratessani sekä oppilaiden toiveiden pohjalta. 

Oppimistuotoksina molemmat ryhmät tekivät muun muassa lyhytelokuvat: 

toinen ryhmä nuijasodasta ja toinen perunan tulosta Suomeen. Lisäksi molemmat 

ryhmät yhdistelivät ja sovelsivat projektin määreitä siten, että he yhdistivät 

vaatimukset kolmiulotteisesta pienoismallista, kuvauksen kylästä sekä 

ylivertaisesta koulusta. Toinen ryhmä päätyi rakentamaan konkreettista kylän 
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pienoismallia ja virtuaaliseen pelimaailmaan (Minecraft) kuvausta ylivertaisesta 

koulusta. Toinen taas rakensi kaiken pelimaailmaan. Arviointi suoritettiin 

vertaisarviointina oppimistuotoksia tarkasteltaessa sekä ryhmäkeskusteluna ja 

opettajan henkilökohtaisena arviona jokaiselle oppilaalle erikseen 

oppimispäiväkirjan pohjalta.  

 

Avaruus, toteutettu helmi-maaliskuussa 2020, luokkayhteisö BC 

o   Oppilaita tutkimuksessa 37/40, ryhmiä tutkimuksessa 11/13 

o   Ikätaso: 4. ja 6. -luokkalaiset 

o   Toteutus: helmi-maaliskuu 2020 

o   Voimassa perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 

o   Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt, ohjeet oppilaille (Liite 3) 

o   Käytetty aika: 4 viikkoa 

  

Tavoitteina tässä projektissa oli opiskella ympäristöopin, äidinkielen, 

matematiikan sisältöalueiden aiheita, sekä yhteisölliseen työskentelyyn liittyviä 

taitoja (Liite 3). Projekti alkoi helmikuun alussa 2020, jolloin oppilaiden kanssa 

katsoimme avaruuden ja tulevaisuuden inspiroiman piirroselokuvan. 

Keskustelimme elokuvasta ja sen herättämistä kysymyksistä, sekä teimme 

pedagogista dokumentointia luokan seinälle oppilaiden tueksi. Käsittelimme 

yhteisesti myös opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt, joita alkavaan projektiin 

sisältyisi (Liite 3). Oppilaiden pienryhmät (3-4 oppilasta) saivat työskentelyn 

tueksi ajatuskartan, jossa oli heille apukysymyksiä ja väitteitä avaruusteemaan 

liittyen. Tällä pyrittiin ohjaamaan heidän ajatuksiaan opetussuunnitelman 

tavoitteita kohti. He saivat halutessaan hyödyntää ajatuskarttaa tutkimuksen 

suunnittelussa.  

Työskentelyvaiheessa ryhmien toiminnassa oli selkeitä eroja. Osa ryhmistä 

työskenteli yhteisöllisin työskentelytavoin, osalla oli haasteita muun muassa 

vuorovaikutuksen ja ryhmän jäsenten osallistumisen suhteen. Oppilaita ohjattiin 

ryhmäkohtaisesti yhteisöllistä työskentelyä kohti kiinnittämällä huomiota muun 

muassa vuorovaikutukseen ja toisten kohtaamiseen.   

Projektin asiantuntijoina käytettiin muun muassa kirjaston henkilökuntaa, 

pakopeleihin erikoistuneita opettajia sekä virtuaalisesti saatavilla olevaa 

asiantuntemusta muun muassa NASA:n astronauteilta. Avaruusprojektin 

oppimistuotosten valmistuttua ryhmät esittelivät oman työnsä tai sen parhaimmat 

osat toisille ja kertoivat työskentelystään. Oppimistuotoksina oppilaat tuottivat 

muun muassa kolmiulotteisia planeettamallinteita, elokuvan matkasta Marsiin, 

podcastin mustista aukoista, aurinkokunnan mallinteen seinätauluun virtuaalisella 

lisällä, lautapelin sekä Minecraft-maan aurinkokunnasta. Esittelyn aikana tehtiin 

vertaisarviointi ryhmän esiintymisestä. Arviointikeskustelut ryhmittäin 

toteutettiin videoyhteyden välityksellä etäkouluvaiheessa maaliskuun puolivälissä 
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2020 ja lisäksi oppilaat saivat henkilökohtaisen arvioinnin oppimispäiväkirjansa 

pohjalta. 

5.5 Tutkimuksen menetelmälliset valinnat 

Esittelen tässä luvussa aineiston valinnan ja perustelut sekä aineiston 

analyysitapaan päätymisen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkoituksena ei ole 

etsiä keskimääräisiä yhteyksiä tai tilastollisia säännönmukaisuuksia, vaan 

tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta ja löytää siitä ominaispiirteitä 

(Hirsjärvi ym., 2010, 181; Eskola & Suoranta, 2014, 61). Aineiston laadukkuus 

perustuu siihen, miten sen avulla tutkija pystyy rakentamaan käsitteellistä 

ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. (Eskola & Suoranta, 2014, 60–62). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen otoksen suuruus vaihtelee, se voi olla jopa yksi 

tapaus, merkittävää on aineiston tarkastelu syvyyssuunnassa (Patton, 1990, 169). 

Tutkittavan otoksen valinta tehdään tarkoituksena valita tutkimukselle 

informaatioltaan rikas aineisto, jonka perusteella voidaan lisätä ymmärrystä 

tutkittavasta ilmiöstä. Tätä valintaa voidaan kutsua tarkoituksenmukaiseksi 

(purposeful sample) otokseksi (Patton, 1990, 169).  

Koska tutkimus usein kehittyy ja muuttaa suuntaansa matkan varrella, on usein 

tarpeellista käyttää useita strategioita tutkittavan otoksen valitsemiseen ja 

aineiston keräämiseen (Patton, 1990, 181). Omassa tutkimuksessani olen 

käyttänyt tutkittavien tapausten, tutkimukseen osallistujien sekä aineiston 

kohdalla eri strategioita, joiden perusteella olen päätynyt tutkimuksen 

varsinaiseen aineistoon. Tarkoituksenani tutkimusprosessin alussa oli tarkastella 

digitaalisuutta ja oppimista, erityisesti digitaalisuuden ollessa monipuolisesti 

oppimisympäristön osana. Tutkimukseni täsmentyi hyvin nopeasti tarkastelemaan 

yhteisöllisiä digitaalisia sisällöntuotannon projekteja, koska työskentelytapa 

kehittyi osaksi pedagogiikkaani ja opetustyötäni sekä opettamieni luokkien 

toimintakulttuuria. Lisäksi yksittäinen projekti on ajallisesti, sisällöllisesti ja 

tavoitteellisesti selkeä, rajattu kokonaisuus tutkimuskohteena.  

Tutkimuksen digitaalisten projektien valinnassa olen noudattanut strategiana 

aluksi tyypillisen tapauksen valitsemista. Kyseisessä strategiassa otanta tehdään 

tapauksista, jotka tarjoavat tietoa tyypillisestä tilanteesta (Patton, 1990, 173). 

Tutkimuksen tapaukset valitaan yleensä yhdessä avaininformanttien kanssa, jotka 

tuntevat ilmiön tai ovat osa tutkimusta eli tässä tutkimuksessa olen hyödyntänyt 

omaa työtäni luokanopettajana ja valinnut kokemukseni ja tietoni perusteella tietyt 

digitaaliset projektit tutkimuksen kohteeksi. Valikoin aluksi tutkimukseen 

luokkayhteisön A kaksi digitaalista projektia, joiden lisäksi tutkimusprosessin 

edetessä luokkayhteisö BC toteutti digitaalisia projekteja oppimisessaan ja 

valikoin heidän projekteistaan kaksi mukaan tutkimukseen. Halusin tarkastella 

kahden eri luokkayhteisön oppilaiden digitaalisia projekteja, joissa samana pysyi 
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digitaalisen projektin työskentelytavan runko, opettaja sekä toimintakulttuurin 

perusta. Luokkayhteisöjen eroja olen tarkastellut luvussa 5.3.3.  

Valikoin aluksi tutkimukseen neljä erityyppistä projektia, kaksi molemmilta 

luokkayhteisöiltä. Valitut projektit eivät olleet tutkittavien oppilaiden 

ensimmäisiä, vaan työskentelytapa oli heille jo tuttu, he olivat tottuneita 

opiskelemaan projekteissa, joten uutuus ja totuttautuminen eivät vaikuttaneet 

oppilaiden toimintaan ja kokemuksiin. Digitaaliset projektit olivat heille 

normaalia kouluarkea, tyypillinen työskentelytapa. Valittujen neljän digitaalisen 

projektin aikana oppilaat olivat tuottaneet valtavan määrän digitaalista materiaalia 

mm. verkossa olevat oppimisympäristöt, suunnitelmat, videot, tuotetut sähköiset 

kirjat, oppilaiden ottamat kuvat ja videot. Lisäksi on olemassa oppilaiden itsensä 

perustamia sosiaalisen median keskusteluryhmiä (mm. WhatsApp). Oppilailta on 

myös kerätty sähköisessä muodossa palautetta omasta ja luokan työskentelystä 

erilaisilla teemoilla, sekä he ovat tehneet itse- ja vertaisarviointia projekteistaan. 

Kyseisten projektien valitsemiseen tutkimukseen on vaikuttanut myös niistä 

kerätty rikas materiaali. 

Tutkimusaiheen tarkentuessa digitaalisiin projekteihin ja erityisesti oppilaiden 

kokemuksiin niissä, valikoitui aineistoksi oppilaiden projektien aikaiset tuotokset. 

Niistä tietorikkainta aineistoa olivat oppilaiden kirjoittamat ryhmäpäiväkirjat ja 

heidän omat päiväkirjansa. Otin tarkasteluun aineiston, joka antoi rikkaimman ja 

edustavimman kuvan tutkitusta ilmiöstä (Patton, 1990, 169–170). Kun lopullinen 

tutkimusaiheeni kirkastui olemassa olevan aineiston analyysin aikana 

tarkastelemaan oppilaiden ilmaisemia tunteita digitaalisissa projekteissa, karsiutui 

aineistosta kahden digitaalisen projektin ryhmäpäiväkirjat pois. Niissä oppilaat 

kuvasivat ryhmiensä tapahtumia, mutta tunteiden tarkasteluun ne eivät tuoneet 

enää uutta tietoa kahden muun projektin aikana tuotettujen henkilökohtaisten 

oppimispäiväkirjojen antamalle informaatiolle (Eskola & Suoranta 2014, 62–63). 

Patton, (1990) nostaa esille strategian, jossa aineisto kerätään sillä perusteella, 

mikä on nopeinta ja sopivaa, hän vielä toteaa, että tämä lienee yleisin tapa, mutta 

vähiten toivottava (1990, 181). Omassa tutkimuksessani olen taiteillut arjen 

realiteettien ja tutkimuksen luotettavuuden ja laadukkuuden välimaastossa. 

Rajoitteita on asettanut oman työn tutkiminen, joka on vaikuttanut siihen, millä 

tavoin saisin mahdollisimman kattavan aineiston luokkani oppilaiden 

kokemuksista, kuulisin jokaisen oppilaan äänen. Päädyin siis tarkastelemaan 

kaikkien oppilaiden kokemuksia heidän oppimispäiväkirjojensa kautta, jotta 

pienestä aineistosta ei enää rajautuisi pois ketään ja saisin tutkimukseen mukaan 

tavallisen, suomalaisen koulun koko luokan. Samoin tämä tuki myös oppilaiden 

työskentelyryhmien toiminnan tarkastelua pystyessäni tarkastelemaan ryhmän 

jäsenten päiväkirjoja rinnakkain yhdenkään ryhmän jäsenen puuttumatta 

kokonaisuudesta.  

Lopulliseksi tutkittavaksi aineistoksi valikoituivat siis kahden eri 

luokkayhteisön oppilaiden tuottamat oppimispäiväkirjat kahdesta eri 
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digitaalisesta projektista. Aineiston ja sitä kautta tutkimuksen laadukkuuteen ei 

vaikuta otoksen koko vaan sen informaatiorikkaus, millä valitut tapaukset ja 

tutkijan kyvykkyys havainnoida ja analysoida aineistoa ovat tärkeämpiä kuin 

otoksen koko (Patton, 1990, 185).  

Tutkimuksessani olen soveltanut analyysin alussa sisällönanalyysiä. 

Pelkästään sisällönanalyysi ei anna riittävää kuvaa tutkittavasta ilmiöstä, joten 

olen soveltanut myös aineistosta nousevien laajempien kokonaisuuksien 

tarkasteluun teemoittelua analyysin toisessa osassa. Valintaani käyttää 

sisällönanalyysiä tutkimusmetelmänä puoltaa aineiston muoto: oppilaiden 

tuottamat vapaamuotoiset, puolistrukturoidut tekstit oppimispäiväkirjoissa. 

Sisällönanalyysi perustuu tutkijan työskentelyyn sykleissä, joiden kautta hän 

syventää jatkuvasti ymmärrystään tutkittavasta aiheesta oman sosiaalisen ja 

kulttuurisidonnaisen tulokulman kautta (Krippendorff, 2013, 17). 

Sisällönanalyysi ei ole yksittäinen metodi vaan kokoelma analyyttisiä 

lähestymistapoja vaihdellen intuitiivisista tulkitsevista analyyseistä 

systemaattisiin ja tiukasti tekstissä oleviin analyyseihin (Rosengren, 1981). 

Tutkija valitsee lähestymistapansa teoreettisen ja aineistolähtöisen väliltä 

tutkimusongelmansa mukaan (Weber, 1990). Hsieh & Shannon (2005, 1278) 

kuvaavat kvalitatiivisen sisällönanalyysin tutkimusmenetelmäksi, jossa tulkitaan 

järjestelmällisen koodien luokitteluprosessin ja esiin nousevien teemojen ja 

toistuvien mallien tunnistamisen kautta tekstidatan sisältöä. 

Sisällönanalyysillä pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty 

kuvaus, joka kytkee tutkimuksen tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja 

muuhun vastaavaan tutkimukseen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 105). Analyysissä 

aineisto pyritään järjestämään selkeään ja tiiviiseen muotoon kuitenkaan 

kadottamatta sen sisältämää tietoa ja kokonaisuutta. Salo (2015, 175) nostaa esille 

sisällönanalyysissä helposti esiin nousevan kvantifioinnin, jolloin aineistosta 

poimittuja sanoja ja niiden esiintymistiheyksiä lasketaan ja vertaillaan. Koska 

tutkimuksessani tavoitteena on ymmärtää oppilaiden sanojen ja sisältöjen 

taustamerkityksiä (Hsieh & Shannon, 2005, 1284, 1285), käytän sisällönanalyysia 

tapana kuvata aineiston sisältöä sanallisesti, en määrällisesti. Oppilaiden 

tuottamat tekstit ovat kokonaisuudessaan merkityksellisiä. Yksittäisten sanojen 

irrottaminen asiayhteydestä ei anna riittävää kuvaa oppilaan kokemuksesta, 

tunteesta tai avaa tilannetta tai toimintaa, johon tunne on suhteessa (Salo, 2012, 

173). Vastaavasti myöskään esiintymistiheyden perusteella ei saa oikeaa 

kokonaiskuvaa ilmiöstä, koska esimerkiksi eri oppilaat ovat tuottaneet 

vapaamuotoisia tekstejään erilaisia määriä ja erityyppisillä sisällöillä hyödyntäen 

annettua ohjetta viitteellisesti.  

Sisällönanalyysiä voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018) tai aineistoa teorian kanssa ajatellen (Jackson & Mazzei, 2012). 

Aineiston ehdoilla etenevä sisällönanalyysi on aineistolähtöinen, kun taas 

teorialähtöisen sisällönanalyysin runkona toimii aiempien tutkimusten 
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muodostama viitekehys (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi toteutetaan aineistoa tarkastellen mahdollisimman irrallaan 

ennakkokäsityksistä. Kuitenkin on huomioitava, että tutkijaa ohjaavat 

esioletukset, ajatukset ja teoreettiset ideat sekä alustavat tutkimuskysymykset 

(Salo, 2015; Ruusuvuori ym., 2010, 15). Täysin ilman teoriaa ei siis analyysiä voi 

tehdä (Eskola & Suoranta, 2014, 187). Teorialähtöisesti sisällönanalyysi perustuu 

siihen, että ilmiöön liittyvästä teoriasta nostetaan esiin käsitteet, joista 

muodostuviin luokkiin aineistosta nousevat pelkistykset luokitellaan, ja 

tavoitteena on testata teoriaa tai laajentaa sitä käsitteellisesti (Tuomi & Sarajärvi, 

2018). Tässä tutkimuksessa on käytetty Salon (2015) esittelemää tapaa “aineiston 

analysointia teorian kanssa ajatellen” (ks. Jackson & Mazzei, 2012). Menetelmä 

mahdollistaa aineiston analyysille ja teorian väliselle vuoropuhelulle rakentuvan 

jäsennellyn muodon. Tälle tutkimukselle merkittävää on myös aluksi aineiston 

ehdoilla eteneminen, jolloin aineistosta esiin nousevat käsitteet voidaan tunnistaa 

analyysin aikana ja tarkastella niitä yhdessä teorian kanssa uudelleen ja uudelleen.  

Analyysin toisessa vaiheessa sovelsin teemoittelua löytääkseni aineistosta 

yhteneväisyyksiä toiminnan ja tunteiden välisestä suhteesta. Teemoitteluun 

analyysimenetelmänä on useita tulokulmia (Alholjailan, 2012; Boyatzis, 1998; 

Javadi & Zarea, 2016) ja usein keskustellaan sisällönanalyysin ja teemoittelun 

eroista (Vaismoradi, Turunen & Bonda, 2013). Teemoittelun ymmärrän tässä 

tutkimuksessa suhteellisen vapaana analyysimetodina (Braun & Clarke, 2006), 

jossa lähtökohta tematisoinnille on avoinna ja tutkijan aineistosta esiin 

nostettavissa. Analyysitavalla pyritään nostamaan esiin tutkimusongelmaa 

valaisevia kokonaisuuksia, joita tässä tutkimuksessa olivat tunteisiin liittyvät 

toiminnat (Eskola & Suoranta, 2014, 176). Teemoittelussa Braunin ja Clarken 

(2006) mukaan kerätään ensin kiinnostavat seikat yhteen ja pelkistetään ne sekä 

järjestetään aineisto mahdollisiin teemoihin. Tässä vaiheessa pyritään löytämään 

myös teemojen välisiä suhteita sekä niiden mahdollisia eroja tasojen välillä. 

Jokaisen teeman pitää olla sisäisesti johdonmukainen ja ulkoisesti toisistaan 

eriävä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Teemoittelun avulla tekstiaineistosta saadaan esille kokoelma erilaisia 

vastauksia, joita voidaan verrata teoriaan sekä tehdä tulkinta ilmiöstä (Eskola & 

Suoranta, 2014, 180). Teemoittelu vaatii usein monia järjestelykierroksia. 

Aineistosta etsitään yhtäläisyyksiä sekä poikkeavuuksia. Teemojen sisällön 

tarkastaminen on tärkeä työskentelyvaihe, jotta nähdään, kuvaavatko teeman 

sisälle nostetut aineistoyksiköt samaa teemaa, onko teema oikein rakennettu ja 

sisältääkö se esimerkiksi ylä- tai alateemoja sekä onko aineistossa muita teemoja 

havaittavissa (Maguire & Delahunt, 2017, 3358). Teemojen käsittely jatkuu 

niiden määrittelyyn ja hienosäätöön (Braun & Clarke, 2006, 92). Tutkija pyrkii 

kuvaamaan, mitä teema kertoo tutkitusta ilmiöstä ja miten teemat keskenään ovat 

vuorovaikutuksessa ja suhteessa toisiinsa. Tämä on tutkimuksen tulosten kannalta 

merkittävä vaihe, sillä pyrkimyksenä ei ole vain kuvata aineiston lainausten kautta 
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sen sisältöä, vaan tulkita aineistoa ja löytää tutkittavaan ilmiöön uusia piirteitä tai 

vahvistaa tai kumota aiempien tutkimusten tuloksia. Teemoittelun vaatii aineiston 

ja teorian yhteyttä ja vertailun sekä toteamisen lisäksi tulkintojen tekemistä, 

vastaamista “Miksi? kysymyksiin (Eskola & Suoranta, 2014, 180). Tässä 

tutkimuksessa teemoittelulla mahdollistuu tunteisiin liittyvän toiminnan ja 

toimintojen sekä digitaalisuuden välisten yhteyksien laajempi hahmottaminen ja 

sitominen teoriapohjaan 

Olen siis valinnut tutkimuksen aineiston analyysitavaksi ensin 

sisällönanalyysin aineistolähtöisesti, teorian kanssa ajatellen, jolloin pyrin 

saamaan esille oppilaiden päiväkirjoista sanallisesti ilmaistut tunteet. Tarkennan 

analyysiä toistuvin vaihein vuoropuhelussa aineiston ja teorian kanssa kohti 

tiivistettyä kuvausta oppilaiden ilmaisemista tunteista. Seuraavassa vaiheessa 

tunteiden, toiminnan ja digitaalisuuden suhdetta tutkittaessa, aineiston 

teemoittelulla pyrin tavoittamaan aineiston kertomuksellisuuden, pitämään pienet 

episodit koossa, jotta niiden tulkinta mahdollisimman aitona onnistuu (Eskola & 

Suoranta, 2014, 178). Seuraavaksi kuvaan aineiston keräämisen ja käsittelyn 

luvussa 5.6, jotta lukijan on helpompi ymmärtää aineiston luonne analyysiä varten 

luvussa 5.7. 

5.6 Aineisto, sen kerääminen ja käsittely 

Tutkimuksen aineisto koostuu 62 puolistrukturoidusta oppimispäiväkirjasta, jotka 

oppilaat ovat tuottaneet osana digitaalista projektia (taulukko 3). Aineisto on 

monipuolinen alakoululaisten kirjoittamaksi reflektiotekstiksi ja se on kerätty 4–

6 viikon ajalta oppilaiden kirjoittaessa päiväkirjojaan jokaisen työskentelykerran 

jälkeen. Oppilaan oma kokemus nousee esille, ja eri projekteista saatu 

tekstipohjainen aineisto on myös mahdollista analysoida luotettavasti rinnakkain. 

 

TAULUKKO 3. Tutkimuksen aineisto 

Projekti Luokka N Ryhmät Projektin 

kesto 

Aineisto OPS 

Suomi 

suomeksi 

2015 

6.lk, A 25 2 n. 50 

oppituntia /6 

viikkoa 

25 

oppimispäiväkirjaa, 

89 liuskaa 

2004 

Avaruus 

2020 

4. lk ja 

6.lk, BC 

37 11 n. 40 

oppituntia / 4 

viikkoa 

37 

oppimispäiväkirjaa, 

75 liuskaa 

2014 
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Aineiston kerääminen tapahtui kahdessa vaiheessa (taulukko 3), ensimmäisen 

osan keräsin vuonna 2015 toteutetusta digitaalisesta projektista Suomi Suomeksi 

ja toisen aineiston 2020 projektista Avaruus (luku 5.4.2). Oppilaat saivat 

molemmissa projekteissa oppimispäiväkirjan kirjoittamista varten kirjalliset 

ohjeet (Liite 4), jotka käytiin projektin aluksi yhdessä läpi kohta kohdalta. Ohjeet 

olivat myös näkyvillä oppilaiden henkilökohtaisissa, sähköisissä dokumenteissa, 

joihin he kirjasivat kaikki päiväkirjamerkintänsä projektin ajalta. 

Oppimispäiväkirjassa oli myös näkyvillä oppimistavoitteet ja mahdolliset 

käsitelistat, jota oppilas muokkasi haluamallaan tavalla projektin aikana. 

Oppimispäiväkirjan muoto oli vapaa, ja oppilas saattoi kirjata sinne pohdintojensa 

lisäksi kotitehtävänsä. Teksti-ilmaisuissaan oppilaat käyttivät päiväkirjamaisesti 

puhuttua kieltä ja esimerkiksi hymiöitä ilmaisemaan tunteitaan tai tapahtumia. 

Oppilaat ohjeistettiin kirjoittamaan päiväkirjaansa jokaisen työskentelykerran 

jälkeen. Suurin osa näin on tehnytkin, muutamilla on merkintöjä kirjoitettuna 

jälkikäteen useammasta kerrasta yhteisesti tai sitten merkintöjä puuttuu. Projektin 

aikana oppilaita kannustettiin ja ohjattiin omaan reflektioon ja ajatteluun, 

pohtimaan omaa toimintaansa tai ryhmän toimintaa sekä perustelemaan ja 

pohtimaan syitä ratkaisuille ja tapahtumille. Työskentelyn ohessa opettaja saattoi 

nostaa esille jonkin tilanteen tai tunnereaktion ja kehottaa oppilasta kirjoittamaan 

siitä päiväkirjaansa. Näin pyrittiin sanallistamaan esimerkiksi 

vuorovaikutustilanteita ja oppimiseen vaikuttaneita tekijöitä. Osalla oppilaista 

oma reflektio parani huomattavasti projektin aikana. Lisäksi he harjaantuivat 

kokemuksiensa sanallistamisessa. Kolmella oppilaalla oppimispäiväkirjat eivät 

vielä tuottaneet itsereflektiota, vaan ne jäivät lyhyiksi ja pintapuoliksiksi 

tapahtumien kuvauksiksi. 

Oppimispäiväkirjan muoto puolistukturoituna, eli ohjeistettuna, oli oppilaille 

helpompi tapa tuottaa ajatuksiaan kirjoitettuun muotoon verrattuna täysin 

avoimeen oppimispäiväkirjaan. Tästä huolimatta muutama oppilaista koki 

kirjoittamisen haastavaksi. Toisaalta vapaus kirjoittaa omia tuntemuksia ja 

tekemisiä antoi mahdollisuuden jokaiselle toimia omalla tasollaan. Opettajilla oli 

pääsy päiväkirjoihin koko projektin ajan, ja oppilaita kannustettiin kirjoittamiseen 

ja pohtimiseen projektin aikana pienillä merkinnöillä päiväkirjaan tai sanallisesti 

luokkatilanteissa. Sisältöön opettajat eivät puuttuneet. Opettajien tekstimerkintöjä 

ei ole huomioitu tutkimuksen analyysissä. Opettajien palautteella on ollut 

vaikutusta oppilaiden kirjoittamiseen. Tekstiä on kommenttien jälkeen usein 

syntynyt määrällisesti enemmän kuin aiemmin ja sen laadukkuus on parantunut. 

Lisäksi muutama oppilas on selvästi suunnannut päiväkirjatekstinsä opettajalle 

puhuttelemalla päiväkirjassaan opettajaa ”sinä” -muodossa. Suurin osa on 

kuitenkin kirjoittanut päiväkirjaan kuvauksia yleisesti ja kohdentamatta tekstiä 

kenellekään tietylle lukijalle. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen antoi oppilaalle 

rauhan työskentelyn päätteeksi paneutua omiin ajatuksiin ja ilmaista itseään 
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haluamallaan tavalla. Oppimispäiväkirjan luotettavuutta aineistona olen 

tarkastellut luvussa 7.2. 

Aineisto on käsitelty ennen varsinaisen analyysin aloittamista poistamalla 

oppilaiden tunnistetiedot päiväkirjamerkinnöistä ja itse päiväkirjoista. 

Tutkimuksessa on kunnioitettava osallistujien, tässä tapauksessa oppilaiden 

anonymiteettiä, eikä siinä saa tuoda esille tietoja, joista tutkittava on 

tunnistettavissa (ks. Alderson & Morrow, 2020, 43; Morrow & Richards, 1996, 

100). Koska tutkimuksessani on runsaasti oppilaiden tuottamaa pohdintaa 

oppilaan omasta ja ryhmän toiminnasta, olen päätynyt rakentamaan oppilaiden 

anonymiteetin suojaksi jokaiselle tutkittavan luokan oppilaalle oman, 

koodijoukosta arvotun tunnuksen. Samoin olen häivyttänyt oppilaiden 

kommenttien lainauksista oppilaiden nimet vaihtamalla tilalle “oppilas” -sanan. 

Vastaavasti olen toiminut muiden aineistossa nimettyjen henkilöiden kohdalla. 

Tutkimuksessa ei käsitellä oppilaiden arkaluonteisia asioita tai perhetaustaan 

liittyviä seikkoja, vaikka ne tutkimuksen kannalta olisivat olleet ehkä 

merkityksellisiä. Aineisto on käsitelty ja tallennettu hyvien tieteen käytänteiden 

ja eettisten periaatteiden mukaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019; 

2012). Tutkimuksen aineistoa en voi luovuttaa kenenkään muun tutkijan käyttöön 

ilman huoltajien ja oppilaiden erillistä lupaa, sillä olen aineistosta kaikin tavoin 

vastuussa. 

5.7 Aineiston analyysi 

Analyysin perustana on laadullinen, riittävän teoriatuntemuksen värittämä 

aineistolähtöinen tarkastelu, jota peilataan ensimmäisen aineistonluennan ja 

koodauksen jälkeen teoriaan tai päinvastoin, kunnes on löydetty aineistosta esiin 

nousevat merkitykselliset ilmiöt. Aineiston tulkinta rakentuu vuoropuhelussa 

aineiston, teorian ja aiempien tutkimusten kanssa. Haasteena kahdesta eri 

tapauksesta kerätyssä aineistossa on kvalitatiivisen tutkimuksen luonne kaikkien 

tapausten ainutlaatuisuudesta, voidaan kuitenkin olettaa, että tutkimalla yksittäistä 

tapausta kyllin tarkasti, saadaan näkyviin ilmiön merkittävät ja usein toistuvat 

asiat yleisellä tasolla (Hirsjärvi ym., 2010, 182). 

Olen tarkastellut molemmista digitaalisista projekteista kerättyä aineistoa A ja 

BC, erillisinä analyysin ensimmäisessä osassa ja esittelen tuloksien luvussa 6.1.1 

aineistojen yhtenäisyydet ja eroavuudet. Havaittuani tässä tarkastelussa 

luokkayhteisöjen tuottamien aineistojen samankaltaisuuden, päädyin 

käsittelemään aineistoja yhtenä kokonaisuutena. Tässä tutkimuksessa ei 

tarkastella digitaalisen projektin kohteena olevaa ilmiötä (esimerkiksi 

opiskeltavana kohteena avaruus) suhteessa oppilaiden tunteisiin eikä tutkimus 

myöskään kohdennu tietyn ikäisten oppilaiden tunteiden tutkimiseen, vaan 

ylipäätään alakouluikäisten tunteisiin yhteisöllisessä digitaalisessa 

sisällöntuotannon projektissa. Säilytin kuitenkin oppilaiden taustatiedoissa 
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luokkayhteisön, jolloin olen voinut tutkimuksen tuloksia tarkastellessa palata 

mahdollisiin projekteista ja luokkayhteisöjen toimintakulttuureista sekä muista 

tekijöistä johtuviin eroavaisuuksiin. 

Monipolvinen tutkimusprosessi sekä viime kädessä itse aineiston analyysi 

ohjasivat tutkimuksen kohdentumista oppilaiden ilmaisemiin tunteisiin ja kuvaan 

seuraavaksi itse analyysin, jolla olen etsinyt aineistosta vastauksia 

tutkimuskysymyksiini. Kuvioihin 7 ja 8 olen yksinkertaistanut analyysiprosessin 

kulkua selkeyden vuoksi. Itse analyysiprosessi kehittyi ja rakentui pitkänä ja 

toistuvana prosessina. Luokittelua on tarkennettu ja muokattu useita kertoja, 

samoin kuin olen toistuvia kertoja rakentanut ja purkanut erilaisia teemoja 

etsiessäni aineistoa eniten kuvaavinta teemoittelua. Samoin olen palannut 

toistuvasti alkuperäiseen aineistoon lukien sitä uudelleen ja uudelleen lisääntyvän 

teoriatietämyksen ja aineistosta nousevien tulosten vaikuttaessa analyysiin ja 

tekemiini tulkintoihin. 

Aineiston laajuuden takia olen käyttänyt analysoinnissa apuna Atlas.ti -

ohjelmaa, joka sopii hyvin tekstien lähilukua ja yksityiskohtaista tematisointia 

noudattavaan työskentelyyn. Siirsin sähköisessä muodossa olevat 

oppimispäiväkirjat suoraan Atlas.ti-ohjelmaan, jossa tein niistä nousevien 

aineistoyksiköiden luokittelun eli koodauksen. Analyysiohjelma tässä 

tutkimuksessa on tekninen apuväline, joka helpotti laajan aineiston käsittelyä sekä 

valintojen ja päätösten dokumentointia (ks. Jolanki & Karhunen, 2010, 409). 

Käytin ohjelmaa koodauksen tekemiseen, aineistonostojen paikantamiseen ja 

oppimispäiväkirjojen rinnakkaiseen lukemiseen sekä jatkuvaan aineistoon 

palaamiseen analyysin eri vaiheissa. Teemoittelussa hyödynsin ohjelmalla tehtyä 

koodausta ja keräsin koodien pohjalta käsiteverkoston löytäen yhteyksiä eri 

toimintojen ja tunteiden välille. Muuten aineiston analysoinnissa olen 

hyödyntänyt taulukkolaskentaohjelmaa ja intuitiivisen miellekartan rakensin 

käsin. Olen pitänyt tutkimuspäiväkirjaa tutkimukseni ja tutkittavien projektien 

aikana. Sitä ja oppilaiden tuottamaa muuta materiaalia olen käyttänyt analyysin 

tukena sekä muun muassa luotettavuuden ja oman subjektiivisuuteni tarkastelun 

välineinä.  

 

I osa: Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaaminen - 
sisällönanalyysi 

Tein aineiston analysoinnin mukaillen aineistolähtöistä laadullista 

sisällönanalyysiä teorian kanssa ajatellen (Jackson & Mazzei, 2012). Tällä olen 

pyrkinyt saamaan aineistosta esille yhteneväisyyksiä ja erityisyyksiä, joilla 

rikastaa tietoa oppilaiden tunteista yhteisöllisen sisällöntuotannon projektin 

aikana. Analyysivaiheella olen pyrkinyt vastaamaan ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen alakysymyksiin; 1a: Mitä tunteita oppilaat ilmaisevat 

päiväkirjoissaan? 1b) Missä projektin eri vaiheissa oppilaiden ilmaisemat tunteet 
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näyttäytyvät ja miten tunteet liittyvät oppilaisiin itseensä, ryhmään tai projektiin? 

(kuvio 7).   

Vaiheessa 1 luin oppilaiden oppimispäiväkirjat kokonaisuutena läpi useita 

kertoja pyrkimyksenä tarkastella niitä mahdollisimman irrallaan 

ennakkokäsityksistä ja oletuksista. Samalla palautin mieleeni tutkimuksen 

aikaisia tapahtumia tutkimuspäiväkirjaa ja muuta projekteista syntynyttä 

materiaalia rinnalla kuljettaen. Seuraavassa vaiheessa (vaihe 2, kuvio 7) 

aineistolähtöisen koodauksen aikana esille nousivat oppilaiden kokemuksista 

heidän kirjaamansa tunteet suoraan sanoitettuina sekä viittauksina koettuun 

tunteeseen.  

Tunteisiin liittyviä, ei keskenään päällekkäin koodattuja aineistoyksiköitä oli 

analyysin tässä vaiheessa 712 kappaletta. Rajasin tutkimukseni koskemaan 

oppilaiden tunteita yhteisöllisissä digitaalisissa sisällöntuotannon projekteissa 

(vaihe 3, kuvio 7), ja tutkimuskysymykseni (luku 5.1) tarkentuivat tarkastelemaan 

1) mitä tunteita alakouluikäisillä oppilailla on yhteisöllisen digitaalisen 

sisällöntuotannon projektin aikana sekä 2) miten oppilaiden toimintaa voidaan 

kuvailla tunteiden näkökulmasta digitaalisissa projekteissa. 

 

Kuvio 7. Aineiston analyysin ensimmäinen osa - sisällön analyysi 

Laadullisessa aineiston analyysissä koodausluokitusta ei voi laatia etukäteen 

valmiiksi, vaan se kehittyy analyysin kuluessa, kuten tässä tutkimuksessa on 

tapahtunut (MacLure, 2014, 168, 171–174; Eskola & Suoranta, 2014, 155). 
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Tutkimuksen rajaamisen jälkeen perehdyin monipuolisesti erilaisiin 

tunneteorioihin ja aiempiin tutkimuksiin oppimiseen liittyvistä tunteista. Näiden 

pohjalta tarkensin vaiheessa 2 tehtyä koodausta vaiheessa 4 (kuvio 7), keskittyen 

tunteisiin. Koodatut aineistoyksiköt sisälsivät muutamasta kirjaimesta useamman 

lauseen kokonaisuuksiin liittyviä aineistositaatteja, jotka rajasin siten, että niistä 

välittyvä oppilaan kokemus tuli selväksi. Nostin esiin aineistosta ilmauksia ja 

pitempiä kuvauksia tunteista ja niihin liittyvistä tilanteista, en pelkästään 

yksittäisiä sanoja (vrt. Hsieh & Shannon, 2005, 1279). Luokittelin oppilaan 

ilmaisemaa tunnetta kuvaavat aineistoyksiköt kahteen valenssiin: myönteiseen ja 

kielteiseen tunteeseen (taulukko 4). Näitä kutsun pääkoodeiksi. Pääkoodeihin 

liitin, mikäli mahdollista, tarkennuksena tunteen syytä selittävä koodin. 

Tunnekoodin tarkennuksen tekeminen perustuu oppilaan kirjoittaman tekstin 

tulkintaan, ellei oppilas ole itse sanallistanut omaa tunnetilaansa. Tarkennukset ja 

luokittelu antoivat paremman kuvan siitä, mitä tunteita oppilaat ovat projekteissa 

kokeneet niin merkityksellisinä, että he ovat ne kirjoittaneet 

oppimispäiväkirjaansa tai nostaneet tunnereaktioita esille.  

 

TAULUKKO 4. Analyysin pääkoodaus ja tarkentava koodaus 

Aineistoyksikkö Pääkoodi (valenssi) Ilmaistu tunne Tarkennuskoodi 

(syytä selittävä) 

“Meillä oli ihan 

älyttömän hauskaa ja 

videosta...” 

Myönteinen  ilo, huvittuneisuus kuvaaminen, yhdessä 

viihtyminen 

”…kun joku ei 

keskittynyt niin se 

ärsytti.” 

Kielteinen ärsyyntyminen ryhmän jäsenen 

toiminta 

 

Tässä vaiheessa aineistossa kahteen pääkoodiin liittyviä aineistoyksiköitä oli 

706. Tunteita tarkentavia koodiluokkia oli 32. Tarkentavan koodin lisäämisessä 

pelkistin oppilaiden ilmaisuja ja yhdistelin samankaltaisia yhteisten 

tarkennuskoodien alle sekä nostin erityisiä ilmaisuja esille. Jatkoin ilmaisujen 

pelkistämistä ja kirjoitin ne tutkijan kielelle, jotta sain tiivistettyä tunteiden 

kuvausta ja löysin yhteneväisyyksiä kadottamatta kuitenkaan alkuperäistä 

oppilaan ilmaisemaa tunnetta. Kielellistettyjen aineistoyksiköiden rinnalla 

kuljetin mukana oppilaan omalla kielellä olevaa ilmaisua tunteesta, jotta tulkinta 

pysyy tiiviisti kiinni tutkittavan kokemuksessa. Lopullisia aineistoyksiköitä oli 

699. Seuraavaksi tarkastelin tunteiden syntysyytä ja luokittelin aineistoyksiköt 

teorian ja aiemman tutkimuksen sekä aineiston vuoropuheluna syntyneisiin 

kolmeen luokkaan; tunne liittyi joko oppilaan omaan toimintaan, itseensä tai 

sosiaaliseen ulottuvuuteen eli ryhmään ja muihin oppilaisiin/ opettajiin tai 

projektiin ja sen osaan (taulukko 5).  
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TAULUKKO 5. Aineistoyksikön kielellistäminen ja tunteen liittymisen luokittelu; itse, ryhmä 

tai projekti 

Aineistoyksikkö 

/ kielellistäminen 

Pääkoodi 

(valenssi) 

Ilmaistu tunne Tarkennuskoodi 

(syytä selittävä) 

Luokittelu 

(itse, ryhmä, 

projekti) 

“Meillä oli ihan 

älyttömän 

hauskaa ja 

videosta...” 

/ Oppilaalla oli 

ryhmänsä kanssa 

ollut hauskaa 

videota 

kuvatessa. 

Myönteinen  ilo, 

huvittuneisuus 

kuvaaminen, 

yhdessä 

viihtyminen 

ryhmä 

”…kun joku ei 

keskittynyt niin se 

ärsytti.” 

/ Oppilasta ärsytti 

toisen oppilaan 

(ryhmän jäsenen) 

keskittymättömyys 

itse tehtävään. 

Kielteinen ärsyyntyminen ryhmän jäsenen 

toiminta 

ryhmä 

 

Osa ilmaistuista tunteista oli tulkittavissa useampaan luokkaan. Yleensä 

pyritään siihen, että koodauksessa eri kategoriat eivät mene päällekkäin 

(Moilanen & Roponen, 1994, 11), mutta en vertaile eri koodiluokkia keskenään, 

joten päällekkäisyydet ovat vain antaneet lisäulottuvuutta aineistoyksiköille. 

Jatkoin analyysiä teoriaperustaisesti tarkastelemalla, kuuluuko tunne vireystilaa 

aktivoivaan tai passivoivaan tunnetilaan (taulukko 6). Tunteen vaikutus 

vireystilaan ei ole suoraviivainen, vaan tilannekohtainen ja saattaa vaihdella myös 

kokijan mukaan, tästä johtuen pyrin perustelemaan vireystilan luokittelun. 
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TAULUKKO 6. Analyysin tarkentaminen tunteen vaikutuksella vireystilaan 

Aineistoyksikkö 
/ 
kielellistäminen 

Pääkoodi 
(valenssi) 

Vaikutus 
vireystilaan  

* perustelu 
muusta 
aineistosta 

Ilmaistu 
tunne 

Tarkennuskoo
di (syytä 
selittävä) 

Luokittel
u (itse, 
ryhmä, 
projekti) 

“Meillä oli ihan 
älyttömän 
hauskaa ja 
videosta...” 

/ Oppilaalla oli 
ryhmänsä 
kanssa ollut 
hauskaa videota 
kuvatessa. 

Myönteine
n  

aktivoiva, 
*viihtyminen 
lisäsi 
ryhmän 
yhtenäisyytt
ä ja 
työskentely 
jatkossa 
tehostui 

ilo, 
huvittuneisuu
s 

kuvaaminen, 
yhdessä 
viihtyminen 

ryhmä 

”…kun joku ei 
keskittynyt niin 
se ärsytti.” 

/ Oppilasta ärsytti 
toisen oppilaan 
(ryhmän 
jäsenen) 
keskittymättömyy
s itse tehtävään. 

Kielteinen aktivoiva, 
*koska 
oppilas 
puuttui 
tilanteeseen 

ärsyyntymine
n 

ryhmän jäsenen 
toiminta 

ryhmä 

 

Vaiheessa 5 (kuvio 7) pyrin löytämään ne projektin työvaiheet, joissa tunteiden 

osuus on ilmeinen. Valitsin aineistoyksiköistä yleisimmät ja eniten esiin nousseet 

oppilaiden ilmaisemat tunteet. Sijoitin tunteet mahdollisimman tarkasti ryhmän 

digitaalisen projektin työvaiheisiin neljän ensimmäisen työvaiheen osalta ja 

lopuksi koko projektin osalta. Viides työvaihe, arviointi, on osana 

oppimispäiväkirjaa, eivätkä oppilaat ole kirjoittaneet siihen liittyen 

päiväkirjamerkintää erikseen. Tarkempaan tarkasteluun nostin yleisimmin, 

vähintään kolme kertaa kyseiseen työvaiheen aikana kuvatut tunteet, joiden 

ilmeneminen vaihteli 3–62 kerran välillä. Aloitusvaiheessa turhautuminen ja 

ärsyyntyminen mainittiin kolmesti, kun taas toimintavaiheessa hyvä tunne sekä 

tyytyväisyys molemmat nousivat esiin 62 kertaa. Eri projektin vaiheiden aikana 

koetut tunteet eivät ole määrällisesti verrannollisia keskenään, sillä ajallisesti 

työskentelyvaiheiden kesto on hyvin erilainen; toiminta- ja tuottamisvaihe on 

pisin, aloitus ja esittely ovat taas kestoltaan lyhyimmät. Lisäksi ryhmien välillä on 

työskentelyvaiheiden kestossa eroja, ja usein vaiheet menevät päällekkäin tai 

ryhmä voi palata takaisin edelliseen vaiheeseen. Olen tarkastellut rinnakkain 

ryhmän oppilaiden päiväkirjoja ja sijoittanut ryhmän oppilaiden tunteet 

työvaiheisiin ryhmästä ja tutkimuspäiväkirjan dokumentoinnista muodostuvan 

kokonaiskuvan perusteella.  

Luotettavuuden arvioinnissa (vaihe 6, kuvio 7) tarkastelin analyysiä erityisesti 

totuudenmukaisuutta tarkastellen. Analyysiä tehdessäni olen tarkastellut oppilaan 

tunnetta ilmaisevaa aineistoyksikköä sekä tarvittaessa kokonaisuutena oppilaan 

oppimispäiväkirjan tekstiä. Lisäksi olen tarkastellut mahdollisuuksien mukaan 
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ryhmän kaikkien jäsenten kuvauksia samasta tilanteesta saadakseni 

todenmukaisen käsityksen tilanteesta, jossa oppilaan kokemus on syntynyt. Olen 

myös varmistanut oppilailta tekemiäni tulkintoja heidän kirjoittaen ilmaistuista 

tunteistaan (ks. luku 5.8). 

Sisällönanalyysiä on myös kritisoitu siitä, että se pelkistyy luokitteluun ja 

alkuvaiheen analyysiin (Salo, 171; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 103). Tätä pyrin 

välttämään palaamalla aineistoon uudelleen ja uudelleen tarkastellen sitä uusin 

silmin pyrkien löytämään aineistosta uutta ja ennen havaitsematonta, uusia 

jäsennyksiä ja käsitteellisyyksiä (Ruusuvuori ym., 2010, 16). Ensimmäisen 

analyysin tavoitteena oli löytää vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

sekä luoda pohja toisen tutkimuskysymyksen vastauksien etsimiselle (vaihe 7, 

kuvio 7). 

II osa: Toiseen tutkimuskysymykseen vastaaminen – 
teemoitelu 

Analyysiprosessin toisen osan tein teemoittelua mukaillen, koska pyrin löytämään 

laajempia, ilmiötä kuvaavia kokonaisuuksia ja poikkeavuuksia vastaten 

tutkimuskysymyksiin: 2a) Millaisia erilaisia tunteiden sävyttämiä toimintoja 

projektin kuluessa nousee esille? ja 2b) Mitä digitaalisuuden tuomia 

erityispiirteitä oppilaiden yhteisölliseen sisällöntuotantoon liittyy tunteiden 

näkökulmasta? Esittelen kuviossa 8 aineiston analyysin toisen osan 

yksinkertaistettuna kuuteen vaiheeseen. 

 

Kuvio 8. Aineiston analyysin toinen osa - teemoittelu. 
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Analyysin aluksi (vaihe 1, kuvio 8) palasin alkuperäisen aineistoon ja luin sen 

uudelleen kokonaisuutena useamman kerran. Hyödynsin myös ensimmäisessä 

analyysiosassa tehtyä tarkennettua tunnekoodausta ja tarkastelin projektien aikana 

tapahtunutta toimintaa ja sen herättämiä tai toimintaa aiheuttaneita tunteita. Etsin 

yleisiä sekä erityisiä oppilaiden kuvaamia ilmiöitä (vaihe 2, kuvio 8), joiden 

pohjalta rakensin aineistosta nousevista toimintaa ja tunteita kuvaavista käsitteistä 

ja ilmaisuista intuitiivisen miellekartan, josta esimerkkinä tyytyväisyyteen ja 

tyytymättömyyteen liittyvä kohta kuvassa 1. Pelkistin karttaan aineiston 

käsiteverkoston avulla. 

 

 
Kuva 1. Kohta intuitiivisesta miellekartasta 

 

Vaiheessa kolme (kuvio 8) miellekartasta alkoi nousta esille toiminnan ja 

tunteiden suhteita kuvaava käsiteverkosto. Erityisesti yhteisölliseen oppimiseen ja 

työskentelyyn liittyvää teoriaa sekä kontrolliarvoteoriaa ja aiempaa tutkimusta 

rinnalla kuljettaen löysin yhteyksiä erilaisten ilmiöiden välille, jotka olivat 

selkeästi esillä, mutta irrallisina käsitteinä. Muodostin ja nimesin aineiston 

pohjalta esiin nousevat käsiteverkoston kokonaisuudet teemoiksi, jotka kuvasivat 

oppilaiden projektin aikaista toimintaa, ja joissa tunteiden osuus oli merkittävä.  

Tarkensin syntyneiden teemojen nimeämistä ja sisältöä (vaihe 4, kuvio 8) sekä 

vertasin, että teemat vastasivat aineistoa, josta ne oli poimittu. Palaaminen 

alkuperäisiin aineistoihin oli jatkuvaa. Kielellistin teemojen sisällön tutkijan 

kielelle ja yhdistelin niitä etsien mahdollisten alateemojen välisiä yhteyksiä tai 

päällekkäisyyksiä. (ks. Maguire & Delahunt, 2017, 3358.) 
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 Tästä tuloksena rakensin ja määrittelin neljä teemaa, jotka kuvaavat 

projekteissa tapahtuvaa toimintaa, joka erityisesti on yhteydessä oppilaissa 

heränneisiin tunteisiin (Liite 5). Teemat nimesin oppilaiden käyttämien 

käsitteiden pohjalta seuraavasti: a) häröily ja säätäminen b) joustaminen tai 

perääntyminen, c) kiinnittyminen tai luistaminen ja d) sovussa oleminen tai 

riiteleminen. Teemojen käsittely jatkui niiden määrittelyyn ja hienosäätöön 

(Braun & Clarke, 2006, 92), jolloin määrittelin jokaisen teeman sisällön kuvaillen 

ja rajaten oppilaan toiminnan teemakohtaisesti, liitin yleiset toimintaan 

yhteydessä olevat tunteet sekä sen, ilmaiseeko tunnetta oppilas itse vai ryhmän 

jäsen (Liite 5). Esimerkkinä häröily ja säätäminen on toimintaa, jolloin oppilas 

keskittyy aktiivisesti johonkin muuhun, kuin tavoitteita kohti suuntaavaan 

työskentelyyn. Tunnereaktiot ovat tällöin kielteisiä, pääasiassa muiden ryhmän 

jäsenten ilmaisemia. Tarkastin lopuksi aineistoon peilaten, että teemat eivät ole 

päällekkäisiä.  

Koko tutkimuksen ajan digitaalisuus ja sisällöntuottaminen olivat heijastuneet 

oppilaiden kokemuksissa ja nousseet käsiteverkostoon kiinteäksi, sen 

kokonaisuuteen yhteen nivoutuneeksi osaksi. Vaiheessa 1 (kuvio 8) etsiessäni 

erityisiä ilmiöitä, havaitsin digitaalisuuden ja sisällöntuottamisen osa-alueiden 

nousevan oppilaiden kuvauksissa eri tavoin esille. Analyysin viidennessä 

vaiheessa (kuvio 8) palasin tarkastelemaan digitaalisen sisällöntuotannon 

mahdollistamia ilmiöitä omana erityispiirteenään, ei pelkästään tutkimuksen 

kontekstina. Etsin teemoista ja niiden sisällä olevista toiminnoista digitaalisen 

työskentelyn ja sisällöntuotannon aiempien tutkimusten pohjalta esiin nousevia 

ilmiöitä. Palasin myös alkuperäiseen aineistoon ja analyysin ensimmäisen osan 

koodauksiin tarkentaakseni tulkintaani oppilaiden kuvauksista. 

Analyysin lopuksi (vaihe 6, kuvio 8) arvioin analyysin ja sen tulosten 

luotettavuutta vertaamalla tuloksia ja tekemiäni tulkintoja alkuperäiseen 

aineistoon. Tätä vertailua tein myös koko analyysiprosessin ajan ja pyrin pitämään 

oppilaiden kuvaukset alkuperäisinä mukana läpi koko analyysin, myös tutkijan 

kielellistämien tulkintojen taustalla. Luotettavuuden merkittävänä tekijänä ovat 

tutkijana tekemäni tulkinnat oppilaiden kirjoitetuista teksteistä. Näitä tulkintoja ja 

niiden perusteluja olen avannut seuraavassa luvussa. Itse analyysin luotettavuutta 

arvioin tarkemmin luvussa 7.3. 

5.8 Oppilaiden ilmaisemien tunteiden tulkintaperusteita 

Aineiston analysoinnissa oman haasteensa tuo sen kirjoitettu, oppilaan 

omasanainen kieli. Tutkijan on ymmärrettävä kirjoitettua kieltä, sen kontekstia ja 

eri sanojen merkityksiä voidakseen analysoida ja tehdä tulkintoja aineistosta 

luotettavasti. Realistisessa kielikäsityksessä kieli on itsessään todellisuutta 

tuottava tekijä, eli todellisuus on aineistoa kirjoittavien oppilaiden tuottamaa 

kieltä. (Eskola & Suoranta, 2014, 138–139.) Tätä tulkintaa ja aineiston sekä 
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todellisuuden vuoropuhelua opettajatutkijana olen käynyt jatkuvasti. Tavoitteena 

on dokumenttien systemaattinen analyysi, jossa etsitään tekstistä merkityksiä ja 

pyritään luomaan selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Oppilaantuntemus ja 

tilanteissa eläminen auttaa tulkittaessa oppilaiden kieltä ja heidän käyttämiä 

käsitteitään todellisuutta vastaavalla tavalla. Kuitenkin tutkijana on vältettävä 

liiallista rivien välistä tulkintaa, jotta omat tuntemukset ja kokemukset aiheesta 

eivät vie aineiston analyysiä väärään suuntaan. 

Seuraavaksi kuvaan oppilaiden käyttämien puhekielisten ilmaisujen 

tulkintaperusteita. Oppilaat ovat päiväkirjoissaan kirjoittaneet puhekielellä sekä 

pikaviestikielellä ja ilmaisseet itseään hyvin vapaasti myös hymiöin ja omin 

sanoin, mikä näkyy teksteissä arkikielen sanontoina ja käsitteinä, myös tunteisiin 

liittyen. Nämä ilmaisut ohjaavat myös oppilaiden teksteistä nousevia tulkintoja. 

Taustoitan tutkimustulosten kannalta keskeiset puhekielen käsitteet seuraavaksi.  

  

“Oli ihan kivaa, alkuun tyhmää mutta kyllä se siitä kääntyi” 

  

Oppilaat käyttävät paljon sanaa “kiva” eri muodoissaan 

päiväkirjamerkinnöissään. Tämän arkikielen ilmaisun merkitys on ympäripyöreä, 

ja tuntuu, että se liitetään samoin kuin “hauska” tai “meni ihan hyvin” yleiseen 

tyytyväisyyteen ja hyvän olon tunteeseen. Tarkemmin aineistoon tutustuessani 

alkoi muodostua käsitys siitä, mitä oppilaat “kivalla” tarkoittavat. Pyysin lisäksi 

ryhmän B- oppilaita tarkentamaan kiva-sanan merkitystä ja käyttöä kysymällä 

heiltä: “Millainen tunne sinulla on, kun joku asia on kivaa? Millaiselta tuntuu ja 

mitkä asiat ovat kivoja?” Käsite oli vaikea määriteltävä, ja yksi oppilaista 

totesikin: “Vaikee kysymys.” Oppilaat kuvasivat "kiva"-käsitteen myönteisenä ja 

kertoivat, että kivoja asioita ovat heille mieluisat ja mukavat asiat, mitä haluaa ja 

saa tehdä, “Kavereiden kanssa olo ja matkustaminen. Se on hauskaa ja kivaa”, 

“Kivoja asioita on esim. trampalla pomppiminen. Silloin musta tuntuu hyvälle.” 

(Oppilaiden kanssa käyty WhatsApp-keskustelu 7.7.2020). Myös edellä oleva 

lainaus oppilaan päiväkirjatekstistä määrittelee kivan vastakohdaksi tyhmälle, 

joka taas voidaan tulkita kielteiseksi tunteeksi epämiellyttävän ja ärsyttävän 

välimaastoon. Päädyin käyttämään tuloksissa “tuntuu kivalle”-käsitettä, koska 

oppilaat käyttävät sitä monessa yhteydessä liittäen sen viihtymisen, iloon, 

onnistumiseen, kuten alla olevasta koodien verkostosta voi nähdä.   

  

"Minulle jäi tästä päivästä ok olo” 

  

Oppilaat käyttävät “ok”-ilmaisua silloin, kun heistä tuntuu, että kaikki on 

hyvin. Riitojen selvittämisen jälkeen “Olo jäi ihan oookooksi kun riidat 

selvitettiin”. Ilmaisu ei kuvasta tilanteissa riemua, eikä pahaa mieltä, vaan 

lähestulkoon rauhallista, tasaista, myönteisellä puolella olevaa olotilaa, jonka 
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muuttamisentarve liittyy kontekstiin. Cambridge Dictionary 4  pitää 

tunnekäsityksenä ok-ilmaisulle adverbiä ”hyvin”. Suomalainen kielitoimiston 

sanakirja5 antaa ”ok”, ”okei” -sanonnoille merkityksen ”hyvä”, ”kunnossa”. 

  

“sujui hyvin ja tuntui hyvältä.”  

 

Hyvä -sanaa ja sen muotoja oppilaat käyttävät kirjoittaessaan asioiden 

etenemisestä ja yleisestä tunnelmasta. Hyvin sujuminen liittyy usein myös 

tyytyväisyyden tunteeseen, kun projektin aikana on saavutettu jotain tai “Tänään 

meidän ryhmällä meni tosi hyvin”. Hyvä tunne -käsite sijoittuu tutkimuksen 

tunneympyrämallissa lähelle iloa, edellä käsitellyn “ok”-tunteen 

myönteisemmälle ja aktiivisemmalle puolelle.  

Aineistosta nousseiden tunteiden luokittelussa käytin dimensiomallin ja 

kontrolliarvoteorian pohjalta määriteltyjä koodeja erilaisille tunteille ja 

esimerkkitunteille (ks. Pekrun ym., 2002; Pekrun, 2006). Olen jaotellut 

taulukkoon 7 valenssin mukaisesti myönteiset tunteet ja kielteiset tunteet. 

Valenssin jälkeen avaan taulukkoon tunteen luokitteluperusteen; miksi jokin 

tunne luokitellaan esimerkiksi huvittuneisuudeksi. Aineistokoodin jälkeen 

esittelen vielä luokittelua aineistoesimerkillä. 

 

TAULUKKO 7. Oppilaiden ilmaisemat myönteiset tunteet ja niiden luokitteluperusteet 

 

Tunteen  

valenssi 
Luokitteluperuste 

Esimerkkitunne ja koodi 
(Kreibig, 2010; Pekrun 
ym., 2002; Pekrun, 2006; 
Pekrun ym., 2007) 

Aineistoesimerkki 

Myönteinen 

Sanallinen ilmaisu (esim. 
Meillä oli hauskaa). 

Myönteisesti varautunut 
merkintä (esim. hymiöt, 
kuvaukset hauskoista 
tilanteista, kerrotaan 
naurusta). 

huvittuneisuus, ilo 

“Oli ihan huippua 
kuvata videota tuon 
tiedon etsimisen 
jälkeen. Meillä oli ihan 
älyttömän hauskaa ja 
videosta tuli loistava.” 

Sanallinen ilmaisu (esim. 
Tänään meni hyvin, ok, 
kivaa). 

Myönteisesti varautunut 
merkintä, jossa kuvataan 
asioiden hyvin sujumista, 
miellyttävää oloa toisten 
kanssa ja mukavuutta, tai 
jota oppilaat käyttävät 
yhteydessä viihtymisen, 
iloon, onnistumiseen. 
Mielialan ilmaisu (mood). 

kiva, hyvä tunne, ok* 

"Tänään päivä tuntui 
ihan hyvältä ja sujuikin 
ihan hyvin" 
" Ihan ok fiilikset tästä 
tunnista." 

"Tänään päästiin 
vihdoin ja viimein 
kuvaamaan. Sehän 
vasta oli kivaa." 

 
4 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ok 
5 https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/okei?searchMode=all 
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Sanallinen ilmaisu (esim. 
Olen niin tyytyväinen, 
ylpeä). 

Myönteisesti varautunut 
merkintä, jossa kuvataan 
onnistumista tavoitteen 
saavuttamisessa ja 
saavuttamisen 
vaikuttaneet asiat (Weiner 
1986). 

ylpeys, tyytyväisyys, 
arvostus 

"Oon ylpee meijän 
ryhmästä!" 
"Tänään testasimme 
maalata hatun ja sehän 
onnistui." 

"Omasta ryhmästä 
"oppilaalla" meni tosi 
hyvin" 

Sanallinen ilmaisu (esim. 
se helpotti meidän 
työtämme). 

Myönteisesti varautunut 
merkintä, jossa kuvataan 
jännityksen jälkeistä 
myönteisesti ratkennutta 
tilannetta, usein sisältää 
sanan "onneksi". 

helpotus 

"Onneksi saimme vielä 
maanantain ja tiistain 
aikaa tehdä muuten ei 
olisi ehditty mitenkään" 

Sanallinen ilmaisu (esim. 
mielenkiintoista, 
kiinnostaa). 

Myönteisesti varautunut 
merkintä, jossa kuvataan 
suhtautumista tehtävään 
tai haasteeseen käyttäen 
innostumista kuvaavia 
lisäsanoja kuten "tosi 
hyvin, todella paljon, 
huippu". 

innostuminen, 
kiinnostuminen 

"Me keksittiin tosi 
paljon uusia juttuja" 

"Minua kiinnostaa tämä 
projekti todella paljon." 

Sanallinen ilmaisu (esim. 
ei riidelty, sovussa, 
rauhallisesti). 

Myönteisesti varautunut 
merkintä, jossa kuvataan 
sovussa työskentelyä, 
levollista ja rauhallista 
ilmapiiriä. 

rauhallisuus, sovussa 
olo 

"Nyt sujui hyvin eikä 
kukaan suuttunut." 

"Tämä päivä meni 
hyvin ja oli kivaa tehdä 
töitä yhdessä ja 
rauhallisesti" 

Kielteinen 

Sanallinen ilmaisu (esim. 
ärsyttää, turhauttavaa). 

Kielteisesti varautunut 
merkintä, jossa kuvataan 
halua edetä nopeammin, 
jonkun toisen 
käyttäytyminen haittaa 
työskentelyä, tehtävä on 
liian vaikea tai tilanteessa 
on koettu itsehillinnän 
pettävän. 

turhautuminen, 
ärsyyntyminen, 

suuttumus, 
harmistuminen 

"Se oli erittäin 
turhauttavaa ja 
rasittavaa." 
"Se ärsytti meidän 
ryhmää" 
"minä siitä hieman 
suutuin" 
"Tänään meni huonosti 
sillä jumituimme 
kokoajan. Ei saatu 
melkein mitään aikaan" 

"Tuntui vähän kurjalta, 
kun taas meistä joku 
hölmöili" 

Sanallinen ilmaisu (esim. 
petyin, en ole 
tyytyväinen). 

Kielteisesti varautunut 
merkintä, jossa kuvataan 
tilannetta, jossa tavoitetta 
ei ole saavutettu tai sen 

tyytymättömyys, 
pettymys 

" mutta kuvausten jälki 
ei ollut mitään 
erinomaista. " 
"tein forms-kyselyn 
loppuun, joka ei ole 
hirveän hyvä" 
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saavuttamisen taso ei ole 
riittävä (Weiner 1986). 

Sanallinen ilmaisu (esim. 
sattuu, pelottaa, inhottaa, 
väsyttää). 

Kielteisesti varautunut 
merkintä, jossa kuvataan 
fyysistä tunnetta 
huonosta olosta tai 
kivusta, 
jaksamattomuudesta tai 
työskentelytavoista, jotka 
ovat väsyttäneet (ei 
taukoja) ja aiheuttaneet 
huonon olon. 

pelko, inho, kipu, 
väsymys 

"minua inhottaa kun en 
tiedä melkein 
kenestäkään kuka on 
kukakin.." 
"minua koski vähän 
mahaa" 

"Ryhmä pelkäsi jo että 
projektia ei saataisi 
valmiiksi ajoissa" 

Sanallinen ilmaisu (esim. 
tylsistyttää, tylsää). 

Kielteisesti varautunut 
merkintä, jossa kuvataan 
keskittymisen 
herpaantumista 
työskentelyn 
toisteisuudesta johtuen. 

tylsyys, pitkästyminen, 
"Minecraftia oli tylsää 
tehdä, koska.." 

Sanallinen ilmaisu (esim. 
huolettaa, ahdistaa, 
stressaa). 

Kielteisesti varautunut 
merkintä, jossa kuvataan 
asiaa, joka ei ole hyvin ja 
oppilas välittää kyseisen 
asian sujumisesta, 
tilanne, jossa ilmaistaan 
vaikeus keskittyä asiana. 

ahdistus, huoli, stressi, 
levottomuus 

"Olen tosin vähän 
huolissani siitä, että 
keretäänkö me 
tekemään projekti 
valmiiksi" 

"mutta editointi on 
pahasti kesken." 

Sanallinen ilmaisu (esim. 
epäreilua, en päässyt 
joukkoon). 

Kielteisesti varautunut 
merkintä, jossa kuvataan 
epäoikeudenmukainen 
tilanne, tilanne, jossa 
kirjoittaja on jäänyt joukon 
ulkopuolelle tai tilanne, 
jossa on kiusattu tai 
loukattu kirjoittajaa. 

ulkopuolisuus, 
epäoikeudenmukaisuus, 

paha mieli 

"En päässyt melkein 
ollenkaan "oppilaan" ja 
"oppilaan2" "ryhmään"" 
"Minusta se oli 
epäreilua ja ei kivaa" 

"...oli aika ilkeä osa 
ryhmäläisiä kohtaan" 

Sanallinen ilmaisu (esim. 
en osaa, en ymmärrä, en 
tiedä). 

Kielteisesti varautunut 
merkintä, jossa kuvataan 
tilannetta, jossa oppilas 
käyttää mm. sanoja 
"vaikka", "epäilen" 
"epäselvää". 

epävarmuus, 
osaamattomuus 

"sekin oli niin vaikeaa 
ymmärtää, että en 
tajunnut siitä oikein 
mitään" 
"emme ole täysin 
varmoja siitä mitä me 
elokuvaan halutaan" 

"Minusta tuntuu, että 
en osaa tehdä mitään." 

 

Oppilaat käyttävät kirjoituksissaan jonkin verran hymiöitä (emojit) 

ilmaistessaan tunteita ja muita reaktioita. Koen kuuluvani oppilaiden kanssa niin 

läheisesti samaan kulttuurisen ilmaisun piiriin hymiöiden käytössä sukupolvesta 

riippumatta, että voin tulkita heidän tunnereaktioitaan yleisellä tasolla niiden 
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perusteella (Krohn, 2004; Fullwood ym., 2013). Osa oppilaista käyttää hymiöitä 

tai kuvia koristellakseen tekstiä, mutta osa ilmaisee niillä omia nonverbaalisesti 

tunteitaan. Pääsääntöisesti hymiöt, joita teksteissä esiintyy, ovat iloa tai hyvää ja 

pahaa mieltä ilmaisevia, joten asiayhteydestä liittyen ne on tulkittu joko 

myönteiseksi tai kielteiseksi tunteeksi. Välillä hymiöön liittyvästä tekstistä on 

voinut lukea myös huumoria tai sarkasmia;  

 

”Mutta selvisimme ilman isompia ”riitoja” melkein koko päivän, vihdoin :)”. 

 

Aineiston lukeminen toistuvasti ja jokaisella lukukerralla yhdessä teorian 

kanssa lisääntyvän ymmärryksen kanssa antoi minulle mahdollisuuden tehdä 

aineiston pohjalta tulkintoja oppilaiden päiväkirjoissaan ilmaisemista tunteista. 

Samalla pystyin muodostamaan kokonaisuuksia oppilaiden tunteita herättäneen 

toiminnan suhteen sekä löysin erityisiä piirteitä digitaalisen projektin aikana 

ilmenneistä oppilaiden tunteista. Näitä esittelen seuraavaksi tutkimuksen tuloksia 

ja niiden tarkastelua käsittelevässä luvussa.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA NIIDEN 
TARKASTELU  

Avaan tutkimuksen tulokset kahdessa osassa luvuissa 6.1 ja 6.2. Luvussa 6.1 

tarkastelen tuloksia ensimmäisen tutkimuskysymyksen näkökulmasta; Mitä 

tunteita alakouluikäiset oppilaat ilmaisevat yhteisöllisen digitaalisen 

sisällöntuotannon projektin aikana? Tämän tutkimuskysymyksen keskeinen 

tehtävä on nostaa esille oppilaiden ilmaisemat tunteet ja lisätä ymmärrystä niiden 

suhteesta digitaaliseen projektiin sekä siinä työskentelyyn. Esittelen aineistosta 

esiin nousseet, oppilaiden ilmaisemat tunteet niiden valenssin ja aktivaatiotason 

mukaan nojaten teoriaan tunteiden dimensiomallista. Vastaan tällä tarkastelulla 

kysymykseen 1a) Mitä tunteita oppilaat ilmaisevat oppimispäiväkirjoissaan? 

Syvennän samalla tulosten tarkastelua etsimällä tilannekohtaisuutta ja 

kontrolliarvoteorian mukaisia tekijöitä siitä, mihin oppilas ilmaisee tunteensa 

liittyvän. Tunteiden syntysyitä ja projektin vaiheita tarkastelen tuloksissa 

erityisesti vastatessani kysymykseen 1b) Missä digitaalisen projektin eri vaiheissa 

oppilaiden ilmaisemat tunteet näyttäytyvät ja miten tunteet liittyvät oppilaisiin 

itseensä, ryhmään tai projektiin? 

Toisessa tulosluvussa 6.2 esittelen tuloksia vastaten toiseen 

tutkimuskysymykseen; Miten oppilaiden toimintaa voidaan kuvailla tunteiden 

näkökulmasta digitaalisissa sisällöntuotannon projekteissa? Alakysymyksinä 

luvussa ovat 2a) Millaisia erilaisia tunteiden sävyttämiä toimintoja projektin 

kuluessa nousee esille? 2b) Mitä digitaalisuuden tuomia erityispiirteitä oppilaiden 

yhteisölliseen sisällöntuotantoon liittyy tunteiden näkökulmasta? Toisen 

tutkimuskysymyksen tehtävänä on nostaa esille niitä yhteisöllisen digitaalisen 

sisällöntuotannon projektin toimintoja ja tilanteita, joita ymmärtämällä voidaan 

tukea yhteisöllistä työskentelyä, digitaalisuuden rikastamaa luovaa prosessia, 

ilmapiiriä ja sitä kautta vaikuttaa mahdollisesti motivaatioon ja oppimiseen.  

6.1 Oppilaiden ilmaisemat tunteet digitaalisissa projekteissa 

Oppilaat ilmaisevat oppimispäiväkirjoissaan lukuisia tunteita suoraan 

sanoittamalla ja siten, että ne voidaan tulkita oppilaan kirjoituksesta. Esittelen 

aineiston analyysissä esiin nousevat oppilaiden ilmaisemat tunteet niiden 

valenssin ja aktivaatiotason mukaan nojaten teoriaan tunteiden dimensiomallista 

ensin luokkayhteisöittäin ja tämän jälkeen yhtenä kokonaisuutena (luku 6.1.1 ja 

luku 6.1.2). Syvennän tarkastelua etsimällä tunteille syitä sekä sitä, mihin 

oppilaan ilmaisema tunne liittyy ja missä digitaalisen projektin työvaiheissa 

tunteita erityisesti ilmenee luvussa 6.1.3.  
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6.1.1 Oppilaiden oppimispäiväkirjoissaan ilmaisemat tunteet 
luokkayhteisöittäin tarkasteltuna 

Tutkimusaineiston 62 puolistrukturoidusta oppimispäiväkirjasta koodattiin 699 

tunteeseen viittaavaa aineistoyksikköä, jotka jakautuivat myönteisiin ja kielteisiin 

tunteisiin. Tutkimuksen aineisto koostuu kahden luokkayhteisön erillisistä ja 

erilaisista digitaalisista projekteista, joiden eroja olen kuvannut aiemmin luvussa 

5.3, kuten myös luokkayhteisöjen A ja BC toimintakulttuurin ja 

oppimisympäristön eroja luvussa 4.2. Tarkastelin aineistoja aluksi A ja BC 

erillisinä kokonaisuuksinaan ja tunnekoodauksen perusteella ja kuviossa 9 

esittelen molemmista luokkayhteisöistä koodattujen aineistoyksiköiden 

pääkoodit, eli tunteet luokiteltuina myönteisen tai kielteisen valenssin mukaan.  

Kuviossa 9 on esitelty valenssien prosentuaaliset osuudet kaikista luokkayksikön 

ilmaistuista tunteista (Liite 6). Aineistossa A, yksittäisiä aineistoyksiköitä, eli 

koodattuja tunteiden ilmaisuja, on 433 kappaletta ja aineistossa BC 266 

kappaletta. 

 

 

 

Kuvio 9. Aineistot A ja BC tarkasteltuna koodattujen tunteiden valenssin mukaisesti 

Vaikkakin aineisto A on rikkaampi lukumääräisesti ilmauksiltaan, niin 

ilmaistujen myönteisten ja kielteisten tunteiden suhde luokkayhteisöjen osalta 

ovat lähes identtiset. Molemmissa luokkayhteisössä oppilaat ovat ilmaisseet 

lukumääräisesti selkeästi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä tunteita.  

Kuviossa 10 on molempien luokkayhteisöjen tunteet luokiteltu dimensiomallin 

mukaisesti valenssin ja vireystilan mukaisesti (Liite 6). Molemmat yhteisöt ovat 
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ilmaisseet selkeästi eniten myönteisiä, aktivoivia tunteita, joita on noin yhteisön 

puolet kaikista tunteista. Kielteisiä aktivoivia tunteita taas on molemmilla 

luokkayhteisöillä neljännes ryhmän ilmaisemista tunteista. Passivoivien, sekä 

myönteisten että kielteisten tunteiden määrä jää molemmilla luokkayhteisöillä 

vähäiseksi 5,3–8,3 prosenttiyksikön välille. Oppilaiden ilmaisemat tunteet 

luokiteltuna valenssin ja mahdollisen vaikutuksen vireystilaan mukaan ei 

luokkayhteisöjen tuottamissa oppimispäiväkirjoissa juurikaan ole eroja tällä 

tavoin tarkasteltuna. 

 

Kuvio 10. Aineistot A ja BC tarkasteltuna tunteiden dimensiomallin mukaan luokiteltuna 

Kuviossa 11 on kuvattu oppilaan ilmaisema tunne suhteessa oppilaaseen 

itseensä, ryhmään eli sosiaaliseen ulottuvuuteen tai projektiin liittyen. On 

huomioitava se, että oppilaan tunteen ilmaisu on voitu luokitella liittyvän kahteen 

asiaan tai ei ole ollut eroteltavissa kumpaan ilmaistuun asiaan tunne liittyy. Tästä 

johtuen frekvenssit eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään, joten kaaviossa 

esitetään prosentuaaliset osuudet suhteessa pääkoodin mukaisiin tunteisiin 

luokkayhteisökohtaisesti. Tässä tarkastelussa löytyi pieniä eroja luokkayhteisöjen 

välillä.  
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Kuvio 11. Oppilaiden ilmaisemat tunteet suhteessa itseen, ryhmään ja projektiin 

Vertailussa esille nousee se, että BC-luokkayhteisön oppilaat ovat ilmaisseet 

prosentuaalisesti enemmän omaan itseensä liittyviä tunteita, kun taas A-

luokkayhteisön oppilaat ovat tuoneet enemmän esille projektiin ja sen osiin 

liittyviä tunteita. Samankaltaisuutta löytyy ryhmään ja sosiaaliseen ulottuvuuteen 

liittyen molemmista aineistoista; kielteiset tunteet ovat myönteisiä 

voimakkaammin esillä molemmilla luokkayhteisöillä. Vastaavasti taas projektiin 

liittyvissä tunteissa oppilaat ilmaisevat enemmän myönteisiä kuin kielteisiä 

tunteita.  

Tutkin vielä tunteita kuvaavia koodeja aineistoittain (Liite 6), jolloin selvisi, 

että molemmista aineistoista nousivat lähes samat tunteita kuvaavat koodit ja 

luokkayhteisön A myönteisten tunteiden koodeja oli 15, kielteisiä 18 ja 

luokkayhteisön B koodeissa myönteisiä tunteita kuvaavia koodeja oli 13 ja 

kielteisiä 14. Myönteisten tunteiden osalta A luokkayhteisön koodeissa oli toisten 

arvostamiseen, kiitollisuuteen ja kiintymykseen liittyviä tunneilmauksia, kun taas 

BC luokkayhteisöllä mukavuus ja miellyttävyys olivat nousseet esille. Vastaavasti 

kielteisten tunteiden koodiluokituksissa eroja oli hieman enemmän; A 

luokkayhteisö ilmaisi haikeutta, vihaa, suuttumusta, pelkoa, ahdistusta, 

loukkaantumista ja ulkopuolisuutta. BC luokkayhteisössä esiin nousivat 

jännittäminen, harmistuminen, katuminen, osaamattomuus ja tuska.  

Oppimispäiväkirjojen aineistoyksiköistä luokitellut erilliset tunteet on 

ryhmitelty samankaltaisten tunteiden ryhmiin, jotta luokkayhteisöjä voidaan 

tarkastella rinnakkain. Käyttämäni tunteiden käsitteellistäminen ja ryhmittely on 

avattu analyysin yhteydessä luvussa 5.8. Kuvioon 12 tunteiden lukumäärä on 
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muutettu prosenttiyksiköiksi esimerkiksi myönteinen tunne suhteessa 

luokkayhteisön myönteisten tunteiden määrään. Huomioitavaa on, että usein 

samassa tilanteessa oppilaalla saattaa olla sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita 

ja vireystilaltaan erilaisia tunteita. Tällaisessa tilanteessa tunne on koodattu 

kaikkiin niihin kategorioihin, joihin se katsotaan kuuluvaksi. Esimerkiksi ryhmän 

toisen jäsenen pelleileminen kameran edessä saattaa huvittaa ja naurattaa, tuottaa 

iloa, mutta samalla ärsyttää, koska työ hidastuu (vrt. Pekrun ym., 2002). 

Vastaavasti oppilas on voinut kuvata työskentelykerran jälkeen oloaan 

kahtiajakoisin tuntein.  

 Kuviossa 12 on esitetty myönteiset tunteet molemmilta luokkayhteisöiltä. 

Eroa luokkien välillä on helpotuksen tunteessa, jota luokkayhteisö A on tuntenut 

selkeästi enemmän, samoin kuin myönteisiä kivaa, hyvää tunnetta ja ok- 

ilmaisuja. Luokkayhteisön A oppimispäiväkirjoista on noussut esille myös 

kiintymyksen ja kiitollisuuden tunteita, joita ei luokkayhteisöllä BC esiinny, kun 

taas vastaavasti mukavuus ja miellyttävyys löytyy vain BC-luokkayhteisön 

oppimispäiväkirjoista. Tässä luokkayhteisössä esiintyy myös voimakkaammin 

ilmaisuja rauhallisuudesta ja sovussa olosta sekä ylpeydestä, tyytyväisyydestä ja 

arvostuksesta toisia kohtaan.  

 

Kuvio 12. Oppilaiden ilmaisemat myönteiset tunteet 

Tulosten eroihin luokkayhteisöjen välillä on voinut vaikuttaa se, että A näytti 

oppimispäiväkirjoissaan panostavan ja pitävän huolta enemmän projektin 

valmistumisesta. He kokivat vahvemmin olevansa vastuussa työn loppuun 

saattamisesta ja sen viimeistelystä. Lisäksi heille tuntui oppimistuotoksen arvo 

olevan tärkeä (ks. Pekrun, 2006) Toisaalta rauhallisuuteen ja sovussa oloon 
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liittyvää helpotusta ilmeni myös BC osalta, sillä heillä ristiriidat ja niiden 

sopiminen nousivat usein esille.  

Kielteisiä tunteita tarkasteltaessa kuviossa 13, eroja löytyy luokkayhteisöjen 

välillä huolen ja stressin määrässä, A on kokenut selkeästi enemmän huolta ja 

stressiä muun muassa projektista ja sen valmistumisesta, mikä voisi viitata myös 

odotukseen lopputuloksesta ja oppilaiden kokemasta kontrollista tehtävän 

suhteen. He ovat myös ilmaisseet ärtymystä, turhautumista ja suuttumusta 

enemmän kuin BC-luokkayhteisö. Näillä voi olla tekemistä toistensa kanssa, sillä 

mikäli työ ei ole edennyt haluttua tahtia, on ärtymys ja turhautuminen voineet 

nousta pintaan esimerkiksi ryhmän jäsenten häröillessä ja säätäessä. Toisaalta 

myös BC on ilmaissut tyytymättömyyttä ja pettymystään projektin aikana, samoin 

kuin epävarmuutta ja osaamattomuutta suhteessa enemmän luokkayhteisöön A. 

Etenkin passivoivat kielteiset tunteet, kuten epävarmuus ja osaamattomuus voivat 

viitata siihen, että oppilas kokee oman kontrollinsa tehtävässä olevan heikkoa. 

Hänellä ei ole joko kykyä tai mahdollisuutta vaikuttaa tehtävästä suoriutumiseen 

(ks. Pekrun, 2006). Nämä saattavat kertoa myös ryhmien toiminnassa olevasta 

epätasapainosta ja siihen liittyvistä tekijöistä, joita tarkastelen luvussa 6.1.2. 

 

 

Kuvio 13. Oppilaiden ilmaisemat kielteiset tunteet 

Luokkayhteisöjen välisiä yhteneväisyyksiä ja eroja, on kuitenkin muistettava, 

etteivät aineistot ja edes oppimispäiväkirjat ole vertailtavissa suoraan keskenään, 

sillä oppilailla oli vapaus kirjoittaa tai olla kirjoittamatta tunteistaan 

oppimispäiväkirjoihinsa sekä oppilaiden kokemus on ollut subjektiivinen, samoin 

kuin kyky ilmaista omat tunteensa, jolloin määrällinen vertailu ei ole 
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tarkoituksenmukaista tutkimuksen kannalta. Edellä tehty tarkastelu antaa 

kuitenkin suuntaa sille, miten paljon ilmaistuja tunteita oppilaiden 

oppimispäiväkirjoissa esiintyy ja millaisia samankaltaisuuksia eri 

luokkayhteisöjen tuloksissa esiintyy. Jatkossa tarkastelen luokkayhteisöjen 

tuottamia aineistoja yhtenä kokonaisuutena, ellen siitä erikseen mainitse. 

6.1.2 Tunteet kaksiulotteisella dimensiomallilla 

Aineistosta luettavissa olevat oppilaiden ilmaisemat tunteet on sijoitettu 

kaksiulotteiselle tunnemallille kuviossa 14 (ks. Pekrun ym., 2002; Russell & 

Feldman Barrett, 1999), missä tunteen paikkaan ovat vaikuttaneet tunteen valenssi 

ja sen mahdollinen vaikutus fyysiseen vireystila. Koko aineistoa on käsitelty 

kokonaisuutena, sillä vähäiset erot luokkaryhmien tuottamien aineistojen sisällä 

eivät ylety dimensiorajojen yli, kuten olen edellisessä tulosluvussa todennut. 

Kuvioon 14 on sijoitettu valmiiksi mallissa olevat perustunteet ilo, helpotus, 

suru, inho, viha ja pelko, jotka auttavat suuntaamaan muita, tutkimuksen 

aineistosta nousevia, näiden tunteiden lähimaastoon sijoittuvia tunteita. Kuviossa 

korostetut tunteet nousevat määrällisesti eniten esille oppilaiden päiväkirjoista. 

Aineistoyksikkö on voitu tunnetta kuvatessa koodata yhteen tai useampaan 

tunneluokkaan, sillä oppilaiden kuvauksissa ilmeni usein päällekkäisiä tunteita ja 

lähellä toisiaan olevia tunteita, joten pyrin tutkijana nimeämään kaikki 

tulkitsemani tunteet esille. Esittelen tulokset seuraavaksi dimensiomallin neljällä 

osa-alueella ja syvennän tarkastelua liittämällä tunteeseen myös aineistossa 

mahdollisesti esiin nousevia tunteiden syntyyn ja reaktioihin vaikuttavia tekijöitä, 

jotta tunteet eivät jäisi irrallisiksi kokonaisuudesta.  
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Kuvio 14. Oppilaiden ilmaisemat tunteet digitaalisen sisällöntuotannon projekteissa (ks. Pekrun ym., 
2002; Russell & Feldman Barrett, 1999). 

Aineistosta kuviossa 14, dimensiomallin lohkoon yksi sijoittuvien tunteiden 

valenssi on myönteinen ja vaikutus vireystilaan on aktivoiva. Tähän lohkoon 

sijoittuvia tunteita esiintyy oppilaiden kokemuksissa paljon ryhmään ja ryhmän 

jäseniin sekä itse projektiin liittyen. Oppilaat näyttävät kokevan erityisesti iloa ja 

huvittuneisuutta yhdessä olosta ja projektin tehtäviin liittyvistä tapahtumista. He 

ovat innoissaan ideoistaan ja mahdollisuudestaan käyttää luovuuttaan:  

 

“Meillä oli myös hauskaa kuvata ja saimme hyvin erilaisia kuvakulmia 

ja uusia ideoita” A006.  

 

Oppilaat viihtyvät yhdessä ja kokevat ylpeyttä omista ja ryhmänsä 

onnistumisista. Oppimisen ilo ja tekemisestä nauttiminen näyttävät lisäävät 

oppilaiden keskittymistä työskentelyyn ja innostavan kokeilemaan ja ideoimaan 

lisää (ks. Shernoff & Csikszentmihályi, 2009, 130; Pekrun, 2014, 12). Nämä 

tunteet tukevat pitkäjänteistä ja sitoutuneisuutta tehtävän liittyen ja mahdollistavat 

onnistuneen oppimisen (ks. Fulmer & Frijters, 2009). Kuviossa 14 olevat, 

pitempikestoista mielialaa tai tuntemusta ilmapiiristä ilmaisevat käsitteet ”Hyvin 

menee” ja ”ok” -tunteet vaikuttavat vireystilaan vähän. Tunne virittää oppilasta 

työskentelemään, mutta isoille muutoksille ei ole tarvetta. Vastaavalla tavalla 



Alakoululaisten tunteet ja niihin liittyvä toiminta yhteisöllisissä digitaalisissa sisällöntuotannon projekteissa 

 115 

tyytyväisyyden tunne vaihtelee vireystilaltaan aktiivisen ja passiivisen välillä, 

riippuen tilanteesta. Tyytyväisyyttä oppilaat ilmaisevat muun muassa omaan ja 

ryhmän työskentelyyn tai oppimistuotokseen liittyen. Usein tyytyväisyys ja 

asioiden sujuminen liittyvät oppilaiden merkinnöissä yhteen. Myönteiset tunteet 

työskentelyssä onnistumiseen liittyen näyttävät virittävät oppilasta seuraavaa 

työskentelykertaa kohti myönteisin odotuksin synnyttäen mahdollisesti 

positiivisen palautteen kehän (ks. Pekrun, 2006). Onnistuessaan oppilas kokee 

ylpeyttä sekä kiitollisuutta omaa ryhmää kohtaan ja arvostaa ryhmänsä jäseniä, 

sillä oppilas kokee osan menestyksestä olevan ryhmän jäsenten ansiota (ks. 

Pekrun, 2006, 320).  

 

“Kaikki hoiti meidän esityksessä hommansa hyvin. Oon ylpee meijän 

ryhmästä!” B010  

 

Luottamuksen osoittaminen näkyy aineistossa muun muassa oppilaiden 

toimintana ryhmässä. He uskaltavat kertoa omia mielipiteitään ja kokevat 

tulevansa kuulluiksi. Usein tätä tunnetta oppilaat ovat kuvanneet “tuntuu kivalle”, 

osaamatta sanoittaa sen tarkemmin itse tunnetta, mutta itse selitys on avannut 

taustaa tunteelle. Ryhmän emotionaalinen ilmapiiri koetaan turvalliseksi (ks. 

Cohen, 2013, 414; Piispanen, 2008, 174–177), ja ryhmän jäsenet uskaltavat 

ideoida, luoda uutta ja kertoa omia mielipiteitään, minkä toinen oppilas osaa 

sanoittaa.  

 

“Ryhmässä työskentely tuntuu minusta kivalle, koska voin sanoa 

oman mielipiteen asiasta.” A020. 

 

Dimensiomallin lohkossa kaksi (kuvio 14), tunteiden valenssi on 

myönteinen ja vaikutus vireystilaan laskeva. Tähän lohkoon sijoittuvat 

aineistosta esille nousseista tunteista helpotus, mukavuus ja rauhallisuus. 

Helpotusta oppilaat usein kuvaavat tilanteissa, joissa ongelma on ratkennut, 

ryhmän työ on saatu valmiiksi tai oppilas on onnistunut itselleen haastavassa ja 

merkittävässä asiassa, kuten esimerkiksi keskittymisessä työskentelyyn. 

Vireystila laskee onnistumisen jälkeen, ponnistelu on tehty ja lopputulos on 

saavutettu. Helpotuksen tunne näyttää liittyvän olennaisesti jännityksen 

laukeamiseen, nämä tunteet sijaitsevatkin dimensiomallin vastakkaisilla reunoilla 

(ks. Pekrun, 2014, 12). Helpotus liittyy myös siihen, miten oppilas arvottaa 

tilanteen, kuten esimerkiksi ryhmän oppimistuotoksen esittämisen toisille. 

Etukäteen esittäminen jännittää ja aiheuttaa mahdollisesti huolta ja stressiä. 

Oppilaalla on kuitenkin itsellään mahdollisuus vaikuttaa ja kontrolloida ryhmänsä 

kanssa esityksen sujumista valmistautumalla, joten onnistuneen lopputuloksen 

jälkeen oppilaat kokevat iloa ja helpotusta tilanteesta selviytymisestä ja asioiden 

mentyä oppilaan toivomallaan tavalla (ks. Pekrun, 2006, 320).  
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Vastaavalla tavalla vireystila laskee korkealta matalammalle emootioita ja 

kognitiivisia prosesseja haastavien ristiriitojen selvittyä ja oppilaan kokiessa 

myönteisiä tunteita, kuten rauhallisuutta ja levollisuutta sovussa olosta ja asioiden 

sujumisesta. 

 

“Tänään oli kivaa tehdä projektia, koska kaikki olivat rauhallisesti, 

kuuntelivat toisiaan ja oltiin sovussa” C015.  

 

Ristiriitojen selvittäminen on iso emotionaalinen ponnistus ryhmältä, ja tähän 

peilaten sovussa olemista arvostetaan ja oppilaat pitävät sopua ryhmän toiminnan 

kannalta merkittävänä asiana. Ilmapiiri ryhmässä muodostuu yksilön tunnetilojen 

kautta (ks. Cahour, 2013, 64; Canovi ym., 2019, 22). Voidaankin todeta, että 

oppilaiden kokiessa myönteisiä tunteita emotionaalisten ristiriitojen selvittyä, 

ryhmän ilmapiiri useimmiten paranee, ja se lisää ryhmän jäsenten tunnepitoista 

sitoutumista ryhmään ja edistää tiedon jakamista ryhmäläisten välillä (ks. Garcia-

Prieto ym. 2007; Cahour, 2013, 64).  

 

Vireystilaa laskevat, kielteiset tunteet on sijoitettu dimensiomallin lohkoon 

kolme (kuvio 14). Aineiston analyysin perusteella nämä tunteet liittyvät pitkälti 

sosiaaliseen kontekstiin ja vuorovaikutuksessa tapahtuneisiin tilanteisiin, joissa 

tahallisesti tai tahattomasti on loukattu toista. Tällöin tunteiden alkuperäisen 

selviytymistarkoituksen pohjalta reaktio tunteeseen voi olla piiloutuminen. 

Oppilas saattaa turhautuneena ja loukkaantuneena reagoida jättäytymällä sivuun 

ja pyrkii herättämään mahdollisimman vähän huomiota. Hän passivoituu tai 

lamaantuu tai vetäytyy työskentelystä kokonaan. 

 

“En tehnyt mitään, koska “oppilas” ei antanut tehdä. En oppinut 

mitään, koska “oppilas” ei antanut tehdä mitään...En pyri vastaamaan 

mitään.” B001.  

 

Tilanteessa oppilas tuntuu kokevan olevansa arvoton ryhmälle ja hänen 

ilmaisee sitoutumisensa tehtävää kohtaan vähenevän (ks. Mullins ym., 2013). 

Välinpitämättömyyttä aineiston perusteella ilmenee tilanteissa, joissa oppilaaseen 

ei näytä vaikuttavan esimerkiksi hänen työnsä repiminen tai ryhmän 

epäonnistuminen. Näyttäisi siltä, että oppilas ei arvosta tehtävää eikä koe omaa tai 

ryhmän onnistumista projektissa merkittävänä, siksi tehtävällä tai siitä 

selviytymisellä sekä ryhmän saavutuksilla ei ole hänelle arvoa edes siten, että hän 

pyrkisi välttämään epäonnistumisen (ks. Pekrun ym., 2007). Tylsistyminen ja 

pitkästyminen tuntuvat aineiston valossa työntävän oppilaita muiden toimintojen 

pariin, parhaimmillaan vaihtamaan joustavasti toisen oppimistehtävän pariin tai 

pahimmillaan häiritsemään omaa ja toisten ryhmien työskentelyä. Toiminta 

vaikuttaa molempien ryhmien työskentelyyn ja oppilaan oppimiseen kielteisesti 
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(ks. Pekrun ym., 2002). Katumusta oppilaat näyttävät osoittavan itsesäätelyn 

epäonnistumisesta ja siten pettymyksen tuottamisesta ryhmälleen ja itselleen (ks. 

Pekrun, 2006). He kuvaavat usein näissä tilanteissa tavoittelevansa muutosta 

toimintaansa. 

 

“Tällä kertaa voisin tehdä enemmän töitä projektin eteen, koska 

edellisellä kerralla tein vähän vähemmän.” C015.  

 

Osaamattomuuden tunne, epävarmuus ja ulkopuolisuus liittyvät oppilaiden 

kokemuksissa ryhmän toiminnan epätasapainoon tai jonkun oppilaan 

dominoivaan rooliin ryhmässä. Dominoiva rooli, johtajana toimiminen, voi tässä 

tapauksessa viitata eroihin akateemisissa taidoissa tai sosiaalisesti statuksesta tai 

molempien yhdistelmästä (ks. Cohen 1994).  

 

“Minua häiritsee ryhmässä “oppilaan” "johtajana olo", koska en itse 

saa sanottua niin hyvin kaikkea ideoita.” A015.  

 

Pettymystä oppilaat kokevat suoritetun tehtävän lopputulokseen tai 

esimerkiksi ryhmän työskentelynopeuteen liittyen. Hetkellisen passivoivan 

tunteen jälkeen oppilaat suuntaavat toimintansa yrittäen korjata tai parantaa 

tilannetta. Turhautuminen nousee esille muun muassa tehtävän haastavuuteen 

liittyen. Erittäin haastava tiedonhakuprosessi aiheuttaa erään ryhmän jäsenille 

voimakasta turhautumista, ja samalla se herättää oppilaissa myös vireystilaa 

aktivoivia tunteita, kuten ärsyyntymistä ja huolta. Päällekkäisten tunteiden 

vaikutus ja ryhmän keskinäinen tunteiden jakaminen osoittaa sen, että vireystilan 

aktivaatio vaihtelee tilanteen mukaan paljon. Aineistosta voidaan päätellä, että 

mikäli oppilaalla on tunne, että hänellä on mahdollisuus selvitä tilanteesta, jossa 

pettymystä ja turhautumista syntyy, tunnetila näyttää kääntyvän hetkellisen 

vireystilan laskun jälkeen toimintaa aktivoiviksi tunteiksi, kuten toiveikkuudeksi 

ja ärsyyntymiseksi. Oppilaalla on tavoite, jonka hän haluaa saavuttaa, tehtävä on 

hänelle arvokas samoin kuin siitä suoriutuminen (ks. Pekrun, 2006, 318). Ryhmän 

jäsenten reaktiot samansuuntaisina, yhteenkuuluvuuden tunne ja ryhmän jäsenten 

myönteiset tunteet toisiaan kohtaan  näyttävät tukevan tavoitteen saavuttamiseen 

liittyviä pyrkimyksiä (ks. Mullins ym., 2013).  

 

Mallin neljänteen lohkoon (kuvio 14), sijoittuvat aineistosta nousevat 

kielteiset, vireystilaa aktivoivat tunteet. Nämä oppilaiden ilmaisemat tunteet 

liittyvät pääasiassa ryhmän toimintaan ja ryhmän jäsenten käyttäytymiseen ja 

yhdessä työskentelyyn sekä projektin edistämiseen ja tehtävän haastavuuteen. 

Huoli ja stressi liittyvät aineiston perusteella useimmiten kiireeseen ja 

aikatauluun. 
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“Olen tosin vähän huolissani siitä, että keretäänkö me tekemään 

projekti valmiiksi maanantaina, miten esitys menee?” C018.  

 

Oppilaiden tunteisiin vaikuttaa se, millaisiksi he kokevat oman ja ryhmänsä 

tehokkuuden työskentelyn suhteen sekä mahdollisuuden saavuttaa projektin 

tavoitteet (ks. Bandura & Cervone, 1983; Pekrun, 2006). Aineiston perusteella 

näyttäisi sille, että pääsääntöisesti kaikki oppilasryhmät kokevat suoriutuvansa 

tehtävästä, vaikka useat oppilaista tuntevat stressiä ja huolta työskentelyn aikana 

erityisesti aikatauluun liittyen. Tämän mahdollistaa osittain oppilaiden suuri 

autonomia digitaalisessa projektissa. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa projektin 

kulkuun monella eri tavalla ja tehdä sen kuluessa tarpeelliseksi kokemiaan 

muutoksia toimintaan ja tavoitteisiinsa, jotta ryhmä onnistuu tehtävässään.  

Oppilas voi olla huolissaan myös omasta oppimisestaan. Erityisesti ne 

oppilaat, jotka kokevat oppimisen erityisesti tiedolliseksi asiaksi, nostavat asian 

esille päiväkirjoissaan. Oppilaan on ollut vaikeuksia aluksi hahmottaa oppimisen 

kattavan myös työskentelyn ryhmässä ja ryhmän yhteisen toiminnan merkityksen 

omalle ja toisten osaamisen lisäämiselle. 

 

“Minusta tuntuu, etten opi tässä projektissa. En ole oppinut pitkään 

aikaan mitään ja se huolestuttaa, koska haluan osata nämä asiat.” A019.  

 

Aktivoivina tunteina huoli ja stressi saavat oppilaat toimimaan sekä 

ilmaisemaan oman huolensa ryhmälle ja opettajalle, jolloin heillä on parempi 

mahdollisuus saavuttaa tavoitteensa ja sen seurauksena saada huoli ja stressi -tila 

muuttumaan myönteisiksi tunteiksi. Voidaan puhua eräänlaisesta kielteisen 

palautteen kehästä (ks. Pekrun, 2006), jossa merkitystä on kielteisten tunteiden 

vaikutuksella vireystilaan sekä oppilaan motivaatiolla ja tahtotilalla saavuttaa 

tavoitteet (ks. Järvenoja & Järvelä, 2005). 

Ryhmän jäsenen tai jäsenten käyttäytyminen on usein ollut ärsyyntymisen ja 

tyytymättömyyden tunnetta aiheuttava. Erityisen ärsyttävänä koetaan ne tilanteet, 

joissa koko ryhmä ei työskentele työtä edistäen vaan jopa haittaa toisten 

työskentelyä.  

 

“"Oppilaan" osuus projektissa oli heikkoa, kun hän pelleili. Se ärsytti 

meidän ryhmää.” A020.  

 

Tilanne saa aikaan kielteisiä tunteita, koska se muun muassa uhkaa ryhmän 

tavoitteen saavuttamista sekä ryhmän emotionaalista tasapainoa. Tällaisia 

tilanteita ovat myös oppilaiden henkilökohtaiset erot tehtävään kiinnittymiseen 

sekä joustamiseen liittyen (ks. luku 6.2.1), kuten esimerkiksi asioiden hoitaminen 

sovitusti tai päätöksenteossa omasta mielipiteestä luopuminen. Näissä tilanteissa 

syntyy usein ristiriitoja, jotka alkuaan ovat tehtävään liittyviä, mutta voivat 
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muuttua ihmissuhteisiin liittyviksi. Voidaan puhua myös vetelehtimisestä ja 

vapaamatkustamisesta, jotka taas aiempien tutkimusten mukaan vaikuttavat 

ryhmän vuorovaikutukseen kielteisesti ja voivat heikentää suorituskykyä sekä 

lisätä tyytymättömyyttä, mikä näyttäytyy voimakkaasti myös tämän tutkimuksen 

tuloksissa, vaikuttaen tätä kautta myös kielteisesti oppimistuloksiin ja ilmapiiriin 

(ks. esim. Linnenbrink-Garcia ym., 2011; Näykki ym., 2014).  

Suuttumusta ja hermostumista aiheuttavat useimmiten jonkun toisen oppilaan 

tai oppilaiden toiminta tai ryhmän toiminta, joka ei suju oppilaan toivomalla 

tavalla hänen lukuisista yrityksistään huolimatta.  

 

“minä siitä hieman suutuin kun he eivät ymmärtäneet lopettaa” A003.  

 

Käyttäytymisen säätelyyn liittyvissä tilanteissa näyttää aineiston perusteella 

sille, että ryhmä toimii ja pyrkii auttamaan ryhmän jäseniä työskentelyssä yhteisen 

tavoitteen saavuttamiseksi, esimerkiksi aktivoimalla yhteistä tunteiden tai 

käyttäytymisen säätelyä erilaisin rakentein ja toiminnoin (ks. Järvelä ym., 2013). 

Tämä voi kuvastaa myös sitä, että yksi tai useampi ryhmän oppilaista kokee 

kielteisiä tunteita tehtävään liittyen, ja ryhmä joutuu siksi tekemään ryhmätason 

säätelyä (ks. Mänty ym., 2020). Kielteisiä, aktivoivia tunteita, joita oppilas voi 

kokea itseään kohtaan esille aineistosta nousee inho omaa osaamattomuuttaan 

kohtaan, samoin kuin epävarmuus omasta pystyvyydestä ja samalla myös huolta 

ja stressiä siitä, onko oppilaan tiedollinen osaaminen riittävällä tasolla. Tällaiset 

tunteet ovat olleet esillä etenkin digitaalisen projektin alkuvaiheessa sekä 

toimintavaiheen lopulla (ks. luku 6.1.3). Oppilaat nostavat esille myös pelon 

tunteen liittäen sen omaan toimintaan ja itsesäätelyn epäonnistumiseen liittyvään 

katumukseen ja aikuisten reaktioon sekä omaan selviytymiseen 

ryhmätyöskentelystä. Oppilas kokee tällöin ulkoisen säätelyn ja ryhmän muiden 

jäsenten tuen, merkittäväksi oman sisäisen säätelynsä epäonnistuttua aiemmin.  

6.1.3 Tunteiden ilmeneminen digitaalisen projektin työvaiheissa 

Seuraavaksi tarkastelen oppilaiden ilmaisemia tunteita yhteisöllisen digitaalisen 

sisällöntuotannon projektin neljän ensimmäisen työvaiheen osalta ja lopuksi koko 

projektin osalta. Selvitän myös kuviossa 15 miten tunteet projektin työvaiheissa 

jakautuvat oppilaaseen itseensä, ryhmään eli sosiaaliseen kontekstiin tai projektiin 

tai sen eri tehtäviin ja peilaan tulosten tarkastelua kontrolliarvoteoriaan. 

Aineiston perusteella projektin aloituskeskustelussa (1. vaihe, kuvio 15) 

oppilaat kokevat epävarmuutta omasta osaamisestaan sekä omasta 

suoriutumisestaan ryhmän jäsenenä. Nämä tunteet ovat yhteydessä hänen 

aiempiin kokemuksiinsa projektista sekä uskomuksiin itsestään (ks. Järvenoja & 

Järvelä 2005; Pekrun, 2006). Sosiaaliseen kontekstiin eli ryhmään liittyvät tunteet 

ovat sidoksissa vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin (ks. Järvenoja & Järvelä, 2005). 
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Lisäksi ryhmässä tapahtuu aina aluksi kuohuntaa, käydään neuvotteluita, tehdään 

ensimmäisiä päätöksiä, haetaan yhteistä työskentelykulttuuria ja totutellaan 

ryhmän jäseniin (ks. Johnson & Johnson, 2009). Tulosten perusteella ryhmän 

toimintaan tai sen jäseniin liittyy turhautumisen tunnetta, mutta pääsääntöisesti 

oppilaat kokevat ilmapiirin olevan hyvä ja työskentelyn sujuvan, eli “hyvin 

menee” kielteisistä tunteista huolimatta. Myös projekti kokonaisuutena aiheuttaa 

epävarmuuden tunnetta, sillä tehtävän avoimuus ja työskentelyn aloittaminen 

ideoista ja kokonaisuuden suunnittelemisesta ei anna oppilaalle valmista 

struktuuria, vaan haastaa oppilaat heti projektin alussa yhteisölliseen 

työskentelyyn. Tutkittava ilmiö ja avoimet mahdollisuudet toteuttaa 

oppimistuotos herättävät kiinnostumista ja innostusta projektia kohtaan, joko 

tutkittavaa ilmiötä tai työskentelytapoja tai molempia kohtaan. 

 

Kuvio 15. Oppilaiden tunteet suhteessa itseen, ryhmään tai projektiin sijoitettuna projektin 
työvaiheisiin 

Tutkimusongelman asettaminen ja suunnitteluvaihe (2. vaihe, kuvio 15) 

näyttäytyy aineistossa kognitiivisesti haastavimpana työvaiheena, mikä heijastuu 

myös oppilaaseen itseensä liittyvissä tunteissa. Erityisesti tyytyväisyyttä ilmenee 

oppilaaseen itseensä liittyen hänen onnistuessaan tiedonhaussa sekä 
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itsesäätelyssä. Vaihe nostaa esiin erityisesti tunteita ryhmän kontekstiin liittyen. 

Erityisesti ärsyyntymistä aiheuttaa ryhmän tehoton toiminta tai yksittäisten 

oppilaiden häröily ja säätäminen sekä luistaminen ryhmän yhteisistä tavoitteista 

ja työskentelystä (ks. Linnenbrink-Garcia ym., 2011) (ks. luku 6.2.1). Kuitenkin 

toisaalta ryhmään ja sen jäseniin ollaan myös tyytyväisiä, ja oppilaat kokevat 

yhdessä suunnittelun ja ideoinnin olevan mieluista, “tuntuu kivalle”, ja ryhmässä 

työskentelystä pidetään.   

 Projektiin liittyvä tiedonhaku näyttää aiheuttavan aineiston perusteella 

voimakasta turhautumista osalla oppilaista. Oppilaille näyttää olevan tärkeää 

edistyä kohti tavoitteita, projekti koetaan arvokkaaksi, mutta tässä vaiheessa 

kontrollin tunne tuntuu vaihtelevan eri oppilailla; muutama kokee toiveikkuutta, 

mutta suurin osa turhautuu (ks. Pekrun, 2006). Tilanteen ratkeamisesta johtuva 

tehtävän edistyminen aiheuttaa taas tyytyväisyyttä. Pitkään kestävä turhautuminen 

voi purkautua myös ärsyyntymisenä ryhmän jäseniä kohtaan tai toimintana, kuten 

häröily ja säätäminen, mikä taas ärsyttää toisia (ks. 6.2.1.) Kognitiivisesti haastava 

vaihe haastaa myös oppilaiden tunteiden ja toiminnan säätelyä. 

 

Toiminnan ja tuottamisen vaihe (3. vaihe, kuvio 15) on vaiheista 

pitkäkestoisin ja vaatii oppilailta sinnikkyyttä sekä pitkäjänteistä työskentelyä. 

Aineistosta nousee esille tähän työskentelyvaiheeseen liittyviä tunnemerkintöjä 

määrällisesti eniten, kuten myös kuviosta 15 voi päätellä. Itseensä ja omaan 

työskentelyynsä oppilaat ovat tyytyväisiä sekä ylpeitä. Huoli ja stressi liittyvät 

omaan riittävään oppimiseen ja selviytymiseen eri tilanteista.  

Aloitusvaiheen jälkeen ryhmien toiminnassa näyttää tapahtuvan myönteistä 

kehittymistä (ks. Friesem, 2015, 35), mutta pitkä toiminnan ja tuottamisen vaihe 

sekä itsenäinen ja vastuullinen toiminta haastaa jokaisen ryhmän jäsenen 

säätelytaitoja sekä oman toiminnan ohjausta, keskittymiskykyä itse asiaan (ks. 

Järvenoja, 2010; Jones & Issroff, 2005). Ärsyyntyminen sekä tyytymättömyys 

nousevat esille, kun oppilaat reagoivat toistensa kielteisenä kokemaansa 

toimintaan, kuten häröilyyn ja säätämiseen, kuten he itse kuvaavat toimintaa (ks. 

luku 6.2.1). Tätä ilmenee aineiston perusteella ryhmissä paljon, ja oppilaat 

kokevat työskentelyn hidastuvan tämän takia. Hidastuminen taas aiheuttaa huolta 

ja stressiä aikataulussa pysymisestä sekä työn laadukkuudesta. Perinteiseen 

koulukulttuuriin kuuluu suoriutuminen ja suorittaminen, ja tämä näyttää 

heijastuvan myös oppilaiden huolen ja stressin tunteissa voimakkaasti esille. 

Digitaalisessa projektissa pinnallinen suorittaminen voi näkyä loppuvaiheessa, 

kun oppimistuotosta viimeistellään. Vaikuttaa kuitenkin sille, että 

oppimistuotoksen julkinen esittely yleisölle asettaa oppilaille myös vaatimuksen 

työn viimeistelyyn ja laadukkuuteen.  

Ryhmissä tapahtuvat ristiriidat ja erimielisyydet tuntuvat vähenevän, mitä 

pidemmälle projekti etenee. Erimielisyyksien selvittäminen on tärkeää jo ryhmän 

ilmapiirin takia ja oppilaat kuvaavatkin selvittelyn jälkeen tilannetta “sovussa 
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oloksi”, rauhalliseksi ja luottamusta herättäväksi ilmapiiriksi, jossa on helppo 

työskennellä (ks. Bereiter, 2002; Norrena, 2019). Kuitenkin myönteisestä 

ilmapiiristä huolimatta aineistosta nousee esiin turhautumista toisiin oppilaisiin, 

työskentelytapoihin tai hitauteen sekä tyytymättömyyttä projektin hitaaseen 

etenemiseen sekä pettymystä oppimistuotoksen valmistuneita osa-alueita kohtaan 

tai toisten osaamiseen liittyen. 

Myönteisistä tunteista projektiin ja ryhmään liittyvät huvittuneisuus ja ilo 

näyttäytyvät oppilaiden kokemuksissa. Pitkän työskentelyn keskellä tunnutaan 

viihdytettävän toisia myös projektiin kuulumattomalla pelleilyllä ja leikkimisellä 

(ks. Drotner, 2019; Lemke, 2013). Etenkin projektiin liittyvään kuvaamiseen ja 

siihen liittyviin toimintoihin sekä Minecraft-pelaamiseen liitetään usein 

oppilaiden päiväkirjoissa ilmaukset ”kivaa” ja “hauskaa” (ks. luku 5.3). Oppilaat 

kokevat iloa ja tyytyväisyyttä työskennellessään projektin parissa myös 

pelimaailmassa. 

 Helpotuksen tunnetta ilmenee, kun projektin osat alkavat valmistua. Oppilaat 

kokevat saavansa haluamallaan tavalla projektin valmiiksi ja ilmaisevat myös 

olevansa ylpeitä niin oppimistuotokseen, itseensä kuin ryhmäänsä. Ylpeyden 

tunteen nouseminen esille kuvaa projektin tärkeyttä oppilaille, ja he haluavat 

panostaa työskentelyyn sekä kokevat voivansa vaikuttaa projektin kulkuun ja siinä 

onnistumiseen (ks. Pekrun, 2006; Pekrun ym., 2007).  

 

Oppimistuotoksen esittely (4.vaihe, kuvio 15) on oppilaille merkittävä 

tilanne. He julkaisevat oman oppimistuotoksensa toisille katsottavaksi ja 

keskustelun sekä arvioinnin kohteeksi. Näyttäisi sille, että oppilaat pyrkivät 

rakentamaan oppimistuotoksen katsojaa ajatellen ja huomioivat yleisöä projektin 

kaikissa työvaiheissa. Tämä lisää oppilaiden panostustaan työhön, ja 

oppimistuotoksen merkitys kasvaa (vrt. Pekrun, 2006). Onnistuneen 

oppimistuotoksen esittelyn jälkeen oppilaiden tuntema ylpeys ja tyytyväisyys 

nousevat aineistosta usein esille. Ylpeyttä koetaan niin itsestä kuin ryhmän 

onnistumisesta sekä omasta projektista ja työn tuloksista.  

 

Kuviossa 15 “Koko projekti” - sarake kuvaa projektin lopussa oppilaiden 

oppimispäiväkirjoihinsa kirjaamista ajatuksista ilmeneviä tunteita koko projektiin 

ja sen toimintaan liittyen. Suoriutumiseen kohdentuvissa tunteiden luokittelussa 

nämä tunteet liittyvät pääsääntöisesti toiminnan jälkeisiin tunteisiin sekä 

lopputuloksen jälkeisiin tunteisiin. Muutama oppilas esittää myös tulevaan 

viittaavia, toimintaa ennakoivia tunteita ajatellen seuraavia projekteja (ks. Pekrun, 

2006, Pekrun ym. 2007). Yhteisöllisen digitaalisen sisällöntuotannon projekti on 

ollut oppilaiden kuvauksissa haastava, monivaiheinen ja paljon myönteisiä ja 

kielteisiä tunteita herättävä. Omaan työskentelyyn ja onnistumiseen ollaan 

tyytyväisiä ja koetaan itsestä ja omasta suoriutumisesta ylpeyden tunnetta samoin 

kuin ryhmään liittyen. Riitoja ja erimielisyyksiä pohditaan jälkikäteen, kuitenkin 
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oppilaat kokevat myös oppineensa ryhmätyöskentelystä ja toisistaan paljon uutta. 

Keskeisiksi tunteiksi itse projektiin liittyen nousevat yleinen hyvä tunne 

ilmaistuna “tuntuu kivalle” -merkinnöillä sekä ilo ja tyytyväisyys onnistuneesta 

projektista kokonaisuutena. 

6.2 Oppilaiden toiminnan kuvailu tunteiden näkökulmasta 

Tässä luvussa esittelen tuloksia vastaten toiseen tutkimuskysymykseen: Miten 

oppilaiden toimintaa voidaan kuvailla tunteiden näkökulmasta digitaalisissa 

sisällöntuotannon projekteissa? Tarkastelen toiminnan ja tunteiden suhdetta, mitä 

tunteita toiminta ja erityisesti digitaalisuuden rikastama toiminta synnyttää ja 

miten oppilas mahdollisesti toimii tunteen aiheuttaman reaktion jälkeen. Luvussa 

6.2.1 selvitän vastausta alakysymykseen 2a) Millaisia erilaisia tunteiden 

sävyttämiä toimintoja projektin kuluessa nousee esille? Luvussa 6.2.2 taas 

tarkastelen tuloksia vastaten alakysymykseen 2b) Mitä digitaalisuuden tuomia 

erityispiirteitä oppilaiden yhteisölliseen sisällöntuotantoon liittyy tunteiden 

näkökulmasta?  

6.2.1 Tunteiden sävyttämä toiminta 

Digitaalisten sisällöntuotannon projektien aikana oppilaat toimivat ryhmänä 

vapaasti, itsenäisesti, oman suunnitelmansa ja tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan 

vapaus tarkoittaa tässä tutkimuksessa sitä, että oppilaat suunnittelevat ja 

toteuttavat ryhmänä oman projektinsa tavoitteet, vastaavat työskentelystä, 

aikataulusta, oppimistuotoksen toteuttamisesta sekä arvioivat itse omaa 

toimintaansa ja oppimistaan. Toiminnassa on paljon informaalin oppimisen 

piirteitä. Aineiston analyysissa rakennetun käsiteverkoston perusteella päädyin 

neljään aineistosta esiin nousevaan, yhteisöllisiin digitaalisiin sisällöntuotannon 

projekteihin liittyvään oppilaiden toimintaa kuvaavaan teemaan, joissa oppilaiden 

ilmaisemien tunteiden osuus on erityisen merkittävä (toimintoja kuvaavien 

teemojen määrittely liitteessä 5). Näitä aineistosta nousevia, oppilaiden itsensä 

kuvaamia toimintoja nimitän seuraavasti: a) häröily ja säätäminen, b) 

joustaminen tai perääntyminen, c) kiinnittyminen tai luistaminen sekä d) 

sovussa oleminen tai riiteleminen. 

Kuviossa 16 olen yhdistänyt teeman mukaisen oppilaan toiminnan siihen 

liittyviin tunteisiin sekä siihen ilmaiseeko tunteita oppilas itse vai ryhmän jäsenet 

toisen oppilaan toiminnasta johtuen. Henkilöitä kuvaavien hahmojen värit 

ilmaisevat ensimmäisen tutkimuskysymyksen pohjalta tehtyä dimensiomallin 

luokittelua tunteen valenssista sekä sen vaikutuksen vireystilaan.  

Oppilas ilmaisee kokevansa myönteisiä tunteita liittyen joustamiseen, 

kiinnittymiseen sekä sovussa olemiseen, näistä viimeisimmässä oppilaan tunne on 

myönteinen ja vireystilaa laskeva, kun muissa tunne aktivoi vireystilaa. Kielteisiä 
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aktiivisia tunteita oppilas itse kokee häröillessään ja säätäessään, kiinnittyessä ja 

luistaessaan sekä riidellessään. Kielteisiä vireystilaan molemmin tavoin 

vaikuttavia tunteita oppilas voi kokea perääntyessään.  

Ryhmä taas voi kokea ryhmän jäsenen häröillessä ja säätäessä kielteisiä, 

vireystilaa aktivoivia tai passivoivia tunteita, kun taas luistaminen ja riiteleminen 

herättävät ryhmässä kielteisiä aktivoivia tunteita. Myönteisiä aktivoivia tunteita 

ryhmässä herää kiinnittymiseen liittyen samoin kuin pelleily ja leikkiminen ovat 

yhteydessä myönteisiin aktivoiviin tunteisiin. Sovussa oleminen taas koetaan 

ryhmässä vireystilaa aktivoivana sekä passivoivana myönteisenä tunteena.  

 

Kuvio 16. Toiminta suhteessa tunteisiin, oppilaan itsensä ja ryhmän jäsenten kokemana. Ilmaistut 
tunteet väreinä valenssin ja aktivaatiotason mukaan luokiteltuna 

Teemoista nousee esiin toimintoja, joihin liittyy erityisesti vireystilaa 

aktivoivia tunteita. Se, onko tunne myönteinen vai kielteinen, heijastuu itse 

toiminnon jatkuessa tai päättyessä (ks. luku 6.1.2). Tällaisia tunteita ovat 

esimerkiksi häröilyn ja säätämisen aiheuttamasta ärsyyntymisestä johtuva ryhmän 

reaktio oppilaan toimintaan, jolloin oppilas mahdollisesti katuu ja pyrkii 

korjaamaan toimintaansa ryhmän tukiessa häntä. Onnistuessaan pyrkimyksessään 

oppilas itse kokee ylpeyttä onnistumisestaan, ja ryhmän jäsenet antavat 

myönteistä palautetta sekä ryhmä vahvistuu yhdessä toimimisessaan. 

Kielteiset passivoivat tunteet liittyvät niihin toimintoihin, jotka voivat jopa 

estää yhteisöllisen digitaalisen työskentelyn ja sitä kautta ryhmän projektin 

työskentelyn onnistumisen. Teemojen tarkempi tarkastelu avaa enemmän 



Alakoululaisten tunteet ja niihin liittyvä toiminta yhteisöllisissä digitaalisissa sisällöntuotannon projekteissa 

 125 

tunteiden ja toiminnan suhdetta sekä nostaa esille niitä tekijöitä, joihin 

pedagogisesti vaikuttamalla voidaan digitaalista projektia kehittää edelleen. 

 

A. Häröily ja säätäminen 

Aineiston analyysin perusteella yhteisöllisiin digitaalisiin sisällöntuotannon 

projekteihin liittyy ryhmän työskentelyn aikana toimintoja, joita kuvataan 

aineistossa ilmaisuilla “häröily”, “säätäminen”, “haahuilu”, ”hölmöily”, 

“sählääminen” ja “säheltäminen”. Myös "pelleily” ja “leikkiminen" sisältyvät 

häröilyyn ja säätämiseen, mikäli ne aiheuttavat ryhmän jäsenissä pääsääntöisesti 

ärsytystä ja turhautumista. Kaikki nämä aineistossa olevat oppilaiden ilmaisut 

kertovat toiminnasta, joka ei suoranaisesti liity ryhmän projektin edistämiseen, tai 

ovat tilanteita, jolloin oppilas keskittyy aktiivisesti johonkin muuhun kuin 

tavoitteita kohti suuntaavaan tekemiseen.  

Ryhmän toiminnassa tällainen yhden tai useamman oppilaan “häröily ja 

säätäminen” vaikuttaa projektin edistymiseen, koska sen aikana työskentely 

hidastuu tai pysähtyy. Ryhmän muut jäsenet reagoivat usein kielteisesti, heitä 

ärsyttää ja harmittaa toiminta, joka hidastaa ja haittaa työskentelyä, turhauttaa ja 

rasittaa ryhmän ilmapiiriä sekä hankaloittaa oppimista (kuvio 16). 

 

" “oppilaan" osuus projektissa oli heikkoa, kun hän pelleili. Se ärsytti 

meidän ryhmää.. ...Tämä oli hyvä esimerkki siitä, kuinka yksi henkilö voi 

pilata hyvin alkaneen projektin.” A020 

 

Tilanne uhkaa ryhmän yhteisöllistä työskentelyä, jolloin tarvitaan yksilön 

itsesäätelytaitoa tai ryhmän yhteisiä säätelytaitoja (ks. Järvenoja & Järvelä, 2009). 

Oppilas usein itse tiedostaa ja havaitsee oman toimintansa ja ymmärtää 

käyttäytymisensä ärsyttävän toisia ryhmän jäseniä (ks. Kontturi, 2016).  

  

“...minä opin tänään että ei kannata pelleillä koska ryhmäläiset ei 

pitänyt siitä.” C003 

  

Oppilaiden pohdinnoissa näkyy katumusta ja ymmärrystä oman 

käyttäytymisen merkityksestä ryhmän toimintaan. He ovat esimerkiksi todenneet 

haluavansa seuraavalla kerralla toimia paremmin, keskittyä projektiin tai 

ymmärtävät, miksi toiset eivät ole pitäneet heidän toiminnastaan.  

  

“Seuraavalla kerralla jätän säätämisen taakse ja keskityn työhön.” 

B006 

  

Oppilas pitää tärkeänä työskentelyssä onnistumista ja hänen odotuksensa ovat 

olleet korkealla, hän on siis olettanut pystyvänsä suoriutumaan työskentelystä 
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omien ja toisten odotusten mukaisesti. Epäonnistuminen oman toiminnan 

säätelyssä on aiheuttanut pettymyksen tunteita häntä itseään kohtaan ja häntä on 

voinut jopa hävettää ryhmän muiden jäsenten edessä oma epäonnistumisensa (ks. 

Pekrun, 2006). 

  

“Tää (työskentely) ei ole nyt onnistunut tämän (oman) käytöksen 

takia.” A016 

  

Aina omaa “häröilyä ja säätämistä” ei havaita tai sen ei koeta olevan 

merkityksellistä ryhmälle, jolloin toiminta jatkuu muun ryhmän reaktioista 

huolimatta. Oppilaiden kuvausten perusteella vaikuttaa, että tällaisissa tilanteissa 

ryhmä jakautuu, ja vastuu projektista ja tavoitteisiin pääsystä siirtyy sille osalle 

ryhmää, joka kokee tehtävän ja tavoitteet merkityksellisiksi. Aineiston analyysin 

perusteella työskentelyn sujuminen ja etenkin sen parantuminen vaikuttavat 

oppilaaseen itseensä myönteisesti. He ovat ylpeitä omasta työskentelystään ja 

onnistumistaan. Vastaavasti myös ryhmä kommentoi ja antaa palautetta toiminnan 

korjanneille ryhmän jäsenille.  

  

“Tänään meillä sujui todella hyvin, ja “oppilas” teki todella hyvin 

töitä tänään.” B003 

  

“saatiin hyvin käyttettyä aika, tänään oli vähän vähemmän säätöä ja 

olen ylpeä siitä että kaikki keskittyivät työhön” B010 

  

Syynä häröilyyn ja säätämiseen näyttäisi aineiston perusteella olevan oppilaan 

fyysinen väsymys, osaamattomuuden tunteet ja vuorovaikutuksen epäselvyys 

ryhmän sisällä, tehtävän haastavuus suhteessa oppilaan kykyihin ja oppilaan 

taidot tai halu säädellä omaa toimintaansa. Digitaalisen sisällöntuotannon 

projekteissa esimerkiksi tiedonhaun ja oppimistuotoksen tuottamisen työvaiheet 

ovat tuntuneet haastavilta ja pitkiltä, tai väsymys voi johtua huonosti nukutusta 

yöstä. Myös ryhmän sisäinen työnjako ja tavoitteiden laatiminen on voinut 

onnistua heikosti, tai oppilas ei ole ymmärtänyt omaa vastuutaan ryhmän 

työskentelystä. Digitaalisen projektin kaltaisessa, vapaassa työskentelyssä 

oppilaat tarvitsevat enemmän itsesäätely- ja vuorovaikutustaitoja kuin 

opettajajohtoisessa työskentelyssä (ks. Litmanen ym., 2012). Erityisesti 

teknologian käyttöön liittyy oman toiminnan hallitseminen ja ohjaaminen. 

Oppilailla on omilla laitteillaan mahdollisuus tehdä haluamiaan asioita. Aikuinen 

ei ole jatkuvasti valvomassa, vaan ryhmä työskentelee itsenäisesti. Näissä 

tilanteissa haastetaan oppilaan kiinnittyminen ja keskittyminen ryhmän yhteisen 

tavoitteen eteen työskentelyyn. Aina tämä ei ole sujunut. Häröilyä ja säätämistä 

tapahtuu myös digitaalisesti. 
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“Meidän ryhmällä ei heti sujunut ihan hyvin, koska jotkut ryhmämme 

“oppilaat” olivat puhelimilla ja eivät oikein kuunnelleet mitä ryhmässä 

puhuttiin.” A018 

  

Vaikuttaa siltä, että oppilaat tiedostavat, että joillekin ryhmän jäsenille 

keskittyminen pitkäjänteisesti on haastavampaa kuin toisille, samalla tavalla 

oppilaat tuntuvat ymmärtävän ja ottavan huomioon usein hienotunteisestikin 

osaamiseen ja kykyihin liittyviä eroja. Tiettyyn rajaan asti erilaisuutta 

ymmärretään, ja ryhmä pyrkii auttamaan kaikkien ryhmän jäsenten 

käyttäytymisen säätelyä ja toimintaa erilaisin keinoin (ks. Järvenoja & Järvelä, 

2009). Ryhmät ovat kehitelleet työskentelyyn rakenteita, kuten taukoja, erilaisia 

rytmityksiä tehtäville ja sopineet yhdessä päivän tavoitteista. Vastapainona 

“häröilylle ja säätämiselle” aineistosta nousee useita oppilaiden myönteisiä 

tunteita keskittymiseen ja yhteistyön sujumiseen liittyen.  

  

“Jotkut saattoivat joskus keskittyä muuhun asiaan esimerkiksi 

pelleilemiseen, mutta sitten pidimme pienen tauon ja jatkoimme 

työskentelyä. Se saattoi vähän häiritä työskentelyä, muttei paljoa.” A004 

  

Kyseinen oppilas ei ole ymmärtänyt, että työskentelyä tauottamalla ryhmä on 

tukenut jäsentensä tavoitteiden mukaista työskentelyä. Hän arvelee tauon 

häirinneen työskentelyä. Tämä saa pohtimaan luokan toimintakulttuuria sekä sen 

sisältämiä opiskelutaitoja ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden korostamisen 

tärkeyttä.  

Aineistossa nousee esille myös se, että ryhmä pyrkii säilyttämään rauhallisen 

ja vuorovaikutusta tukevan ilmapiirin. Oppilaat kokevat sen edistävän 

työskentelyä. Jokaisen ryhmän jäsenen työpanos koetaan tärkeäksi, ja toisia 

autetaan niin tiedollisesti kuin itsesäätelyyn liittyen, jolloin usein aineiston 

perusteella ryhmä säätelee yhdessä tunteitaan ja käyttäytymistään (ks. Järvenoja 

& Järvelä 2009, 465). Oppilaat kokevat myös empatiaa toivoessaan läheisen 

kaverin onnistuvan työskentelyssään. Kaveria myös tuetaan toiminnan ja huomion 

ohjaamisessa työskentelyn aikana. 

  

”Itselläni meni tosi hyvin. Yhdessä kohtaa lipsui keskittyminen, mutta 

"oppilas" auttoi takaisin aiheeseen.” A016 

  

Kyseisessä tilanteessa oppilas näyttää kokevan tuen myönteisenä, hän on 

helpottunut ja tyytyväinen onnistuessaan työskentelyssä sekä kiitollinen kaverille 

tämän auttaessa häntä onnistumaan itsesäätelyssä. Tämänkaltaiset onnistumisen 

kokemukset herättävät myönteisiä tunteita sekä oppilasta itseään, kaveria sekä 

työskentelyä kohtaan, ja jatkoa ajatellen koettu tunne tilanteessa on lisännyt 

oppilaan motivaatiota jatkaa työskentelyä. Aineistosta nousee esille myös 
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oppilaiden erilaiset tavat auttaa toisiaan keskittymään, säädellä työskentelyä ja 

toimintaa. Heillä on kykyä tunnistaa tilanteita ja tehdä arvioita toistensa 

tunnereaktioista (ks. Goldberg ym., 2014). Oppilaat ovat työskennelleet usein 

yhdessä, joten he tuntevat toisensa, mikä taas auttaa ryhmää ratkaisemaan 

konfliktiherkkiä tilanteita kaikkia ryhmän jäseniä rauhoittavalla ja työskentelyä 

edistävällä tavalla (ks. Crook, 1994; Barsade 2002).  

  

”…kun joku ei keskittynyt niin se ärsytti. Se ratkaistiin niin että 

odotettiin hetki ja sitten taas jatketiin työtä.” C017 

  

Ryhmä hakee toiminnallaan emotionaalista tasapainoa ja turvallista, 

työskentelyn mahdollistavaa ilmapiiriä. Ryhmissä esiintyy tunteisiin ja 

käyttäytymiseen liittyvää jaettua säätelyä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi (ks. 

Järvenoja, 2010), mitä myös tukee projektin kaltaisessa työskentelyssä se, että 

ryhmän jäsenet tuntevat toisensa hyvin (ks. Järvenoja & Järvelä, 2009, 476). 

Aineiston analyysissä selviää myös se, että oppilaat antavat myönteistä palautetta 

päiväkirjoissaan kokiessaan ryhmänsä ja ryhmän jäsenten työskentelyn sujuneen 

hyvin. Ryhmä tunnistaa toiminnan muuttumisen, ja kehuja saivat niin yksittäiset 

ryhmän jäsenet, kirjoittaja itse kuin koko ryhmäkin.  

  

”Hyvät fiilikset tästäkin päivästä jäi. Tänään ei sitten kukaan pelleillyt 

ja se tuotti tulosta.” A003 

  

Kannustavat ja kehuvat huomiot heijastuvat myös toisen arvostuksena ja 

turvallisuuden tunteen lisääntymisenä lisäksi vertaisilta saatu palaute vaikuttaa 

oppilaan toimintaan sekä tunteisiin, sekä odotuksiin omasta kyvykkyydestä 

jatkossa vastaavissa tilanteissa (ks. Pekrun, 2006). Yleisesti ottaen aineistosta 

nousee esille oppilaiden halu työskennellä ryhmässä, kuten myös se, että ilmapiiri 

ja työskentely, sekä viihtyminen yhdessä usein paranevat projektin edetessä.  

  

”Projektia oli yleensä kiva tehdä ja kun teimme kaikki yhdessä 

ryhmästämme tuoi vain parempi ja parempi.” C010 

  

Häröilyn ja säätämisen jäädessä vähemmälle näyttää sille, että oppilaat 

kokevat myönteisiä tunteita ryhmän työskentelyn sujuessa ja projektin edetessä. 

He arvostavat sitä, että kaikki keskittyvät asiaan, osallistuvat innokkaasti, eivätkä 

“säädä”.  
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B. Joustaminen tai perääntyminen 

Aineiston analyysin perusteella voidaan todeta, että oppilaat oppivat ryhmässä 

joustamista, joka tässä käsitetään toisten huomioon ottamisena. Se näyttäytyy 

toiminnassa esimerkiksi kykynä luopua omasta ideastaan ryhmän eduksi, taitona 

antaa tilaa toisille ja näiden ehdotuksille, kykynä vaihtaa työtehtävästä toiseen, 

sekä kykynä valita tilanteeseen sopivat työvälineet ja laitteet (ks. Bilund ym., 

2016, 63). Perääntymisellä tarkoitetaan sitä, että joku tai jotkut ryhmän jäsenet 

perääntyvät mielipiteistään asettamatta niitä vastakkain toisten mielipiteiden 

kanssa, kokien kuitenkin itse sisäistä ristiriitaa luovuttamisestaan. Perääntymiseen 

liittyy usein myös epätasaisesti jakautunutta vallankäyttöä ryhmässä.  

Omien ideoiden ja mielipiteiden tuominen yhteiseen keskusteluun on tärkeää 

yhteisöllisen työskentelyn ja kehittelyn kannalta, mutta se voi johtaa siihen myös, 

että oppilas päätyy joustamaan omissa mielipiteissään yhteisen lopputuloksen 

eteen kokien voimakkaita kielteisiä tunteita ryhmän päätöksiä kohtaan. 

  

”Itse en pitänyt oikein niistä aseen otto kohtauksista itse asiassa 

vihasin niitä, mutta ajattelin kuitenkin, että näin isossa ryhmässä on pakko 

joustaa aika paljon (loppukommentti niistä aseen otto jutuista tuli tosi 

hienot :) )” A007 

  

Joustamisen merkitys voi siis näyttäytyä oppilaalle itselleen vasta jälkikäteen 

ryhmän oppimistuotosta tarkastellessa. Ymmärtäminen on merkittävä kokemus 

oppilaan yhteisöllisten työskentelytaitojen oppimisen kannalta, ja hänen 

tyytyväisyyden tunteensa itseään sekä lopputulosta kohtaan on havaittavissa. 

Toiminta vaatii oppilaalta myös luottamusta ryhmäänsä kohtaan, jotta ryhmän 

idealle syntyy mahdollisuus toteutua, vaikka oppilas itse ei olisikaan samaa 

mieltä.  Aineistosta nousee esille vastaavaa omien työskentelytaitojen 

ymmärtämistä ja tietoistakin kehittämistä hyvällä tavalla perfektionistisessa 

oppilastyypissä, joka pyrkii kehittämään omaa toimintaansa parantaakseen 

ryhmän tehtävissä ja työskentelyssä suoriutumista (ks. Hakkarainen ym., 2005, 

205). Tällainen oppilas voi joutua venyttämään taitojaan tavalla, joka tekee 

muiden tukemisen mahdolliseksi. Kokiessaan onnistuvansa ryhmässä 

toimimisessa, etenkin itselleen haastavissa tilanteissa, näyttävät oppilastyyppiä 

edustavat oppilaat kokevan ylpeyttä itsestään joustaessaan omassa toiminnassaan 

ja huomioidessaan toiset ryhmän jäsenet (kuvio 16).  

  

”Olin ylpeä itsestäni siinä mielessä, kun muistin kysyä hiljaisemmilta 

henkilöiltä mielipidettä asioihin….Keskityin siihen, etten ehdottaisi liian 

painostavasti/käskevästi, että muutkin uskaltaisivat sanoa mielipiteensä.” 

A019 
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Onnistumisen kokemukset ja myönteiset tunteet vahvistavat oppilaan 

ryhmätyötaitojen oppimista ja opitun soveltamista, sekä sitoutumista 

samankaltaisiin tai uusiin oppimistehtäviin (ks. Ashman & Gillies, 2003, 233). 

Ryhmään tilanne heijastuu myös myönteisesti, sillä kaikkien huomioiminen 

vaikuttaa lisäävän tasavertaista osallistumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta (ks. 

Dillenbourg, 1999). Oppilaat näyttävät pystyvän säätelemään omaa toimintaansa 

joustavasti vuorovaikutuksessa muiden ryhmänjäsenten kanssa. Tämä näyttäytyy 

aineistossa myös huvittuneena tyytyväisyytenä omaa toimintaa kohtaan ryhmän 

työskentelyssä, joissa selvästi on haastettu oppilaan kärsivällisyyttä.  

  

”Opin myös ryhmätyöskentelystä paljon uutta. Ja kärsivällisyydestä! :)” 

B010 

  

Aineiston perusteella ryhmän päätöksenteossa tapahtuu kielteisiä tunteita 

herättänyttä perääntymistä. Yhden tai kahden oppilaan päättäessä ryhmän 

puolesta, näyttäisi tilanne ärsyttävän ja harmittavan muita ryhmän jäseniä. Mikäli 

asiaa ei käydä ryhmässä läpi ja päätöksentekotapaa harjoitella, näyttävät muut 

ryhmän jäsenet perääntyvän mielipiteissään välttäen mahdollisen konfliktin 

syntymistä ja ryhmän harmonian heiluttamista. 

  

" ”oppilas" päätti meidän aiheen ja me muut ei oikein tykätä tästä 

meidän aiheestamme.” B013 

  

Vaikuttaa sille, että tilanne voi aiheuttaa ryhmän muille jäsenille 

lamaantumisen. He eivät halua nostaa esille omia mielipiteitään pelätessään 

tulevansa jyrätyiksi. Oppilaiden päiväkirjamerkinnöistä ilmenee muitakin 

samankaltaisia tilanteita, joissa yksi tai osa ryhmän jäsenistä on hallinnut ryhmän 

päätöksentekoa sekä toimintaa omavaltaisesti. Valtaa voidaan käyttää esimerkiksi 

suuttumalla, huutamalla tai huomioimalla ryhmän jäseniä eri tavalla.  

  

”Joten me teimme, koska ei me voida sanoa enää mitään kun ne 

alkaisivat huutaa vain” B002 

  

Näyttää sille, että jatkuva perääntyminen työrauhan tai nopeamman 

etenemisen takia voi vaikuttaa koko projektin ajan oppilaaseen. 

Kompromissihakuisuus ja ristiriitojen välttely vaikuttaa koko projektin aja 

kielteisesti oppilaan henkiseen hyvinvointiin (ks. Johnson & Johnson, 2002, 122). 

Digitaalisen projektin alkuvaiheessa koettu pettymys tulee esille vielä projektin 

lopussakin, kuuden työskentelyviikon jälkeen.  

  

”Minulla jäi paljon ideoita mitä olisimme voineet tehdä mutta ei 

"oppilas" antanut tehdä mitään muuta kun mitä se halusi” C020 
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Käyttämättömän luovuuspotentiaalin lisäksi joidenkin oppilaiden kohdalla 

perääntyminen aiheuttaa osaamattomuuden ja turhautumisen tunteita sekä 

epävarmuutta oman panoksensa ja osaamisensa merkityksestä ryhmän 

työskentelylle, jolloin ryhmän yhteisöllisyys kärsii (ks. Hakkarainen ym., 2005, 

169). Usein kuitenkin yhteinen päätöksenteko toimii, ja oppilas, joka pyrkii 

muiden mielestä epäoikeudenmukaiseen toimintaan, ohjataan raiteille 

keskustelemalla, neuvottelemalla tai äänestämällä. Ryhmä pyrkii viemään 

asiaansa eteenpäin yhteisillä päätöksillä, jolloin kaikkien tulee joustaa tahollaan. 

  

" ”oppilas” tyrmää ideat.. Kuten siinäkin, että siinä olisi aatelisto ja 

talonpojat siinä sodassa. Mutta kun kaikki halusi niin ja ”oppilaalle” 

sanottiin, että ei saa tyrmätä toisten ideoita niin sen oli "pakko" suostua.” 

A007 

  

Yhteiset päätökset eivät kuitenkaan aina vaikuta tyydyttävän ryhmän kaikkia 

jäseniä, vaikka päätöksenteko koetaankin oikeudenmukaiseksi. Aineiston 

perusteella näyttää siltä, että yhteiseen päätökseen tyytynyt oppilas kokee 

ärsyyntymistä ja tyytymättömyyttä projektin aikana, koska hänen mielenkiintonsa 

kohdistuu voimakkaasti toisaalle ryhmän tutkimasta aiheesta.  

  

”😩Vähän ärsyttää. Haluaisin vaan keskittyä enemmän siihen 

”elämään” avaruudessa eikä niihin aluksiin ja minun mielesta musta-

aukko tai aurinko olisi kiinnostavampia aiheita…” C018 

  

Kuitenkin kiinnittyessään projektiin ja ryhmän yhteisiin suunnitelmiin, 

oppilaat yleensä näyttävät nielevän oman tyytymättömyytensä ja lopulta 

innostuvan ryhmän yhteisestä aiheesta, vaikka se ei olisikaan alun perin ollut 

heidän kiinnostuksen kohteensa. Joustaminen näyttäytyy aineistossa esimerkiksi 

mielipiteiden yhteensovittamisessa, ryhmän vuorovaikutustilanteessa ja 

työvälineiden käytössä perusteltuna ja neuvoteltuna tilan tai avun antamisena 

toisille. Onnistunut joustaminen herättää oppilaassa ylpeyttä ja onnistumisen iloa 

sekä myönteisiä tunteita tehtävää ja itseä kohtaan (kuvio 16). Useimmiten ryhmän 

työskentely sekä oppimistuotos paranevat joustamisen myötä. Perääntyminen taas 

vastaavasti on hiljaista pettymisen ja turhautumisen ilmaisua, joka voi vaikuttaa 

oppilaaseen kielteisesti koko projektin ajan (kuvio 16). Syynä perääntymiseen on 

usein ryhmässä epätasapainoinen vallankäyttö ja päätöksenteko, jossa yksi tai 

useampi ryhmän jäsen hallitsee ryhmän päätöksentekoa ja muut perääntyvät 

mielipiteissään, koska eivät halua aiheuttaa konflikteja.  
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C. Kiinnittyminen tai luistaminen 

Yhdessä työskennellessään ryhmä asettaa tiedostamatta tai tiedostetusti 

jäsenilleen vaatimuksen kiinnittymisestä ja panostuksesta työskentelyyn, jotta 

saavutetaan yhteinen tavoite. Tässä kiinnittymisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa 

oppilas on motivoitunut panostamaan yhteiseen projektiin ja tehtävien 

suorittamiseen, vaikka ne eivät olisi aina mieluisia. Luistamisella käsitetään 

oppilaiden sanoittamaa “sluibaamisen” ja luistamisen toimintaa, jossa yksi tai 

useampi ryhmän jäsen pyrkii välttämään yhdessä sovittuja tehtäviä tai suorittaa ne 

välinpitämättömyyttä ilmentäen. Tällöin oppilaan motivaatio ja halu osallistua on 

syystä tai toisesta alhainen. Aineiston analyysissa nousee esille ristiriitatilanteita, 

jotka ovat syntyneet kokemuksesta, että kaikki ryhmän jäsenet eivät ole samalla 

tavalla mukana ryhmän toiminnassa tai työskentele ryhmän tavoitteen 

saavuttamiseksi yhtä paljon. Ryhmän jäsenet eivät ole tasavertaisesti 

kiinnittyneitä tehtävään ja tavoitteisiin. Tällainen toiminta näyttää herättävän 

voimakkaita tunteita oppilaissa.  

  

”Ainoat, jotka olivat tehneet läksyt olivat minä, ”oppilas”… Kaikki 

muut sanoivat, että eivät olleet tienneet että piti etsiä tietoa. Se ärsytti…” 

A019 

  

Oppilaiden prioriteetit ja heidän tehtäville antamat arvot vaihtelevat ryhmän 

sisällä, etenkin, jos ryhmällä ei ole selkeästi yhdessä määriteltyjä tavoitteita (ks. 

Järvenoja & Järvelä, 2009, 475). Tämä näyttäytyy varsinkin projektien alussa 

ärsyyntymisen ja tyytymättömyyden tunteina, ennen kuin ryhmän jäsenille 

keskustelujen seurauksena syntyy yhteinen ymmärrys tavoitteista ja 

työskentelystä. Kielteisenä tunteiden herättäjänä näyttäytyvät myös 

vapaamatkustaminen ja työvaiheiden sysääminen toisten harteille (ks. Zschocke 

ym., 2015). Jotkut oppilaat vaikuttavat välttelevän epämiellyttäviä ja 

haasteelliseksi kokemiaan tehtäviä, mikä taas herättää tyytymättömyyttä toisissa 

(kuvio 16). Muut ryhmän jäsenet kantavat vastuun toisten vapaamatkustamisesta 

ja vastuun epätasainen jakautuminen aiheuttaa epäoikeudenmukaisuuden 

tunnetta. 

 

”Myöhemmin kun aloitimme harjoittelemaan ”oppilas” ja ”oppilas2” 

päättivät, että meidän pitää TAAS tehdä suurimmat osat tästäkin. ” B002 

  

Oppilaan merkinnästä on luettavissa isoilla kirjaimilla korostetusti 

kirjoitettuna, että kyseinen tilanne ei ollut ensimmäinen kerta, vaan toistuva ja 

ärsyyntymistä aiheuttava toimintatapa. Kuitenkin on huomioitava, että kaikki 

tutkimuksessa mukana olleet oppilasryhmät kantavat vastuun projektin 

valmistumisesta ryhmänä, yksikään ryhmä ei jätä työtä kesken, eikä yksikään 

oppilas vetäydy ryhmän työskentelystä.  
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Joissakin tapauksissa projektiin kiinnittyminen tai sen puute saattaa ilmetä 

välinpitämättömyytenä tai kaveruussuhteiden ja myönteisen ilmapiirin 

priorisointina yli omien tai ryhmän tavoitteiden. Tämä on esimerkki siitä, miten 

myönteiset ystävyyssuhteet voivat vaikuttaa kielteisesti suhtautumiseen 

koulutyötä kohtaan (ks. Ulmanen ym., 2016).  

  

""Oppilas (kirjoittajan ystävä)" repi mun työn jota olin tehnyt 1h, 

mutta ei se haittaa." B015 

  

Joissakin tilanteissa luistaminen ja vapaamatkustaminen näyttäytyvät tavalla, 

jota oppilaat eivät ehkä koe itse vapaamatkustamiseksi, mutta osallistumattomuus 

tavalla tai toisella jättää oppilaan ulkopuoliseksi ryhmän keskustelusta, 

päätöksenteosta ja tiedonrakentamisesta.  

  

”En pidä siitä, kun suurin osa ei periaatteessa osallistunut 

työskentelyyn ollenkaan... Haluaisin nostaa ”oppilaan” ja ”oppilaan2” 

erityisesti sen takia, että he täysin hiljaa olemisen sijasta puhuvat hiljaa 

keskenään, eivätkä tällöin kuuntele muita ja muiden ehdotuksia.” A019 

  

On huomioitava myös oppilaiden erilaiset luonteenpiirteet ja turvallisuuden 

tunteen kokeminen ryhmässä. Toiset oppilaat voivat tulkita hiljaisen oppilaan 

toiminnan luistamiseksi tehtävästä, vaikka kyseessä saattaa olla ujo ja hiljainen 

oppilas. Toisaalta tällaisissa tilanteissa ryhmän jäsenten keskinäinen hyvä 

ilmapiiri ja ryhmässä vallitseva turvallisuudentunne auttavat ryhmän jäseniä 

ymmärtämään toistensa erilaisuutta. Ryhmän jäsen voi omalla toiminnallaan 

jättäytyä muun ryhmän ulkopuolelle ja erityisen kielteisesti tähän suhtaudutaan 

silloin, jos oppilaan toiminta suuntautuu muualle. Myös ryhmän ulkopuolelle 

voidaan jättää oppilaita sulkemalla heidät esimerkiksi keskustelusta ulos. Tällaisia 

tilanteita oppilaat vaikuttavat välttävän esimerkiksi rakentamalla ryhmän fyysisen 

työskentelypaikan siten, että kaikki ryhmän jäsenet sijaitsevat yhteisessä piirissä 

tai vähintään näkevät ja kuulevat toisensa keskustelujen aikana. 

Aineiston analyysin perusteella projektiin kiinnittyminen ja työskentelyyn 

panostaminen parantuvat projektin aikana. Ryhmän toiminta kehittyy, ja tämän 

havaitseminen näyttää herättävän oppilaissa myönteisiä tunteita omaa ryhmäänsä 

kohtaan. Konkreettisesti kiinnittymisen paraneminen näyttäytyy oppilaiden 

huomioina työskentelystä luistamisen puuttumisena ja havaintoina siitä, että 

kaikki ovat tehneet sovitut läksyt. Ryhmissä käydään keskusteluja ja pohditaan 

tutkimusongelman lisäksi ryhmän toimintaan liittyviä asioita.  

  

”Keskustelimme yhdessä ja kirjasimme niitä asioita ylös. Aamu sujui 

tosi hyvin. Muutimme vähän ryhmiä ja päätimme tehdä enemmän 

hommia yhdessä.” A004 
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Oppilaat näyttävät ymmärtävän hyvin ryhmän työskentelyn merkityksen 

projektin kulun kannalta, ja heillä on halua omatoimisesti panostaa siihen, että 

ryhmä toimii ja kaikki tuovat oman panoksensa työskentelyyn. Oppilaat myös 

kannustavat toisiaan sinnikkyyteen haastavien työvaiheiden aikana. 

Kannustaminen ja yhdessä haasteiden kokeminen, niiden voittaminen luo 

luottamusta ja myönteisiä tunteita ryhmän toimintaa ja ryhmäläisiä kohtaan (ks. 

Huhtamäki ym., 2017). Myös ryhmän jäsenten kiinnittyminen tehtävään näyttää 

lisääntyvän ryhmän yhteisöllisyyden parantuessa.  

  

” ...saatiin kuitenkin tehtyä tosi hyvin, päätettiin, että kaikki tsemppaa 

vielä, joten uskon, että huomenna päästään etenemään tosi hyvin.” A006 

  

Ryhmän toiminnan kehittyessä, arvostus toisia kohtaan näkyy aineistossa 

myönteisinä ilmauksina, tyytyväisyytenä ryhmän jäseniä ja heidän toimintaansa 

kohtaan. Projektin lopussa ryhmän kehittyminen yhdessä työskentelyssä ja 

opittavissa asioissa herättää oppilaissa myönteisiä onnistumisen tunteita. Oppilaat 

tiedostavat ryhmän kehittymisen monella tasolla, sekä huomioista on 

tunnistettavissa myös ylpeyttä ryhmän muutoksesta projektin aikana. (kuvio 16) 

  

”Minun mieleeni jäi päällimmäiseksi varmaankin kaikki tiedot joita 

opin ja ryhmämme edistys, aluksi meillä ei sujunut oikein hyvin koska 

jotkut ryhmäläiset riitelivät emmekä tienneet asiasta mitään, joten minun 

mielestäni meidän edistyksemme oli aika suuri” B003 

  

Kiinnittyminen projektiin esiintyy aineistossa myös oppilaiden haluna saada 

projekti tehtyä valmiiksi. He käyttävät siihen vapaa-aikaansa ja työstävät 

oppimistuotosta ryhmänä myös kouluajan ulkopuolella sekä keskustelevat 

aiheesta pikaviestimien välityksellä. Samalla tavalla kiinnittyminen nousee esille 

ryhmien valmistautuessa esittämään oppimistuotoksiaan. Esittämistä 

harjoitellaan, välineet ja rekvisiitta laitetaan. Esittämisen onnistumisella on 

merkitystä, ja se näyttää jännittävän oppilaita.  

  

”Välkällä laitoimme kamat esityskuntoon ja välkän jälkeen aloitimme 

esityksen. Se meni tosi hyvin, vaikka jännittikin mua aika paljon. 

Esityksen jälkeen katsottiin muiden esityksiä. Kaikki hoiti meidän 

esityksessä hommansa hyvin. Oon ylpee meijän ryhmästä!” B010 

  

Ryhmän toiminta on keskittynyttä valmistautumisineen ja jännittämisineen. 

Oppilaan merkinnässä ei nouse esille itse oppimistuotos millään tavalla, vaan 

merkittävää hänelle on ryhmän onnistuminen ja oman osan hoitaminen. 

Toiminnasta ja sen onnistumisesta herännyt tunne on ylpeys. Oppimistuotos 
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vaikuttaa olevan oppilaalle toissijainen, onnistuminen ryhmän kanssa taas 

ensisijainen.  

Tutkimusaineiston analyysissä kiinnittyminen projektiin ja ryhmään 

näyttäytyy myös sinnikkyytenä ja ryhmän yhteisenä motivaationa puskea läpi 

haastavistakin projektin vaiheista. Avoimessa tehtävässä, kuten digitaalinen 

sisällöntuotannon projekti, sopivan tasoisten aiheiden ja hyvien 

tutkimuskysymysten laadinta on olennaisen tärkeää, jotta oppilaat voivat 

saavuttaa projektilleen asettamansa ja asetetut tavoitteet. Projektin aikana näyttää 

tutkimusongelman muotoilu sekä tiedonhakuun liittyvät vaiheet olevan oppilaille 

hetkittäin hyvin haastavia. Motivaatio ja tunnelma ryhmillä on hyvä 

aloitusvaiheessa, mutta pitempään tiedonhaun parissa työskenneltyään, 

pääsemättä juuri ollenkaan eteenpäin oppilaat alkavat turhautua ja hermostua. 

Ryhmässä on kannustajina toimivia oppilaita, jotka pyrkivät tukemaan toistenkin 

työskentelyä, mutta pitkä keskittyminen tehtävään, ärsyyntyminen ja 

turhautuminen purkautuvat esimerkiksi riitelynä. 

  

”Mutta, kun oli vaikeaa ja tehty jo pitkään samaa juttua niin alkoi 

tappelu. Syntyi hirveästi väärinkäsityksiä ja typeriä riitoja.” A006 

  

Tehtävän raskaus näyttäytyy kaikkien ryhmäläisten päiväkirjoissa, ja into koko 

projektia kohtaan on ollut laskusuunnassa jo projektin ensimetreillä. Oppilaat 

kuvaavat tilannetta jopa kivuliaaksi. Kuitenkin he uskovat, että seuraava 

työskentelykerta toisi ratkaisun tullessaan. Opettajan ohjaus tilanteessa on ollut 

puutteellista, toisaalta tilanne on haastanut oppilaat keskusteluun ja itsenäiseen 

ongelmanratkaisuun. He pyrkivät sinnikkäästi ratkaisemaan tilannetta yrittäen 

yhdessä ratkaista ongelmaa ja keskustelevat esimerkiksi työskentelystrategioista. 

Tilanteessa voidaan olettaa kielteisten tunteiden vaikuttaneen siten, että ryhmän 

jäsenet ovat keskittyneet tehtävään entistä tarkemmin (ks. Fielder, 2001; Klep, 

2010, Rantanen, 2013). Lopulta he saavat opettajalta apua, ja tilanne ratkeaa, 

ryhmä pääsee työssään etenemään. Digitaalisen projektin alkuvaiheen raskaus 

kuitenkin näyttää heijastuvan oppilaiden tunteisiin kielteisesti leimaten koko 

projektin sujumisen epävarmaksi.  

   

”Jos tämä on näin vaikea projekti niin en tykkää sitten tästä.” A002 

  

Kiinnostavaa on se, että haastavien, yhdessä selvittyjen vaiheiden ja 

ratkaistujen pulmien jälkeen ryhmän seuraavat työskentelyvaiheet ja yhdessä 

tekeminen herättävät ryhmänä jäsenissä voimakkaita myönteisiä tunteita. 

Onnistuneet työvaiheet näyttävät aineiston perusteella ruokkivan ryhmän 

kiinnittymistä tehtävään, myönteistä ilmapiiriä ja ryhmän jäsenten keskinäistä 

arvostusta. 
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”Oli ihan huippua kuvata videota tuon tiedon etsimisen jälkeen. Meillä 

oli ihan älyttömän hauskaa ja videosta tuli loistava.” A006 

  

Kyseinen kokemus vaikutti ryhmän toimintaan ja sen jäseniin koko projektin 

ajan. Voidaan olettaa sen myös vaikuttavan jatkossakin kyseisten oppilaiden 

suhtautumiseen haastaviin tilanteisiin. Heillä on kokemusta selviytymisestä ja 

onnistumisesta tilanteessa, jolloin he kokivat oman kontrollinsa tehtävää kohtaan 

olevan vähissä,  mutta kiinnittyminen sekä ryhmään että tehtävään ylläpiti yhteistä 

halua suoriutua tehtävästä turhautumisen tunteidenkin herätessä.  

 

D. Sovussa oleminen tai riiteleminen 

Projektin suunnittelu, aikatauluttaminen ja toteutus vaativat oppilailta paljon 

keskustelua, neuvottelua, päätöksiä ja erilaisten tehtävien tekemistä vaihtelevissa 

kokoonpanoissa. On siis lähes väistämätöntä, että projektin aikana oppilaiden 

välillä syntyy erilaisia ristiriitatilanteita. Riiteleminen käsitetään tässä toimintana, 

joissa oppilaat asettavat ajatuksiaan, mielipiteitään ja näkemyksiään keskenään 

vastakkain ja pyrkivät yleensä löytämään niihin yhteisen ratkaisun. Lisäksi 

ryhmän jäsenten erilaiset luonteet, sosiaaliset taidot ja oppimistyylit sekä 

motivaation erot voivat aiheuttaa riitoja työskentelyn aikana (ks. Ashman & 

Gillies, 2003; Pehrman, 2011). Sovussa oleminen taas on riitelyn jälkeinen 

tilanne, jossa oppilaat kokevat tulleensa kuulluksi ja ristiriitojen selvinneen 

yleensä osapuolia tyydyttävällä tavalla, jotta työskentely voi jatkua.   

Aineiston analyysissä nousee esille, että oppilaat pyytävät opettajan tukea 

ristiriitatilanteiden selvittämiseen, jos riidat ovat erityisen tunnepitoisia ja ryhmä 

ei ole päässyt yhteisymmärrykseen ja sopuun, vaikka ovat siihen pyrkineet. 

Aikuinen liittyy mukaan keskusteluun myös, niissä tapauksissa, missä tilanne 

uhkaa muuttua kiusaamiseksi. Kuitenkin pääsääntöisesti näyttää siltä, että ryhmät 

selvittävät ristiriidat itsenäisesti ja usein rakentavasti. Tähän oppilaita myös 

kannustetaan ja ohjataan. Kun oppilaat harjoittelevat ja pystyvät selviytymään 

erimielisyyksistä ja ristiriidoista rakentavasti, heillä on kokemusta ja osaamista 

käsitellä erilaisten ihmisten kanssa eteen tulevia vuorovaikutustilanteita (ks. 

Johnson & Johnson, 2002, 127). Vuorovaikutus ja siinä syntyneet epäselvyydet ja 

väärinymmärrykset ovat yleisiä ristiriitojen aiheuttajia.  

  

”Tänään meillä oli aikamoinen sotku meidän ryhmässä. Kun 

“oppilas” väitti, että “oppilas2” määräisi meitä mukamas, mutta se olikin 

vain pelkkä väärinkäsitys me selvitimme kyllä sotkun ryhmässä ja kaikki 

on taas hyvin.” A002 

  

Oppilaan kommentista on havaittavissa se, että hän on kokenut 

ristiriitatilanteen kielteisesti ja se on vaikuttanut hänen mielestään koko ryhmään. 



Alakoululaisten tunteet ja niihin liittyvä toiminta yhteisöllisissä digitaalisissa sisällöntuotannon projekteissa 

 137 

Ryhmän jäsenet ovat reagoineet epäoikeudenmukaisiksi kokemiinsa 

johtajarooleihin ja ilmaisseet mielipiteensä asiasta. Tästä voi tulkita myös sen, että 

ryhmä on tilannetta ennen työskennellyt demokraattisessa hengessä, kaikkien 

osallistuminen päätöksentekoon on heille tärkeää. Mielipiteiden ilmaiseminen ja 

vastakkain asettaminen sekä pyrkimys selvittää ristiriita taas kertoo siitä, että 

ryhmän jäsenet arvostavat toisiaan hankalissakin tilanteissa sekä ovat 

kiinnittyneitä ryhmään ja tehtävään. Lisäksi ryhmällä on keinoja selvittää ristiriita. 

Ristiriitatilanteita herättävät esimerkiksi erilaiset tulkinnat sovituista asioista, 

tunteenpurkaukset, oppilaan pahan olon purkaminen toisiin, sekä väärinkäsitykset 

vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi perääntymiseen ja kiinnittymiseen tai 

luistamiseen liittyvät erimielisyydet herättävät voimakkaita tunteita, joiden 

pohjalta voi ristiriitoja syntyä. Aineiston valossa näyttää sille, että ryhmien 

sisäiset ristiriidat aiheuttavat kielteisiä tunteita, kuten ärsyyntymistä, kiukkua ja 

hermostumista, kuitenkin riitojen selvittäminen helpottaa tilannetta ja muuttaa 

ilmapiiriä selkeästi myönteiseen suuntaan (kuvio 16). 

  

”Onneksi saatiin asiat puhuttua ja kaikille hyvä mieli. Vaihdoimme ja 

säädimme siinäkin vielä vähän ryhmiä ja kaikkea sellaista. Onneksi päivä 

kuitenkin loppui ihan hyvin”. A006 

  

Oppilaat osaavat keskustella myös ristiriitatilanteissa. Heillä on pyrkimys ja 

keinoja rakentaa ryhmän työskentelystä miellyttävämpää kaikille ja samalla lisätä 

ryhmän työskentelyn tehokkuutta. Kyseinen tilanne näkyy kaikkien ryhmän 

jäsenten päiväkirjoissa merkittävänä tapahtumana. Myös tunneilta poissa ollut 

oppilas pääsee tilanteeseen osalliseksi, koska ryhmäläiset kokevat tarpeelliseksi 

kertoa siitä hänelle. Oppilas kokee selvittämisen merkitykselliseksi oman olon ja 

ryhmän työskentelyn jatkumisen kannalta, vaikka ei ole ollut itse tilanteessa 

mitenkään osallisena. Lisäksi hän ilmaisee tulevaa, seuraavan päivän 

työskentelyä, ajatellen ennakoivia myönteisiä tunteita. 

  

”Olo jäi ihan oookooksi kun riidat selvitettiin. Huomenna on hyvä 

jatkaa.” A009 

  

Ristiriitatilanteiden selvittämisellä on suuri merkitys yhteisöllisyydelle ja 

hyvinvoinnille sekä oppilaiden työskentelymotivaatiolle. Ryhmä tuntuu 

vahvistuneen yhteisönä kyseisen riidan selvittämisen jälkeen. Ristiriitatilanteen 

ratkaiseminen on antanut ryhmän jäsenille luottamusta siitä, että ryhmä voi 

ratkaista haasteita jatkossakin. 

Vaikuttaa myös siltä, että oppilaan kokema epäoikeudenmukaisuus ja epätasa-

arvoinen kohtelu aiheuttaa riitaa ja pahaa mieltä. Oppilas, jonka päiväkirjasta 

tällainen tilanne ilmenee, purkaa tunteitaan myös opettajan kanssa 

(Tutkimuspäiväkirja, 18.2.2020.). 
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”Esityksen harjoittelussa minun ei annettu tehdä mitään kun olin 

tekemässä jotain niin sanottiin että sä teet ihan väärin vaikka yritin toimia 

oikein. Minua ei kuunneltu ollenkaan ja kun yritin puhua niin minulle 

sanottiin turpa kiinni. Kun tein jotain väärin niin sanottiin, että et sä osaa 

kummankaan niin älä edes yritä. Kun katsoin avaruus videota niin he 

sanoivat, että minä pelaan. He sanoivat myös, että he kertovat opettajalle 

että Minä muka pelaisin. Kun muut ryhmän jäsenet teki jotain väärin niin 

niille ei sanottu mitään.” C015 

  

Oppilas on saanut kielteistä palautetta ryhmältään toiminnastaan vaikka kokee 

tehneensä parhaansa. Hän vaikuttaa turhautuneelle ja kokee voimakasta 

epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. Ryhmän jäsenet ovat väheksyneet hänen 

osaamistaan sekä osoittaneet epäluottamusta oppilaan toimintaa kohtaan. 

Oppilaan halutessa ilmaista omaa mielipidettään hänet on vaiennettu tylysti ja 

loukkaavasti. Lisäksi tilanteessa ryhmä on pyrkinyt tulkitsemansa tehtävään 

liittymättömän tekemisen loppumaan uhkaamalla ulkoisella auktoriteetilla. 

Tilanteessa on useita tekijöitä, jotka lisäävät oppilaan kielteisiä tunteita ryhmää 

kohtaan. Ryhmän ilmapiirin voi tulkita olleen tilanteessa jännittynyt ja kielteinen. 

Syy siihen, miksi tällainen tilanne ryhmässä on syntynyt alun perin, ei selviä 

aineistosta muidenkaan ryhmän jäsenten oppimispäiväkirjoista, mutta yleensä 

tämänkaltaisissa tilanteissa on tapahtunut jonkinlaista häröilyä tai säätämistä 

aiemmilla projektin työskentelykerroilla, mikä on ärsyttänyt muita ryhmän jäseniä 

ja vaikuttanut heidän arvioihinsa nykytilanteessa. Voi olla myös, että oppilaiden 

välillä on tapahtunut esimerkiksi välitunnilla jotain, mikä on kiristänyt ilmapiiriä 

jo valmiiksi.  

Tilanne on esimerkki siitä, milloin aikuisen on puututtava tilanteeseen ja 

ohjattava ryhmää kohti yhteisöllistä työskentelyä ja hyvinvointia. Kyseinen ryhmä 

käy keskustelun opettajan tuella ja saa tilanteen käsiteltyä sekä jännitteet ryhmän 

jäsenten välillä laukeamaan ja ryhmä saa keinoja omaan työskentelyynsä, millä 

ratkaista jatkossa vastaavia tilanteita. Epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneen 

oppilaan seuraavan päivän oppimispäiväkirjamerkinnästä heijastuu helpotus ja 

tyytyväisyys muuttuneeseen tilanteeseen. 

  

”Tämä päivä meni hyvin ja oli kivaa tehdä töitä yhdessä ja 

rauhallisesti.” C015.  

 

Tämä kertoo sen, miten merkityksellistä on, että oppilaiden väliset ristiriidat 

saadaan selvitettyä itse tilanteessa, jolloin ne eivät lisää oppilaiden emotionaalista 

ja kognitiivista kuormitusta, vaan oppilaat voivat hyvin ja pystyvät keskittymään 

yhdessä työskentelyyn.  

Epäoikeudenmukaisuuden ja ulkopuolisuuden tunnetta aineistossa nousee 

esille myös siten, että ryhmän jäseniä jätetään esimerkiksi keskustelujen 
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ulkopuolelle. Ryhmien sisälle muodostuu välillä ns. ”kaveriporukoita” tai 

läheisempiä oppilaspareja, joiden toiminta näyttää haittaavan koko ryhmän 

toimintaa hallitsemalla päätöksentekoa ja siten ärsyttämällä ryhmän muita jäseniä. 

Esiin nousee myös muuhun toimintaan keskittynyt oppilaspari, joka sysää vastuun 

ryhmän työskentelystä muille ryhmän jäsenille (ks. Kiinnittyminen ja 

luistaminen). Tiiviit kaveruussuhteet voivat aiheuttaa myös ulkopuolisuuden 

tunnetta muille ryhmän jäsenille.  

  

"En päässyt melkein ollenkaan ”oppilaan" ja ”oppilaan2” "ryhmään" 

eli he juttelivat asioista aika lailla keskenään.” A019 

  

Oppilas ilmaisee halunneensa osallistua kahden oppilaan muodostaman 

ryhmän keskusteluun ja kokee pettymystä epäonnistuessaan yrityksessään. 

Parhaimmillaan ryhmän jäsenten läheiset välit voivat myös parantaa ryhmän 

työskentelyä, mikäli kaverukset osaavat huomioida koko ryhmän toiminnassaan. 

Tässä tapauksessa ne jopa estivät yhteisöllistä työskentelyä (vrt. McMillan, 1996; 

Crook 1998).  

Aineiston perusteella ryhmissä kiistely ja ristiriidat ovat arkipäivää, ilman niitä 

pyritään selviämään ja niiden määrää vähentämään, sillä ne rasittavat oppilaiden 

emotionaalista kuormaa ja vaikuttavat samalla myös heidän kognitiivisiin 

toimintoihinsa, oppilaiden kielellä: “Hommat eivät edisty.” Kuitenkin ristiriidat 

ovat väistämättömiä ja saattavat edistää myös myönteisten suhteiden kehittymistä 

ryhmän jäsenten välille (Johnson & Johnson, 2002, 127). Tavanomaisuudessaan 

riidat ja niiden käsittely herättävät osassa oppilaita jopa huvittuneisuutta projektin 

edetessä.  

  

”Mutta selvisimme ilman isompia ”riitoja” melkein koko päivän, 

vihdoin :).” C005 

  

Oppilaan kommentista näkyy hänen kokemuksensa riidoista ja niiden 

selviämisestä. Suhtautuminen on rentoa ja humoristista, tyytyväisyys sovussa 

olemiseen kuitenkin nousee esille. Oppilaat näyttävätkin arvostavan sitä, että 

ryhmä työskentelee rauhallisesti yhdessä. Erityisen myönteisenä oppilaat kokevat 

sovussa olemisen, ristiriitojen ratkaisemisen ryhmän yhdessä sovituin 

pelisäännöin sekä rauhallisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin, jolloin 

vuorovaikutus toimii ja on pääsääntöisesti myönteistä. Vastaavasti 

selvittämättömät erimielisyydet, myös taustalla olevat, tuntuvat vaikuttavan 

ryhmän ilmapiiriin kielteisesti.  

  

”Niiden tuntien lopussa ilmapiiri oli vähän negatiivinen, en oikeen 

tiedä mistä se johtui.” A023 
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Oppilas on osannut sanoittaa ilmapiirin kielteisyyden, vaikka ei tiedä selkeää 

syytä eikä esitä havaintoja tai arveluita perusteeksi tuntemukselleen. Tässä 

tapauksessa ryhmän ilmapiiriin on vaikuttanut kahden muun ryhmän jäsenen 

keskinäinen jännite, jonka syntysyy liittyy koulun ulkopuolisiin tapahtumiin, ja 

mitä kumpikaan osallisista ei ole kertonut muille ryhmän jäsenille 

(Tutkimuspäiväkirja 12.5.2015). Tilanne on hyvä esimerkki siitä, miten ryhmässä 

olevat tunteet ja tunnereaktiot ovat sosiaalisesti rakentuneita, suhteessa toisiin, 

vaikka niiden alkuperäistä syytä ei tiedettäisi tai niistä ei keskusteltaisi (ks. esim. 

Cahour, 2013). Lisäksi tässäkin tapauksessa koulun ulkopuolisten tapahtumien 

merkitys koulutyöskentelyn aikaisiin tunteisiin on merkittävä.  

 Jännitteitä ja ristiriitoja voivat aiheuttaa myös erilaiset roolit, joita ryhmässä 

ei ole yhteisesti hyväksytty. Aineiston perusteella näyttää sille, että ryhmässä 

roolien jakautuminen tapahtuu yhteisesti keskustellen tai joku ottaa itselleen 

haluamansa roolin tai ryhtyy toimimaan valitsemassaan roolissa kokien 

toimintansa tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta hyödylliseksi. Tällainen 

omatoiminen roolitus saattaa aiheuttaa toisissa ärsyyntymistä, jos he eivät koe 

sitoutuneensa roolijakoon tai toiminnan tukevan omaa työskentelyään ryhmässä 

tai ryhmän tavoitteiden saavuttamista. Tilanne myös haastaa ryhmän 

voimasuhteita (ks. Arvaja ym., 2007).  

  

”Minua häiritsee ryhmässä ”oppilaan” "johtajana olo", koska en itse 

saa sanottua niin hyvin kaikkea ideoita, kun se jakelee puheenvuoroja ja 

on muutenkin sellainen johtaja!!!” A015 

  

Johtajana toimiva oppilas pyrkii toimimaan tasavertaisesti, kannustaen 

puheenvuoroilla kaikkia ryhmän jäseniä osallistumaan keskusteluun, mutta saakin 

kommentin kirjoittaneessa oppilaassa aikaan vastareaktion. Jostain syystä hyvä 

tarkoitus saakin ehkä temperamentiltaan hiljaisemman ja ujon oppilaan 

turhautumaan ja vetäytymään entisestään. Hän osoittaa turhautumista ja 

ärsyyntymistä toista oppilasta kohtaan, mutta samalla voi tulkita hänen olevan 

ehkä hieman pettynyt omaan itseensä, koska “ei saa sanottua” ideoitaan, vaikka 

hänelle tarjotaan puheenvuoroa sitä varten. Oppilaiden toimintatavat ja arviot 

tilanteesta eivät ole kohdanneet. 

Aineistosta nousee esille myös tilanteita, joissa oppilailla ei ole ollut kykyä 

toimia tilannetajua vaativalla tavalla, vaan on aiheutettu pahaa mieltä 

tahattomasti. Tilannetaju tarkoittaa kykyä̈ tulkita tilannetta ja reagoida tähän 

tulkintaan työskentelyä̈ edistävästi (Bilund ym., 2016, 59). Se on ikään kuin 

käytännön järkeä̈, osin intuitiivistakin kykyä̈ lukea toisia ihmisiä̈ ja heidän 

tunnetilojaan (Chia & MacKay, 2007; Selman, 1980; Zurita & Nussbaum, 2006, 

292–293). Eräs oppilas kuvaa seuraavassa omaa epäonnistumistaan tulkitessaan 

ryhmänsä jäsenen tunnetilaa. Tilanne on tullut hänelle yllätyksenä, sillä kyseiset 

oppilaat tuntevat toisensa hyvin ja tietävät toistensa rajat. 
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” “Riitelyä” esiintyi hieman tällä kertaa yllätyksellisesti, kun 

”oppilas” kyllästyi kuivaan huumoriimme ja jatkoi työskentelyä omissa 

oloissaan.” A010 

  

Kyseissä tilanteessa mukana ollut oppilas, jonka tunteiden lukemisessa toiset 

epäonnistuivat, kertoo päiväkirjassaan suuttuneensa toisiin oppilaisiin, koska 

nämä eivät ymmärtäneet lopettaa ajoissa “pelleilyään”. Hän kokee tilanteen 

ärsyttävänä ja helpoimmaksi keinoksi hallita omia tunteitaan valitsee poistumisen 

tilanteesta. Oppilaiden koulumaailman ulkopuoliset tapahtumat ja asiat saattavat 

vaikuttaa oppilaan tunnetiloihin ja sietokykyyn kestää normaalisti tuttuja 

tilanteita. Kuten edellisessä tilanteessa oppilaiden on välillä haastavaa tulkita 

toistensa tunnetiloja tai mahdollisia tunnereaktioita, etenkin jos he eivät tiedä 

missä mielentilassa toinen oppilas on. Tällöin voi syntyä hetkiä, joissa loukataan 

tahattomasti toista esimerkiksi huumorilla, joka normaalisti hauskuuttaa, mutta 

tunnekuormituksen ollessa täynnä, saattaakin saada toisen hermostumaan. 

Tällaisten tilanteiden ymmärtäminen vaatii myös aikuiselta sensitiivisyyttä ja 

tilannetajua sekä sosioemotionaalisia vuorovaikutustaitoja. Vaikka ristiriitoja on 

paljon ja ne herättävät oppilaissa monenlaisia tunteita, niin aineiston analyysissä 

nousee esille useassa päiväkirjassa oppilaiden myönteinen kokemus yhdessä 

työskentelystä ja viihtymisestä.   

  

“Ryhmämme auttoi toisia kun ei osannut jotain. Tänään oli kivaa tehdä 

projektia, koska kaikki olivat rauhallisesti, kuuntelivat toisiaan ja oltiin 

sovussa” C015 

  

Toisten kunnioittava kohtaaminen ja yhdessä tekeminen ovat oppilaille 

tärkeitä hyvän mielen tuottajia. Toisten auttaminen eri tilanteissa, myönteisenä 

koettu vuorovaikutus ja ristiriitojen ratkaiseminen rakentavasti ovat hyvän 

yhteisöllisen työskentelyn merkkejä oppilaiden kokemuksissa. Ryhmän 

onnistuneet kokemukset heijastuvat jatkoon haluna toimia siten, että onnistumisia 

tulisi lisää. 

6.2.2 Digitaalisuuden tuomat erityispiirteet oppilaiden yhteisöllisen 
sisällöntuotantoon tunteiden näkökulmasta 

Digitaalisuus on osa oppimisympäristöä ja sen vapaa käyttäminen on osa 

toimintakulttuuria. Digitaalinen projekti työskentelytapana tukee oppilaiden 

autonomiaa sekä mahdollistaa heille kokeilevan ja luovan toiminnan. 

Digitaalisuuteen ja digitaaliseen sisällöntuottamiseen liittyvästä toiminnasta 

aineiston perusteella oppilaiden tunteisiin heijastuvat hänen vapaa-ajan 

osaamisensa ja sen näyttäytyminen osana koulutyötä, digitaalisen osaamisen 

jakaminen, tiedollinen oppiminen, digitaalisuuden tuki yhteisölliselle 



 

 142 

työskentelylle sisällöntuotannon prosesseissa ja teknologian hyödyntämisessä 

osana työskentelyä, toisille esitettävän oppimistuotoksen merkitys koko 

prosessissa ja digitaalisuuden mahdollistaman sekä sisällöntuotannon 

herättelemän leikillisyyden ja viihtymisen merkitys ryhmälle ja sen yhteisölliselle 

työskentelylle.  

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä digitaalisuus ja digitaalinen 

sisällöntuotanto heijastuvat usean tekijän kautta vaikuttaen oppilaan kokemiin 

tunteisiin digitaalisen projektin aikana (kuvio 17). Selkeimpänä ja ehkä 

oletetuimpana tuloksena voin vahvistaa aiempien tutkimusten tulokset ja todeta 

digitaalisten laitteiden ja ohjelmien käytön sekä digitaalisen sisällöntuotannon 

kehittävän oppilaiden tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä 

monilukutaitoa, jotka molemmat ovat olennainen osa oppilaan projektissa 

käyttämää kompetenssia (ks. Malita & Martin 2010; Kumpulainen 2011; Hobbs 

2017; Drotner 2019). Taitojen ja osaamisen lisääntyminen vahvistaa oppilaan 

luottamusta itseensä, hänellä on paremmat mahdollisuudet suoriutua tehtävistä ja 

onnistua, mikä vaikuttaa välillisesti useiden tekijöiden kautta oppilaan tunteisiin 

ja niiden säätelyyn. Toisaalta myös digitaalisten sisällöntuotannon projektien 

aikana koetut tunteet vaikuttavat oppilaiden kykyyn suoriutua ja luottaa itseensä. 

 

Kuvio 17. Digitaalisuuden tuomat erityispiirteet ja tunteita herättävät toiminnot digitaalisessa 
sisällöntuotannon projektissa oppilaan tunteisiin vaikuttavien tekijöiden kentässä 
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Oppilaan vapaa-ajan digitaalinen osaaminen ja oppiminen 

Aineiston perusteella useiden oppilaiden myönteiset tunteet nousevat esille 

erityisesti silloin, kun heidän digitaalisia taitojaan, useimmiten peliympäristöön 

tai videotuottamisen prosessiin liittyvä osaaminen nousee tarpeelliseksi, jotta 

ryhmä saavuttaisi tavoitteensa. Tämä näyttäisi tukevan aiempien tutkimusten 

havaintoja siitä, että teknologian käyttäminen aktivoi etenkin passiivisia oppilaita 

(ks. Drotner, 2019; O’Donoghue, 2014). Oppilaan luottamus itseensä kasvaa 

oman osaamisen tarpeellisuuden myötä ja hän kokee olevansa arvokas ryhmälleen 

(kuvio 17). Erilaisten työskentelyvälineiden vaihtoehdot ja valinnanmahdollisuus 

näyttävät avaavan oppilaille luovia tapoja toteuttaa oppimistuotoksia 

haluamallaan ja osaamallaan tavalla, tällöin heillä on suuri kontrolli omaan 

tehtävän aikaiseen suoriutumiseensa sekä tehtävän arvo nousee mielekkään 

työskentelytavan myötä (ks. Pekrun ym. 2007). Oppilaan tehtävään 

kiinnittyminen lisääntyy, sillä he voivat tuoda oman osaamisensa ryhmänsä 

käyttöön ja nousta ryhmässä asiantuntijarooliin esimerkiksi taitavina Minecraft-

rakentajina ja pelikulttuurin osallistujina (ks. Dezuanni ym., 2015, 149). 

Intressiperustaisesti hankittu osaaminen, kuten esimerkiksi pelatessa tai omalle 

Youtube-kanavalle videoita tuottaessa kertyneet taidot, läikkyvät nyt 

koulutyöskentelyyn.  

  

”Se (kolmiulotteisen pienoismallin rakentaminen) oli vaikea tehtävä ja 

vaihdoimme työskentelyn paperilta Minecraftiin. Tehtävä alkoi 

luonnistua siellä”. A020 

  

Kyseisen tehtävän ohjeessa on vaadittu kolmiulotteista ajattelua ja osaamista, 

mikä kaksiulotteisesti paperilla suoritettuna on oppilaalle ollut haastavaa. Ryhmä 

on miettinyt miten selvitä tehtävän haasteista. He eivät ole etsineet ratkaisuja tai 

pyytäneet apua tehtävän paperilla suorittamiseen, vaan päättäneet vaihtaa 

suoritustapaa itselleen vapaa-ajalta tuttuun peliympäristöön, jossa 

kolmiulotteinen rakentaminen on oppilaalle luontevaa. Tilanteessa näyttäisi 

olevan kyse ongelmanratkaisusta, ajattelusta, jossa ei käytetä resurssia 

suoritustavan kehittelyyn vaan vaihdetaan sellaiseen työskentelytapaan ja 

välineeseen, jolla tavoite saavutetaan hyödyntämällä parasta mahdollista 

olemassa olevaa osaamista.  

Itselle sopivan työskentelytavan löytäminen ja omien vahvuuksien 

käyttäminen lisää oppilaan kokemusta kontrollista tehtävän suorittamisen 

suhteen, mikä näyttäytyy tunteissa helpottuneisuutena ja tyytyväisyytenä. 

Myönteinen kokemus autonomiasta ja onnistuneista valinnoista heijastuu 

oppilaiden jatkotyöskentelyyn. Se motivoi ja rohkaisee oppilaita omiin 

kokeileviin ratkaisuihin sekä kokonaisvaltaiseen osaamisen hyödyntämiseen ja 

yhteisen kompetenssin kasvattamiseen. Ratkaisu näyttäisi tasapainottavan myös 

ryhmän sisäistä roolitusta; jokainen ryhmän jäsen tuo erilaista osaamista ryhmälle, 
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jolloin tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu. Intressiperustainen osaaminen 

näyttäytyy myös siten, että oppilaat tekevät vapaa-ajallaan digitaalista projektia, 

opiskellen uusia taitoja ja hankkien uusia välineitä tai ohjelmistoja.   

 

“Kotona editoin ensimmäisen kohtauksen. Editoidessa huomasin että 

editteihin tarvitsee aikaa ja ajoitusten hiominen pitää tehdä huolella. Kyllä 

siitä hyvä tulee. Editointia ei kannata edes yrittää tehdä nopeasti, vaan 

pitää olla aika ja rauha tehdä se. Uudella ohjelmalla editoiminen meni 

yllättävän hyvin.” A005 

 

Oppilas reflektoi editointiprosessin aikana omaa tekemistään ja ajatuksiaan 

työskentelystä aiemmista päiväkirjamerkinnöistään poikkeavalla tavalla. Koko 

editointiprosessi näyttäytyy merkittävänä osana kyseisen oppilaan projektin 

aikaisia kokemuksia. Yllä olevassa lainauksessa oppilas tekee huomioita käyttäen 

ammattimaista kieltä editointiin liittyen. Hän myös tuntuu rauhoittelevan lukijaa 

(opettajaa) ja samalla kannustavan itseään. Voi olla, että uuden ohjelman käyttöön 

ottaminen on vaatinut aikaa enemmän, kuin hän on olettanut, kuitenkin viimeinen 

lause kertoo hänen olevan myönteisesti yllättynyt omista taidoistaan uuden 

ohjelman suhteen. Oppilas on kokenut olevansa haastavan tehtävän edessä, 

editointi on ryhmälle ja projektin onnistumiselle tärkeä ja arvokas vaihe, tehtävän 

arvo on korkea. Oppilas on valmis käyttämään omaa vapaa-aikaansa taitojensa 

harjoitteluun ja lisäämiseen, jotta hän kokee omien taitojensa kohtaavan tehtävän 

vaativuuden. Hänellä on suuri halu onnistua tehtävässä ja se vaatii häneltä oman 

kompetenssin lisäämistä (kuvio 17). (ks. Pekrun, 2006.) Haaste on oppilaalle 

sopiva, hän onnistuu lisääntyneellä taidollaan tehtävässään, saa myönteistä 

palautetta ryhmältään, mikä lisää ylpeyttä ja onnistumisen kokemuksen iloa sekä 

valmiutta panostaa työskentelyyn lisää. Projekti on lisännyt halua panostaa vapaa-

ajalla niiden digitaalisten taitojen harjoitteluun, joita oppilaalla oli alun perinkin 

kertynyt vapaa-ajalla omien intressien parissa toimiessa.  

Digitaalisuus näyttää myös mahdollistavan oppilaiden muidenkin, kuin 

digitaalisuuteen liittyvien vapaa-ajan taitojen hyödyntämisen projektin osana. 

Oppilaat ovat hyödyntäneet harrastuneisuuttaan ja osaamistaan muun muassa 

musiikin parista.  

 

“Videossa on yksi kohtaus jossa “oppilas” itkee ja “oppilas2” sanoi, 

että tähän voitaisiin laittaa surumusiikkia. Ehdotin ..., että itse soittaisin 

pianolla, niin kaikki tekijänoikeudet pitäisi olla kunnossa. ...Kävimme 

äänittämässä pianonsoittoa…” A019 

 

Kyseisessä tilanteessa näyttäytyy useita digitaalisen sisällöntuotannon tuomia 

erityispiirteitä: Ensinnäkin oppilaalla on käsitystä tekijänoikeuksista sekä tietoa 

miten toimia rikkomatta niitä. Digitaalinen projekti harjoittaa tältäkin osin 
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monilukutaitoa ja mediaosaamista, mikä taas heijastuu lisääntyneinä taitoina 

oppilaan ja ryhmän kykyyn suoriutua tehtävästä (kuvio 17). Toiseksi digitaalisuus 

mahdollistaa oppimistuotokseen itse soitetun musiikin lisäämisen, eli oppilaan 

vahvuuksien ja vapaa-ajan taitojen hyödyntäminen osana projektia on sujuvaa ja 

osa tuottamisen kulttuuria. Oppilaat harjaantuvat tarkastelemaan omaa ja toistensa 

osaamista monipuolisemmin ja arvostamaan intressiperustaisia taitoja osana 

ryhmän kompetenssia.  

Kolmanneksi merkittävänä lainauksessa näkyy videoelokuvan tuottamiseen 

liittyvä tunnetaitojen harjoittelu (kuvio 17). Tilanteessa olevat oppilaat käsittävät 

surun tunteen samankaltaisesti, he ymmärtävät itkun olevan reaktio suruun. 

Oppilaat haluavat nostaa tunteen esille myös yleisölle lisäämällä videolle ääntä, 

joka korostaa kuvassa olevaa tunnetta. He päätyvät myös yhteiseen ratkaisuun 

musiikin laadusta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten digitaalinen 

sisällöntuotanto antaa oppilaille mahdollisuuksia keskustella tunteista ja niiden 

ilmaisusta, käsitellä tunteita kokemuksina ja tunnereaktiota sekä rakentaa 

elämyksiä vaikuttaen myös katsojalle välittyviin tunteisiin. Tunnetaitojen 

harjoittelu vaikuttaa suoraan oppilaiden tunteiden säätelykyvyn kehittymiseen. 

Oppilaiden digitaalinen osaaminen välittyy työskentelyn aikana ryhmän muille 

jäsenille. Toiminnan ohessa tilanteissa tapahtuu luontaista vertaisilta oppimista 

(ks. Kupiainen 2013). Oppilaiden kanssa ei ole erikseen opeteltu kyseisen 

kuvaamiseen liittyvän teknologian ja tekniikan käyttöä, vaan laitteille on ladattu 

ohjelma, jolla ”green screen”-seinällä kuvaaminen onnistuu, käytön he ovat 

selvittäneet itse. Osaaminen leviää luokkayhteisön sisällä, siirtyen myös 

luokkarajojen yli, oppilaiden (ja opettajien) neuvoessa toisiaan 

koulurakennuksessa avoimina, vapaasti käytössä olevien, kuvaamiseen 

tarkoitettujen, vihreiden seinien äärellä.  

 

“Tänään me kuvattiin green screenillä ja sujui hyvin ja opin green 

screenillä käytön ja tuntui hyvältä.” C015 

 

Oppilas ilmaisee tyytyväisyyttä ja kokee itse ja ryhmänsä onnistuneen 

kuvaustilanteessa sekä itse oppineensa uuden digitaalisen taidon, mistä hän tietää 

olevan hyötyä myös jatkossa. Hänen oma digitaalinen kompetenssinsa on 

kasvanut ja samalla oppilas on saanut myönteisen kokemuksen vertaisilta 

oppimisesta (kuvio 17). Digitaalinen osaaminen ja luominen tuottaa 

onnistumiseen liittyvää tyytyväisyyttä ja ylpeyttä itseä sekä ryhmän muita jäseniä 

kohtaan. Vastaavasti pettymyksiltä ei voida välttyä puutteellisesta osaamisesta tai 

välineistä huolehtimisesta johtuen (ks. Friesem, 2015, 36).  Tämänkaltainen 

pettymys purkautuu toisinaan turhautumisena ja jopa ryhmän keskinäisinä 

ristiriitoina.  
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“Kamera jolla “oppilas” kuvasi teki sillä tavalla, että kun painoi 

"kuvaa"- nappulaa, niin kamera odotti noin 4–5 sekuntia ja rupesi vasta 

sitten kuvaamaan. “oppilas” huomasi tämän vasta myöhemmin ja minun 

mielestäni melkein kaikki klipit olivat huonoja.” A019 

 

Oppilas on ilmaissut kuvaajana toimineen oppilaan taitojen puutteen johtaneen 

siihen, että ryhmän kuvaamat videoklipit eivät vastanneet hänen ajatustaan 

hyvälaatuisesta materiaalista. Tehtävässä suoriutuminen on oppilaan mielestä 

heikkoa ja se herättää hänessä tyytymättömyyden ja pettymyksen tunteita. Hänellä 

itsellään näyttää kuitenkin olevan osaamista, jolla työn laatu paranisi, mutta 

jostain syystä hän ei ole osannut tai huomannut auttaa itse tilanteessa asiaa. Voi 

myös olla niin, että koko ryhmä on oppinut kamerasta uuden asian, jonka 

huomioiminen jatkossa on helpompaa.  

Oppilaat kuitenkin ratkaisevat ja osaavat soveltaa ja jakaa osaamistaan 

ongelmia kohdatessaan. Esimerkiksi iPadin editointiohjelman toimimattomuus ei 

lamaannuta ryhmää, vaan oppilaat siirtävät välittömästi tiedostot toiselle laitteelle 

ja jatkavat työskentelyä. He valitsevat tehtävään sopivan laitteen ja vaihtavat sitä 

tai ohjelmaa tarvittaessa tilanteen mukaan. He myös ylittävät teknisiä ongelmia 

sujuvasti ja usein tavoilla, joita perinteinen kouluoppiminen ei juuri sisällä.  

 

Arvokas oppimistuotos herättää tunteita 

Oppilaiden kuvausten perusteella heidän pääsääntöinen tavoitteensa on saada 

hyvin tehty, omannäköinen, omaääninen oppimistuotos valmiiksi sovitussa 

aikataulussa (kuvio 17). Heillä on halu ilmaista oma mielipiteensä ja 

näkökulmansa asioihin (ks. Malita & Martin, 2010). Tätä tavoitetta kohti 

pyrkiessä nousee aineistosta esiin se, että oppilaat huolehtivat aikataulusta ja työn 

laadusta; tämä aiheuttaa oppilaissa stressiä, mutta samalla myös helpotusta, kun 

projekti tai sen vaiheet valmistuvat.  

  

“...hyvältä tuntui kun sai tiedonhaun valmiiksi ja käsikirjoituksen 

valmiiksi ja päästään ensi kerralla kuvaamaan sitä avaruus elokuvaa” 

C010 

 

Oppimistuotoksen arvo korostuu, sillä sen valmistuminen on oppilaille 

merkittävä asia (kuvio 17). He eivät halua tehdä hätiköityä jälkeä, ja muun muassa 

kiirettä helpotetaan neuvottelemalla lisäaikaa tai tehtäviä on valmisteltu ja tehty 

yhdessä vapaa-ajalla. Oppimistuotokseen panostetaan ja siitä halutaan tehdä 

mieleenpainuva. Sen valmistuessa oppilaat ovat usein ilmaisseet tuntevansa 

ylpeyttä ja tyytyväisyyttä ryhmän työstä. Merkittävänä ja projektin arvoa 

lisäävänä oppilaat kokevat sen, että tuotos on tehty yhdessä ryhmänä ja oppilas 

itse on tuonut oman panoksensa ryhmän yhteiseen työhön. Huomioitavaa 
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digitaalisessa projektissa oppimistuotoksesta on se, että sen merkitys itse 

arvioinnissa on pieni suhteessa oppilaan työskentelyyn ja kertyneeseen tietoon. 

Tiedollisen osaamisen kannalta merkittävä tekijä on tutkittavasta aiheesta ja 

työskentelytavasta innostuminen. Aiheesta kiinnostuminen näyttäytyy erityisesti 

siinä, miten oppilaat pyrkivät rakentamaan asiatietoihin nojaten aitoja ja 

esimerkiksi historiallisesti totuudenmukaisia kokonaisuuksia niin elokuviinsa ja 

dokumentteihinsa kuin pelimaailmoihinsakin. Digitaalisuuden mahdollistama, 

usein ammattimainen visuaalisuus on oppilaille tärkeä tekijä autenttisuuden 

rakentamisessa muun muassa kuvakulmien miettimisessä, pukeutumisessa, 

rekvisiitassa sekä rakennusten oikeissa mittasuhteissa ja muodoissa (kuten 

aiemmassa esimerkissä työskentelyn vaihtamisesta paperilta Minecraftiin).  

 

“Ensiksi kuvasimme kun “oppilas” (Kristian (Tanskan kuningas)) 

tappoi minut ja “oppilaan2”. Se oli hauskaa ja mielenkiintoista.” A009 

 

Oppilas ilmaisee käsitteillä ja niiden selittämisellä ymmärtävänsä tutkittavaan 

aiheeseen liittyvää tiedollista sisältöä. Samalla hän nostaa esille mukanaolonsa 

aktiivisena toimijana ryhmän kuvauksissa. Ei kuitenkaan voida suoraan päätellä, 

onko kuvaustilanne itsessään herättänyt kiinnostusta vai liittyykö se 

historialliseen sisältöön, joita ryhmä on kuvannut. Joka tapauksessa oppilas on 

viihtynyt tilanteessa ja kokenut jopa iloa traagisen sisällön tuottamisesta. Oppilaat 

tuottavat videoita ja pelimaailmoja, jolloin tietoa ei ainoastaan siirretä, vaan 

oppilaat rakentavat sitä yhdessä luoden omaa tarinaansa tutkimastaan aiheesta (ks. 

Yang & Wu, 2012). Samalla he harjoittelevat itseilmaisuaan, kriittisiä 

ajattelutaitoja sekä sisällön syvempää ymmärtämistä (ks. Hobbs, 2017; Yang & 

Wu, 2012, Malita & Martin, 2010, 3061).  

Digitaalisuuden merkitys korostuu erityisesti siinä, että pääsääntöisesti 

oppilaat näyttävät tekevän koko prosessin ajan oppimistuotosta, esimerkiksi 

elokuvaa, katsojaa ajatellen. Työn jakaminen ja esittäminen sekä koulussa 

luokkayleisölle mutta myös kotiväelle sekä mahdollinen julkaisu verkkoon 

nostavat lopputuotoksen arvoa oppilaiden kuvauksien perusteella ja vaikuttaa 

siten myös oppilaan ja ryhmän tavoitteisiin (kuvio 17).  

  

“ja että elokuvassa ei haittaa vaikka kohtaus menee pieleen ja että siinä 

saa olla jotain kivaa että siitä tulisi parempi ja muut tykkäävät siitä 

enemmän siinä tilanteessa.” C020 

  

Elokuvaan halutaan huumoria, jotta se on katsojille mielenkiintoisempi ja 

viihdyttävämpi, tällöin oppilaat asettuvat katsojan asemaan (Friesem, 2015, 37). 

Heille tehtävän merkittävä arvo on siinä, että katsojat viihtyvät ja pitävät 

katsomastaan, ei niinkään hyvä arvosana ”koulutehtävästä” (vrt. Pekrun ym. 

2002).  Tästä johtuen onnistumisen ilo ja ylpeys työstä on myös sidoksissa ryhmän 
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yhteiseen onnistumisen tunteeseen, mutta myös yleisön reaktioon työtä kohtaan. 

Tätä reaktiota haetaan usein heittäytymisen ja huumorin kautta. Esittäminen antaa 

oppilaille myös mahdollisuuden esitellä omaa osaamistaan ja onnistumisiaan. 

Lisäksi se tarjoaa katsojan ja keskustelijan roolissa erilaisen perspektiivin 

aiheeseen toisten oppilaiden näkökulmasta. (O’Donoghue, 2014, 232–235.)  

Toiminta kuvaamis- ja pelitilanteissa vaatii oppilailta heittäytymistä ja 

eläytymistä sekä antaa heille mahdollisuuden rakentaa tarinaa omista 

lähtökohdistaan käsin, myös teknisiä työvaiheita ajatellen. Kuvaustekniset asiat 

herättivät oppilaista kiinnostusta ja intoa, mikä paljastuu oppilaiden kuvaamista 

tilanteista, joissa he ovat rakentaneet ammattimaista otetta elokuvan kohtauksiin 

erilaisia kuvakulmia lähikuvilla, kuvaussuunnan vaihteluilla ja rekvisiitan 

käytöllä.  

 

“Kiipesin siis puuhun ja ohjasin sekä kuvasin kuinka pojat juoksivat 

puun alta” A019 

  

Aineistossa näkyy myös toimintaan liittyviä tunteita onnistumisen ilona ja 

ylpeytenä yksittäisiin kuvaustilanteisiin sekä lopputulokseen liittyen. Vastaavasti 

taas muun muassa häröily ja säätäminen ovat kuvaustilanteissakin aiheuttaneet 

ärsytystä ja tyytymättömyyttä häiritessään suoriutumista tehtävässä kuten 

kuviossa 17 selviää. 

Digitaalisuudella imu yhteisölliseen työskentelyyn 

Digitaaliseen sisällöntuottamiseen ja erityisesti kuvaamiseen liittyvä 

editointiprosessi nousee oppilaiden oppimispäiväkirjoissa esille yhteisöllisenä 

työskentelynä (kuvio 17). Editointiprosessi itsessään on vaativa vaihe elokuvan 

tai dokumentin tuottamisessa, jotta tarina saadaan haluttuun muotoon irrallisten 

kohtausten, tehosteiden ja muun materiaalin kasasta. Se on samalla myös 

oppilaille jännittävä ja merkityksellinen vaihe, koska tavoitteiden lopullinen 

saavuttaminen, onnistuminen lopputuloksessa, on hyvin pitkälle kiinni 

videotuottamisen prosessissa tästä työvaiheesta kohdasta kiinni.  

Editointiprosessissa oppilaat rakentavat tarinan selkeäksi katsojalle. 

Tässä projektin vaiheessa tutkittujen luokkaryhmien toiminnassa oli eroa, joka 

näyttäytyy aineistossa ja tuloksissa yhteisöllisen työskentelyn tavoissa ja 

käsittelenkin ryhmiä seuraavaksi erillisinä tapauksina. Selkeitä eron syitä näyttäisi 

olevan kaksi 1) on digitaalisen oppimisympäristön kehittyminen, 2015 A 

luokkayhteisön oppilailla ei ollut mahdollisuutta hoitaa editointia isolla näytöllä 

muualla kuin omassa luokassa, kun taas 2020 luokkayhteisön BC 

oppimisympäristössä oli useampia näyttöjä ja projektoreita oppilaiden yhteiseen 

käyttöön. 2) Oppilaiden harrastuneisuus ja digitaalisten taitojen eriytyminen, mikä 

luokkaryhmällä A oli suurempaa. Luokkaryhmässä oli muutama oppilas, jotka 
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olivat erittäin kiinnostuneita teknologiasta ja ottivat laadukkaan editoinnin 

haasteena itselleen. Luokkaryhmässä B taas vastaavaa tilannetta ei ollut.  

Luokkayhteisö A:n (2015) editointiprosessi tapahtui yksittäisten oppilaiden 

toimesta heidän kotonaan, oppilaiden omilla laitteilla. Ryhmät halusivat panostaa 

elokuvien laadukkuuteen, ja kyseiset oppilaat olivat vapaa-ajallaan kuvanneet ja 

editoineet laadukkailla ohjelmilla videokuvaa, joten ryhmät luottivat heidän 

taitoihinsa. Oppilailla on halu tuottaa laadukasta mediatekstiä käyttämällä muun 

muassa parempia laitteita saadakseen haluamansa lopputuloksen (Dezuanni, 

2020, 168). Luokkayhteisön A tekee editointia useassa vaiheessa siten, että 

editoija työstää materiaalia ja esittelee sitten tuotoksen toisille. Ryhmä antaa 

tarkan palautteen ja korjausehdotukset sekä tekee pohjatyötä muun muassa 

tekstien ja taustojen osalta editoijalle, joka jatkaa palautteen perusteella työtä. 

 

“...katsoimme ryhmän kanssa elokuvan ja se oli ihan hyvä mutta, 

elokuvaa pieti vielä vähän tehdä paremmaksi kuten laittaa tapahtumat 

oikeille kohdille elokuvassa, katsoa vähän ääniä ja kirjoittaa tekstejä” 

A018 

 

Oppilaiden kommenteissa päiväkirjoissa asti heijastuu tarkkuus ja herkkyys, 

jolla palautetta ja ehdotuksia on annettu. Editoijan työtä arvostetaan ja se on 

kriittinen ryhmän lopputuloksen onnistumisen kannalta, siksi oppilaat ilmaisevat 

kritiikkinsä harkiten ja selkeästi. Editoijalle ei haluta aiheuttaa pahaa mieltä tai 

epäonnistumisen tunnetta, vaan pyrkimys on kannustaa ja ottaa vastuu yhteisestä 

työstä rakentavilla ehdotuksilla myös tässä vaiheessa. Editoijalle tehtävä on 

vaativa, sillä hänen tulee olla valmis ottamaan työstään kritiikkiä ja 

korjausehdotuksia vastaan. Hän asettaa arvioinnin kohteeksi oman 

intressiperustaisen osaamisensa itse oppimistuotoksen lisäksi. Perinteisessä 

koulutyössä opettaja on yleensä se, joka antaa oppilaalle palautetta 

suoriutumisesta, ja siihen on myös molempien tutkittujen luokkayhteisöjen 

koulukulttuurissa totuttu. Kuitenkin yhteisöllisessä työskentelyssä, kuten 

digitaalisessa projektissa suurin osa palautteesta tulee vertaisilta (kuvio 17), mihin 

oppilaiden on aluksi vaikea suhtautua luontevasti. Mikäli palautteen kohteena on 

työ ja sen kehittäminen, näyttää oppilaiden olevan helpompaa antaa ja 

vastaanottaa kriittistäkin palautetta. Annetun palautteen perusteella tehtävien 

muutoksien tekeminen on suhteellisen vaivatonta digitaalisuuden myötä, mikä 

myös alentaa kynnystä korjausehdotuksiin ja niiden vastaanottamiseen. 

Yhteisöllinen keskustelu ja työskentely käydään näin ollen kotona tapahtuvan 

editointityön välivaiheissa, kun ryhmä tarkastelee editoijan tekemää tuotosta. Tätä 

vuorottelua ryhmät tekivät useita kierroksia, ennen kuin oppilaat olivat tyytyväisiä 

lopputulokseen.  
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“Seuraavana katsottiin video, siitä tuli mielestäni loistava, kaikki 

kohtaukset hyvin kuvattu ja äänet oli hyvät. “Oppilas” teki hyvin 

editoinnin.” A008 

 

Oppilaan kommentissa näkyy tyytyväisyys ja onnistumisen ilo 

lopputuloksesta. Hän nostaa esille elokuvan tuottamisen eri osa-alueita, missä 

kokee ryhmän onnistuneen ja antaa myös palautteen vielä kerran editoinnin 

tehneelle oppilaalle. Editoija saakin useiden ryhmän jäsenten päiväkirjoissa 

kiitosta työstään, sillä toiset ovat editointiprosessin aikana ymmärtäneet, miten 

paljon aikaa ja osaamista työvaihe vaatii.  

Yllä olevasta näkyy ei pelkästään oppilaiden monilukutaitoinen 

mediatuottamisen osaaminen, mutta erityisesti oppilaiden kyky tunnistaa 

tilanteissa vaadittava toiminta, jotta ryhmän ilmapiiri pysyisi myönteisenä ja 

työskentely onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Oppilaiden toiminta 

ilmentää tilannetajua ja tahdikkuutta (ks. Bilund ym., 2016).  

 

Luokkaryhmä BC teki editoinnin yhdessä ryhmänä. Oppimisympäristön 

vapaasti käytössä olevat, luovuuteen ja mediatuottamiseen kannustavat ratkaisut, 

kuten ”green screen” -seinät, näytöt ja dataprojektorit mahdollistavat oppilaiden 

luovan yhteisöllisen työskentelyn ja vertaisoppimisen projektien aikana. 

Editointiprosessissa merkitykselliseksi nousee iPadien näytön peilaaminen koko 

ryhmän näkyville isolle näytölle tai dataprojektorilla seinälle, jolloin prosessi 

muuttui yhteisölliseksi työskentelyksi kokonaisuudessaan. Se näyttäytyy 

aineiston pohjalta oppilaista mielekkäänä ja myönteisiä tunteita herättävänä 

toimintana (ks. Hakkarainen ym., 2005, 169). Samalla oppilaat estävät ns. 

sivustakatsojan pimennon syntymistä (vrt. Raudaskoski ym., 2019). 

 

“Editoimme videota eli siis elokuvaa. Meni aika hyvin vähän kiistaa 

mutta ei paljoa” C007 

 

Ryhmänä, yhdessä tapahtuva editointi aiheuttaa työskentelyn aikana 

keskustelua, neuvottelua ja yhdessä tehtyjä päätöksiä, ja siten myös ristiriitoja, 

joista oppilaiden on selvittävä. Lisäksi yhdessä tehty editointi antaa 

mahdollisuuksia kokeilla ja testailla eri vaihtoehtoja kaikkien ryhmän jäsenten 

osallistuessa. Esimerkkinä erilaisten filttereiden ja äänitehosteiden käyttäminen ja 

niillä leikittely prosessin aikana. Vertaisoppiminen itse edintointiprosessista ja 

käytössä olevasta teknologiasta mahdollistuu luontevasti myös tässä projektin 

vaiheessa. Joissakin ryhmissä on tapahtunut työnjakoa, mikä kertoo oppilaan 

kuvauksen perusteella sitä, että ryhmän työskentely ei ole noudatellut 

yhteisöllisen työskentelyn periaatteita.  
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Minulla sujui hyvin, kun tehtiin elokuvaa ja katsoin kun editojat 

editoivat elokuvaa, sillä minä olin näyttelijä en editoja. C010 

 

Oppilas ei koe tarpeelliseksi tai mahdolliseksi osallistua aktiivisesti 

editointiprosessiin, koska se ei kuulu hänen projektin aikaisiin, yhdessä 

sovittuihin tehtäviinsä. Digitaalisuus ja iPadin näytön peilaaminen kuitenkin vetää 

häntä kohti yhteistä työvaihetta katsojana ja mahdollistaa siten oppilaan 

osallistumisen, mikäli ryhmän ilmapiiri sen sallii. Peilaaminen näyttäisikin 

tukevan ryhmän yhteisöllistä toimintaa, vaikka ryhmä olisi päättänyt työskennellä 

toisin (kuvio 17). Vastaavaa yhteisölliseen toimintaan liittyvää imua vaikuttaisi 

olevan Minecraftissa oppimistuotosta rakennettaessa. Yhdessä työskentely 

pelimaailmassa edellyttää tablet-laitteiden äärellä jatkuvaa yhteistä keskustelua ja 

vuorovaikutusta (vrt. Raudaskoski ym., 2019).  

 

“Tällä tunnilla minä ja “oppilas” olimme Minecraft porukassa, ja 

keksimme parannuksia kouluun. Me keksittiin tosi paljon uusia juttuja” 

A023 

 

Oppilaat nostavat usein päiväkirjoissaan esille rakentamiseen liittyvää 

sopimista, neuvottelua ja kuten yllä, ideointia ja yhdessä keksimistä. Moninpelinä 

tapahtuva rakentaminen laitteella herättää aktiivista keskustelua fyysisesti 

vierekkäin olevien oppilaiden keskuudessa.  

Projektin lopussa oppilaat nostavat usein esille kuvaamisen ja editoimisen sekä 

rakentamisen projektin kohokohdiksi. Tuotanto- ja toimintavaiheessa on ryhmissä 

tapahtunut paljon ja vaiheeseen olennaisesti kuuluvat kuvaaminen, editoiminen 

ovat herättäneet paljon tunteita (ks. luku 6.1.3).  

 

“Päällimmäisenä minulle jäi mieleen videomme, johon käytimme 

ehkä eniten aikaa, mutta se oli kyllä sen arvoista. Editointikin oli todella 

hyvä ja kaikki keskittyivät asiaan.” B004 

 

Työskentelyn jälkeiset tunteet, sekä itse projektiin ja lopputuotokseen liittyvät 

tunteet näyttäytyvät myönteisinä; tyytyväisyytenä ja onnistumisen ilona.  Oppilas 

kokee ryhmän onnistuneen ja työskentelyyn panostetun ajan ja vaivan olleen 

tasapainossa lopputuloksen suhteen. Kontrolliarvoteorian perusteella oppilas 

kokee myös kiitollisuuden tunnetta ryhmäänsä kohtaan, ilmaistessaan myönteisiä 

kokemuksia ryhmän työskentelystä (ks. Pekrun, 2006). 

Harmia teknologia itsessään aiheutti materiaalien jakamisessa esimerkiksi 

laitekohtaisesti tallennetuilla videoklipeillä tai pelimaailmoilla. Työskentely estyi 

muilta ryhmän jäseniltä, mikäli kyseinen oppilas ja laite oli poissa koulusta. 

Tässäkin näkyi kehittymistä ryhmien työskentelyssä projektin aikana. Eräs ryhmä 

kuvasi ennakoiden kohtaukset, joissa matkoilla oleva oppilas oli mukana, jolloin 
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kyseinen oppilas sai osallistua projektiin täysivaltaisena ryhmän jäsenenä. 

Vastaavasti ryhmät oppivat myös nopeasti jakamaan ryhmän kesken materiaalit 

kaikkien saataville tai vaihtamaan joustavasti työskentelyjärjestystä varmistaen 

sen, ettei projektin eteneminen keskeydy. Näissä tilanteissa digitaalisuudella on 

yhteys yhteisölliseen työskentelyyn (kuvio 17), se voi estää yhteisen 

oppimistuotoksen rakentamisen, mikäli kaikilla ryhmän jäsenillä ei ole pääsyä 

yhteiseen materiaaliin. Oppilaiden toiminnassa näkyy halu sekä kyky ratkaista 

saavutettavuuden ongelmia, jotta ryhmän kaikkien jäsenten yhteinen työskentely 

mahdollistuu. 

Digitaalinen huvittaminen, pelleily ja leikillisyys yhdessä 
viihtymisen tekijöinä 

Digitaalisen projektin aikana toiminta- ja tuotantovaiheessa tapahtuva 

tuottaminen, erityisesti kuvaamiseen ja pelaamiseen liittyvät toiminnot, 

näyttäytyvät oppilaiden tunteissa pääsääntöisesti myönteisenä yhdessä 

viihtymisenä, hyvänä olona ja “kivana” tekemisenä, sekä ryhmän yhteisöllisyyden 

lisääntymisenä (kuvio 17), kuten myös Drotner (2019) on omassa 

tutkimuksessaan havainnut.  

 

 “Tänään tuntui hyvältä koska pääsimme kuvaamaan ja se oli 

kivointa.” C020 

 

Oppilaan ilmaisusta on tulkittavissa kuvaamisen olleen odotettu projektin 

vaihe, mikä kertonee siitä, että oppilaalla on jo aiemmin myönteisiä kokemuksia 

kuvaamisesta ja videoiden tekemisestä. Samalla hän arvottaa toiminnon 

projektissa “kivoimmaksi” eli voimakkaat myönteiset tunteet toimintaa kohtaan 

ovat säilyneet päällimmäisenä myös päivän aikana, vaikka tuotantovaihe voi 

sisältääkin monenlaisia tunteita. 

Viihtyminen yhdessä näyttää vaikuttavan myös yhteisöllisyyteen ja ilmapiiriin 

ja tätä kautta koulussa viihtymiseen, työskentelyyn ja oppimiseen panostamiseen 

(ks. Salovaara & Honkonen, 2011; Ahonen, 2008). Oppilaat ilmaisevat 

viihdyttävän ja antoisan työvaiheen aikana myös toimintansa edistymistä sekä 

lopputuotokseen liittyvää aktiivista kehittämistä, mikä näyttää myös kannustavan 

heitä seuraavaa työskentelykertaa varten.  

 

Meillä oli myös hauskaa kuvata ja saimme hyvin erilaisia kuvakulmia 

ja uusia ideoita, seuraavan kerran on hyvä jatkaa! A006 

 

 Tämä kuvastaa hyvin digitaalisen projektin luonnetta, sitä, että oppilaiden 

omien vahvuuksien esiin nouseminen vapaassa, informaaleja piirteitä sisältävässä 

oppimistilanteessa ruokkii yhdessä oppimista ja kehittämistä, eikä sulje pois 
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hauskuutta, viihtymistä jopa nauttimista tekemisestä yhteisen työskentelyn äärellä 

(vrt. Brophy 2011).  

Vastaavaa viihtymistä näyttää tapahtuvan myös Minecraftin äärellä, 

oppilaiden kokiessa toimintansa mielenkiintoiseksi ja merkitykselliseksi 

ryhmälle. Oppilaat eivät vain pelaile ajankuluksi vaan kuvaavat rakentamista 

“hiki hatussa töiden paiskimiseksi”  (ks. Dezuanni ym., 2015). Edistyminen ja 

onnistuminen erilaisten rakennelmien luomisessa aiheuttavat tyytyväisyyttä, 

ylpeyttä ja erityisen hyvää mieltä, mikä taas vaikuttaa myönteisesti ilmapiiriin ja 

ryhmän yhteisöllisyyteen.  

  

“Tänään päivä meni aikas putkeen! Minecraftissä maakin on pian 

valmis. En oikein keksi tähän nyt muuta kuin, että päivä oli oikeastaan 

täydellinen.” A016 

 

Oppilaan kuvauksessa on nähtävissä myös helpotusta oman suoriutumisen 

suhteen. Hänellä on ollut haasteita häröilyn ja säätämisen kanssa, mutta 

rakentaminen Minecraftissa ja siihen liittyvä ryhmän muu työskentely on 

vaikuttanut hänen toimintaansa myönteisesti. Tämä onnistumisen kokemus tukee 

taas hänen toimintaansa jatkossa. Oppilaan itsesäätely on ollut tasapainossa siihen 

kohdistuvien haasteiden kanssa ja yleensä näissä tilanteissa myös ryhmän 

avustama säätely sekä tehtävän mielekkyys ovat säätelyä auttavia tekijöitä. 

Minecraftissa tapahtuva rakentaminen on oppilaiden kuvauksissa 

pääsääntöisesti myönteisiä tunteita herättävää toimintaa. Nämä tunteet liittyvät 

usein onnistumisen kokemukseen ja yhdessä ryhmänä työskentelyyn (kuvio 17). 

Itse rakentamisen eräs oppilas kuvaa erittäin tyydyttäväksi, ehkä jopa flow-tilaan 

johtavaksi toiminnaksi 

 

 “Rakentaminen on mielenkiintoista, koska siinä näkee heti työnsä 

tuloksen. Rakentaessa saa antaa oman mielikuvituksen lentää.” A020 

 

 Oppilas kokee merkitykselliseksi digitaalisesti rakentuvan rakennelman 

konkreettisuuden sekä oman luovuuden käyttämisen. Luovuus tuntuu kulkevan 

oppilaiden maininnoissa yhdessä huumorin, viihtymisen ja leikkimisen kanssa.  

Rakentamisen aikana huvitusta aiheuttavia tekijöitä saattaa löytyä oppilaiden 

pelimaailmaan toteuttamista piiloansoista tai huoneesta täynnä kanoja. Huumoria 

ja leikillisiä elementtejä upotetaan tarkoituksellisesti oppimistuotoksen sisältöön. 

Kuvatessa taas huumoria lisätään joskus jopa tahattomastikin elokuvan 

kohtauksiin. Oppilailla on tavoite huvittaa ja viihdyttää ryhmän jäseniä niin 

työskentelyn aikana kuin yleisöä oppimistuotostaan esitellessään. 

Erityisesti työskentelyn aikana leikkiminen ja viihdyttäminen, usein 

“pelleilyksi” kutsuttu toiminta, herättää myönteisiä tunteita ärsytyksen lisäksi, 

erityisesti niissä tilanteissa, kun toiminnalla huvitetaan oppilasryhmän muita 
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jäseniä tai oppilasryhmällä on keskenään hauskaa. Roolivaatteiden ja rekvisiitan 

avulla esitetään erilaisia rooleja ja hauskutetaan toisia työskentelyn aikana 

ilmeillä, eleillä ja äänillä tavoitteena saada aikaan huvittuneita reaktioita ja ehkä 

jopa keventää pitkäjänteisyyttä vaativaa työrupeamaa.  

 

“ “Oppilas” ja “oppilas2” pelleilivät asusteilla ja käsinukella.” B016 

 

Pelleily-sanan käyttäminen tässä kuvastaa sitä, että kyseistä oppilasta on 

saattanut toisten toiminta jopa ärsyttää, kuitenkin ainakin osa ryhmästä on 

katkaissut työskentelyn hetkeksi antamalla mielikuvitukselle valtaa ja käyttämällä 

hetken leikkimiseen, luovaan ajatteluun inspiroivaan toimintaan.  

Erityisen kiinnostavana digitaaliseen tuottamiseen liittyvänä leikkimisenä ja 

viihdyttämisenä aineistosta ilmenee editointiin liittyvät luovuutta ilmentävät 

kokeilut, erilaiset äänimaisemat, filtterit, taustat ja muut erilaiset mahdollisuudet, 

joilla oppilaat ovat leikitelleet ja kokeilleet oman oppimistuotoksensa 

muokkaamista, välillä täysin ohi ryhmän ajatuksen ja tavoitteen (ks. Connolly & 

Readman, 2017, 252). Sama leikillisyys nousee esille pelatessa, kun oppilaat 

olivat esimerkiksi rakentaneet Minecraft-maahan ylimääräisiä rakennelmia, joita 

on saatettu räjäyttää huvin vuoksi tai täyttää tiloja asiaan kuulumattomilla 

eläimillä. 

  

“Esimerkiksi “oppilas” rakensi aivan turhan creeper päiväkodin ja 

mörkö suojan. Kun creeper päiväkoti räjäytettiin jouduin minä 

korjaamaan maan joka oli rikki ja muut korjasivat seinän joka oli osittain 

hajonnu” A003 

  

 Kuten oppilaan kommentista voi tulkita, tällä kertaa lopputulos ei ollut enää 

huvittava, vaan leikkimisestä seurannut lisätyö on aiheuttanut ärsytystä ja 

turhautumista. Tässä oppilaan kommentissa näkyy myös se raja, milloin 

huvittaminen, pelleileminen ja leikkiminen menee muun ryhmän jäsenten 

mielestä liian pitkälle, jolloin tilanne muuttuu ärsyttäväksi. Jos oppilas kokee 

oman kontrollinsa työn suoriutumisesta heikkenevän toisten toiminnasta johtuen, 

herättää se hänessä kielteisiä tunteita (kuvio 17).  

 Vaikka leikkiminen ja viihdyttäminen eivät välttämättä tue ryhmän tavoitteen 

saavuttamista suoraan, se tukee useimmiten ryhmän myönteistä ilmapiiriä ja 

yhteisöllisyyttä ja sitä kautta myös tavoitteeseen pääsyä (ks. Lemke, 2013). 

Aineistosta käy ilmi, kuinka hyvä ilmapiiri ja ryhmän yhteinen hauskanpito auttaa 

sietämään vaadittavia, muutoin ehkä tylsältä tuntuvia toistoja laadukkaan 

lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

 

“Onnistuimme loppujen lopuksi kuvaamaan yhden kohtauksen, jossa 

nauratti koko ajan… Tänään meni ihan hyvin” C019 
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Tärkeänä huomiona tässä tutkimuksessa nousee esiin digitaaliseen 

sisällöntuotantoon liittyvä huvittaminen erityisesti epäonnistuneiden otosten 

muodossa. Oppilaita ei ole haitannut videokuvaamisessa uusien ottojen tekeminen 

naurupuuskien ja ilveilyiden takia, ennen kuin ne ovat haitanneet työskentelyä 

hidastaen sitä ryhmän mielestä liikaa. Pilalle menneitä kohtauksia pidetään 

tärkeinä, sillä niitä käytetään projektin aikana sekä lopullisessa tuotoksessa 

huvittamaan ryhmän jäseniä ja yleisöä. Tämä tarkoittaa oppilaiden keskinäistä 

iloa ja hauskanpitoa sekä yhdessä viihtymistä kuvaustilanteissa, jotka eivät aina 

ole johtaneet onnistuneeseen lopputulokseen.  

 

“Behind the Scenesejä kyllä löytyy :D mutta kuvaukset meni 

mallikaasti…” A005 

 

Vaikka työskentely projektissa on tästä syystä hidastunut, tämä asia ei ole 

kuitenkaan haitannut oppilaita, vaan yhdessä kokeileminen ja viihtyminen on 

ajanut tavoitteellisen toiminnan edelle. Tämä ilmiö liittyy siihen, että digitaalinen 

teknologia mahdollistaa tuottamisen kokeilevan luonteen: pilalle menneen 

sisällön voi helposti ja nopeasti korvata uudella. Tästä johtuen oppilaiden 

kontrollin tunne tehtävässä suoriutumisesta, projektin valmiiksi saamisesta, 

tuntuu edelleen suurelta, vaikka aikaa kuluisikin välillä ryhmän yhteiseen 

hauskanpitoon, mikä selkeästi myös koetaan arvokkaaksi tavoitteiden 

saavuttamisen ohella (kuvio 17). Huvittavien tilanteiden arvoa osoittaa myös se, 

että oppilaat ovat editoineet omiin tuotoksiinsa mukaan oppilaan mainitsemia 

“behind-the-scenes” -osioita. Näiden tarkoituksena on selvästi ollut keskinäisen 

hauskanpidon osoittaminen muille ja erityisesti myös huumorin jakaminen toisten 

kanssa sekä yhdessä nauraminen. 

Toisaalta taas niin kuvaamiseen kuin pelimaailmaankin pätevät samat 

lainalaisuudet kuin muihinkin projektin osioihin tai tehtäviin. Jos oppilas 

tylsistyy, siirtyy hän helposti työstämään jotain muuta itselleen merkityksellistä 

asiaa.  

  

“Minecraftia oli tylsää tehdä, koska ei siellä oikein ollut mitään 

tekemistä... joten päätin mennä tekemään matikkaa” A025 

 

Digitaalisena erityispiirteenä leikkiminen ja viihdyttäminen projektin eri 

vaiheissa herättävät aineiston perusteella iloa ja tunnetta yhteenkuuluvuudesta, 

mutta myös ärsyyntymisen ja turhautumisen tunteita erityisesti hidastaessaan 

projektin etenemistä ryhmän muiden jäsenten mielestä. 
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7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Toteutin tämän laadullisen tutkimuksen koulutyön ja -arjen keskellä, 

luonnollisessa ympäristössä, toimiessani sekä tutkittavien luokanopettajana että 

tutkijan roolissa. Arvioin aluksi lyhyesti koko tutkimusprosessia, jossa pyrin 

löytämään vastaukset kahteen tutkimuskysymykseen: 1) Mitä tunteita 

alakouluikäiset oppilaat ilmaisevat yhteisöllisen digitaalisen sisällöntuotannon 

projektin aikana? ja 2) Miten oppilaiden toimintaa voidaan kuvailla tunteiden 

näkökulmasta digitaalisissa sisällöntuotannon projekteissa? Tutkimus nojaa 

teoreettisesti tunteiden dimensiomalliin ja kontrolliarvoteoriaan, tunteiden ja 

yhteisöllisen oppimisen sekä tunteiden ja digitaalisuuden sekä digitaalisen 

sisällöntuotannon aiempaan tutkimukseen.  

Aineistolähtöisessä, teorian kanssa ajatellen tehdyssä sisällönanalyysissä sekä 

teemoittelussa esille nousi lukuisia oppilaiden ilmaisemia tunteita sekä toimintaa, 

johon tunteet erityisesti liittyivät. Vaikka keräsin aineiston kahdelta erilaiselta 

luokkayhteisöltä, eri aikoina ja eri projekteista, analyysin alkuvaiheen tulokset 

näyttivät oppilaiden ilmaisevan hyvin samankaltaisesti tunteitaan eri aineistoissa, 

mikä tuki eri aikaan kerättyjen aineistojen käsittelyä yhtenä kokonaisuutena. 

Lisäksi läpi tutkimusprosessin aineistonostot ovat olleet palautettavissa 

alkuperäiseen aineistoon, jolloin tarvittaessa analyysin aikana olen voinut 

huomioida aineiston alkuperän ja siinä vaikuttaneet tekijät. Aineiston osalta 

tutkimuksessa on rajoitteita, joiden huomioiminen jatkotutkimuksissa on 

olennaista. Vaikka oppilaiden omin sanoin kirjoitetut oppimispäiväkirjat antavat 

hyvän kuvan heidän kokemuksistaan projekteissa, niin itse tuotettuina ne ovat 

subjektiivisia ja ovat haastaneet oppilaita tunnistamaan omia tunteitaan 

kirjatakseen niitä. Haastatteluin ja havainnoimalla olisin voinut rikastaa 

aineistoani, mutta näissäkin aineiston hankintatavoissa on omat haasteensa. 

Syvemmin aineiston luotettavuutta tarkastelen luvussa 7.2 ja analyysin 

luotettavuutta luvussa 7.3. 

Teoreettisesti tarkasteltuna tutkimusprosessin aikana tekemäni valinnat ovat 

johtaneet minut ajattelemaan monipuolisemmin tutkimuskohdettani. Koska 

tarkastelin oppilaiden ilmaisemia tunteita yhteisöllisen oppimisen aikana, 

kontrolliarvoteoria lisättynä sosiaalisen ympäristön eri tekijöillä osoittautui 

tutkimuksen aikana toimivaksi kehykseksi oppilaiden tunteille ja toiminnalle. 

Kokoamani teoreettisen viitekehyksen ja tulosten tarkastelun sen kautta koen 

onnistuneeksi suhteessa rajalliseen tietämykseeni tästä laajasta tunteiden 

tutkimuksen kentästä. Viitekehys on avannut ajatteluani tarkastelemaan 

oppilaiden ilmaisemia tunteita suhteessa toimintaan ja digitaalisuuteen uudella ja 

syvällisemmällä tavalla. Rajallisen tietämykseni takia tulkinnassani voi olla 

oikaisuja ja oletuksia, joiden tarkempi tarkastelu paljastaa ne virheellisiksi. Siksi 
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asetankin kokoamani teoreettisen viitekehyksen kehittelyn ja tulkinnan 

jatkotutkimuksille koeteltavaksi ja edelleen kehiteltäväksi.   

Tutkimukseni rajoitteista huolimatta olen saanut vastaukset 

tutkimuskysymyksiini ja näin ollen tutkimukseni lisää ymmärrystä oppilaiden 

tunteista yhteisöllisestä työskentelystä digitaalisessa sisällöntuotannon 

projektissa. Laadullisen tutkimuksen tulosten yleistettävyys on kyseenalainen, 

sillä jokainen tapaus on omanlaisensa ja erityinen, samoin kuin tutkijan tulokulma 

tutkimuskentälle on väistämättä subjektiivinen. Pyrin kuitenkin tällä raportilla 

sekä kuvailevalla ja avoimella otteella antamaan lukijalle mahdollisuuden 

tarkastella ilmiötä ja tutkijan luotettavuutta suhteessa tuloksiin. 

Seuraavaksi tarkastelen tutkijaan, tutkimuskäytänteisiin, aineistoon ja 

tulkintaan liittyviä kysymyksiä, joita olen pohtinut koko tutkimusprosessin aikana 

kyseenalaistaen ja epäillen järjestelmällisesti toimintaani ja työskentelytapojani 

tutkimuksen luotettavuuden ja tutkijan objektiivisen näkökulman varmistamiseksi 

(Eskola & Suoranta, 2014, 213). Tarkastelen tutkimukseni luotettavuutta usein 

laadullisissa tutkimuksissa käytettyjen Lincolnin & Cuban (1985, 290) 

kriteereiden kautta luvussa 7.1 ja arvioin niiden sekä muiden tutkijoiden 

huomioiden kautta oman tutkimukseni luotettavuutta.  

7.1 Luotettavuuden tarkastelu 

Luotettavuuden arviointi on keskeinen osa tieteellistä tutkimusta. 

Tutkimusprosessin luotettavuuden arvioinnissa arvioidaan kokonaisuutta 

tutkimusaiheen valinnasta raportointiin saakka (Tuomi & Sarajärvi 2002, 135). 

Yleisesti tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tutkimusmenetelmien 

ominaisuuksien perusteella. Menetelmien luotettavuutta voidaan arvioida 

tarkastelemalla niiden validiteettia ja reliabiliteettia (Tynjälä 1991, 388). Näiden 

tarkastelu laadullisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan ole sellaisenaan mielekästä, 

koska tutkija on osa tutkimusta ja ihmistieteessä laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimusmenetelmien ominaisuudet eivät ole ensisijainen luotettavuuden kriteeri 

(Perttula, 2018, 156; Tynjälä, 1991, 388). On myös esitetty, että 

ihmistutkimuksessa on huomioitava ihmisen ainutlaatuisuus tutkimuskohteen ja 

tieteen pyrkimys ymmärtää ilmiöitä, jolloin perinteiset tieteellisen tutkimuksen 

tunnusmerkit; objektiivisuus, yleistettävyys, ennustettavuus ja toistettavuus ovat 

osittain ontuvia luotettavuuden arvioinnin välineitä (Rauhala, 1994, 25).  

Hyvän laadullisen tutkimuksen kriteereistä on tehty viimeisten 

vuosikymmenten aikana useita määritelmiä ja kuvauksia, joilla on pyritty 

yleistettävästi luokittelemaan asioita, jotka kuvaavat hyvää laadullista tutkimusta 

(ks. esim. Altheide & Johnson, 1994; Creswell, 2009, Denzin & Lincoln, 2011; 

Elliot ym., 1999; Lincoln & Cuba, 1985; Patton, 2002). Tarve tällaiselle, yhteisesti 

ymmärretyille kriteereille on nostettu esille, sillä kriteeristö antaa suuntaviivat 

myös itse kvalitatiiviselle lähestymistavalle tutkimuksissa (Elliot ym., 1999, 225). 
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Luotettavuuden ja laadukkuuden arviointia ohjaavat pääperiaatteet antavat myös 

pohjan tieteelliselle vertaisarvioinnille ja sitä kautta tieteen kehittymiselle 

(Hammesley, 2008, 160). Lincoln ja Cuba (1985, 290) tuovat esille neljä eri 

tekijää, joiden perusteella tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida. Nämä 

tekijät ovat 1) uskottavuus (credibility), 2) siirrettävyys (transferability), 3) 

riippuvuus (dependability) ja 4) vahvistettavuus (confirmability). Tutkijat itse 

toteavat käytännöllisesti, että kaiken kattavaa, “täydellistä” ohjeistusta laadullisen 

tutkimuksen arviointiin tuskin löytyy, (Lincoln & Cuba, 1985, 331), mutta heidän 

luomaansa kriteeristöä voi käyttää ohjenuorana tutkimuksen luotettavuuden 

arviointiin heti tutkimusprosessin alusta alkaen. 

Uskottavudella (Credibility) tarkoitetaan tutkittavan todellisuudesta tuotetun 

rekonstruktion vastaavuutta alkuperäisen todellisuuden konstruktion kanssa 

(Lincoln & Cuba, 1985, 296). Sillä siis tarkoitetaan tutkimuksen tulosten aitoutta 

ja totuusarvoa, sitä miten hyvin tutkimuksen aineisto ja sen pohjalta toteutettu 

analyysi kuvaavat tutkittavaa ilmiötä. Uskottavuutta lisää se, miten tutkija on 

onnistunut ymmärtämään ja esittämään tutkimuskohteensa mahdollisimman 

totuudenmukaisesti sekä kuvaamaan tutkimuskäytänteitään mahdollisimman 

tyhjentävästi. Tutkimuskohteen ymmärtäminen vaatii pitkäaikaista sitoutumista 

tutkittavaan aiheeseen (Lincoln & Cuba, 1985, 301-302; Denzin & Lincoln, 2011, 

21-22, ). Tutkijana ja tutkittavien opettajana koen olevani perillä tutkittavasta 

ilmiöstä. Minulla on esiymmärrys tutkittavasta aiheesta ja sen kontekstista. Olen 

toiminut luokanopettajan työssä yli 15 vuoden ajan ja tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden luokanopettajana olin ennen tutkimuksen 

aineistonkeruuta toiminut 1,5–2,5 vuoden ajan. Koen siis tuntevani oppilaat ja  

tunnistavani heidän tunteiden ilmaisujaan ja reaktioitaan realistisesti (Anttila, 

2006, 282)., Oppilaiden elämismaailmaansa sekä tutkimukseen vaikuttavan 

luokkayhteisön ja koulun toimintakulttuurin ovat minulle myös tuttuja. Olen myös 

kehittänyt työssäni teknologian pedagogista käyttöä ja ohjannut kymmeniä 

ilmiöpohjaisia oppimisprojekteja. Käytännön arjessa olen teorian ja empirian 

vuoropuheluna pohtinut paljon yhteisöllisten työtapojen merkitystä, ryhmän 

yhteisöllisyyttä ja sen kehittämistä ja oppilaiden hyvinvoinnin ja tunteiden 

merkitystä oppimiselle ja työskentelylle projekteissa. Koen, että olen pystynyt 

tarkastelemaan tutkittavien todellisuutta oman tutkija-opettajan tulokulman kautta 

mahdollisimman realistisesti ja oman esiymmärrykseni sekä historiani 

vaikutukset tunnistaen.  

Tutkimuksen luotettavuutta olen lähestynyt myös tutkijatriangulaation tavoin 

hyödyntämällä toisen tutkijan näkökulmaa tarkasteltaessa ja teemoiteltaessa 

aineiston osia. Luokkayhteisön A tuottamaa aineistoa olen tarkastellut 

tutkijakollegani kanssa 2016 julkaistua tutkimusartikkelia varten (Bilund ym., 

2016). Kävimme keskusteluja oppilaiden kokemuksien tulkinnoista, ja sain tuon 

artikkelitutkimuksen analyysin pohjalta varmistettua kokemusten tulkintaa ja 

luokittelua omaa tutkimustani varten. Kyseinen tutkimus tarkasteli oppilaiden 
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digitaalisten projektien aikana ilmaisemaa tilannetajua ja tahdikkuutta, jotka 

liittyvät olennaisesti tunteiden tulkitsemiseen, tunnereaktioihin ja yhteisön 

ilmapiiriin. Toisena rinnakkaistarkkailijana ja tutkimuksen luotettavuutta 

lisäävänä tekijänä on toiminut luokkayhteisö BC:n kanssa pariopettajana toimiva 

opettajakollega, jonka näkemyksille olen jatkuvasti altistanut omia tulkintojani 

oppilaiden kokemuksista. Myös aineiston analyysissa on ulkopuolinen tutkija 

tehnyt rinnakkaisanalyysia osasta aineistoa. Näiden pohjalta olen muun muassa 

tarkentanut omaa analyysiäni. Tutkimuksen aikana kollegiaalinen keskustelu on 

myös auttanut minua havainnoimaan oppilaita ja lukemaan heidän 

oppimispäiväkirjojaan eri näkökulmista sekä tuomaan syvyyttä oman 

tutkimukseni tulkintoihin. Nämä havainnot ja reflektoinnit olen kirjannut 

tutkimuspäiväkirjaani, jota olen hyödyntänyt aineiston analyysin tukena. 

Aineiston luotettavuuteen paneudun tarkemmin seuraavassa luvussa 7.2 

Siirrettävyydellä (Transferability) tarkoitetaan tulosten siirrettävyyttä ja 

yleistettävyyttä (Lincoln & Cuba, 1985, 297). Tätä kriteeriä useat tutkijat 

kritisoivat muun muassa siksi, että ihmistieteissä jokaisen ihmisen kokemukset 

syntyvät hänen omassa olosuhteissaan (Perttula 2018, 116). Tutkijan onkin 

kyettävä ilmaisemaan tutkimuksensa niin selkeästi ja ymmärrettävästi, että lukija 

pystyy arvioimaan sen merkitystä omakohtaisesti (Tynjälä 1991, 391). 

Tutkimuksessani olen koetellut siirrettävyyttä kahden eri tutkimusryhmän 

tuloksia tarkasteltaessa. Digitaalisen projektin työskentelytavan toteuttaminen 

kahden eri oppilasryhmän kanssa, eri sisältöisinä projekteina eri aikaan, on 

antanut mahdollisuuden tarkastella tutkimuksen tuloksia siirrettävyyden 

näkökulmasta; miten erilaiset oppilasryhmät työskentelevät rakenteeltaan 

samankaltaisissa digitaalisissa projekteissa ja mitä tunteita he ilmaisevat. Tästä 

näkökulmasta on mahdollista hyödyntää tutkimukseni tuloksia tietyin rajoituksin 

muihin vastaaviin yhteisöllisen digitaalisen sisällöntuotannon projekteihin eri 

kouluissa ja kouluasteilla.  

Lincoln ja Cuba (1985, 316) nostavat esille myös läpinäkyvyyden ulkoisen 

validiteetin mahdollistamiseksi. Tutkijan ja tutkimuksen lukijan tulee pystyä 

lisäämään omaa ymmärrystään tutkittavasta ilmiöstä, laajentaa kokemuksiaan ja 

saada vahvistusta aiemmille tiedoille (Creswell, 2007, 15, 230–231; Denzin & 

Lincoln, 2011.) Eskola ja Suoranta (2014, 213), ja Hirsjärvi ym. (2010) korostavat 

lisäksi tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa itse tutkimustekstin; miten 

realistisen ja totuudenmukaisen kuvan se antaa tutkimuskohteesta ja 

tutkimuskäytänteistä, aineiston keräämisestä, analysoinnista ja tulkinnasta. Tiheä 

kuvaus ilmiöstä antaa mahdollisuuden tutkimuksen käytettävyydelle ja 

siirrettävyydelle toiseen tilanteeseen tai kontekstiin. Tarkalla kuvauksella 

tutkimuksen eri tekijöistä ja vaiheista luvussa 5 sekä tutkimuskontekstista luvussa 

4, olen halunnut antaa lukijalle mahdollisuuden tarkastella tutkimukseen ja sen 

osallistujiin vaikuttavia tekijöitä luotettavuuden näkökulmasta. Olen myös 

halunnut antaa lukijalle mahdollisuuden ottaa digitaalisen projektin oman työn 
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osaksi ja kehittää siitä omaa, pedagogista työvälinettä tutkimustuloksiani ja 

kokemuksiani hyödyntäen.  

Riippuvuus (Dependability) merkitsee sitä, että tutkimus on toteutettu 

tieteellisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti (Lincoln & Cuba 1985, 298-

299). Menetelmällisesti riippuvuus viittaa analyysitavan soveltuvuuteen 

keskenään erilaisissa tapauksissa kuitenkin kokemuksen tutkimuksessa 

analyysimallit muodostetaan aineistolähtöisesti, toisten ihmisten kokemuksesta 

lähtien, joten kyseisen kriteerin sovellettavuus tästä näkökulmasta on haastavaa. 

Menetelmällistä luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään avaamalla aineiston 

analyysin ja sen kehittelyn luvussa 5.7.1 ja 5.7.2 mahdollisimman tyhjentävästi. 

Lisäksi arvioin aineiston analyysin luotettavuutta vielä tarkemmin luvussa 7.3. 

Tynjälä (1991) nostaa riippuvuuteen liittyen esille myös tutkimustilanteen 

arvioinnin. Sen, miten tutkija huomioi erilaiset ulkoiset vaihtelua aiheuttavat 

tekijät sekä itse tutkimuksesta ja ilmiöstä johtuvat tekijät. Tässä tutkimuksessa 

näitä tekijöitä voivat kahden tutkittavan luokkayhteisön välillä esimerkiksi 

vauhdilla kehittyvä teknologia, jonka merkitystä tutkittaville ja tutkimukselle olen 

pohtinut tarkastellessani luokkayhteisöjen toimintakulttuuria luvussa 4.2. 

Tutkimustilanteen arviointiin liittyy myös se, että tutkijalle tuttu ympäristö voi 

aiheuttaa vääristymää tutkimukselle; se on tutkijalle täynnä itsestäänselvyyksiä, 

jolloin valmiit annetut ajatusmallit, säännöt ja normit ovat valmiina tutkijan 

kykenemättä asettamaan niitä kyseenalaisiksi. Toisaalta tuttuus on myös 

mahdollisuus, kun pyritään löytämään poikkeuksia arjesta. Olen tietoisesti 

tutkimuksen aikana välillä erkaantunut tarkastelemaan tilanteita tutkijan roolista 

viimeistään koulupäivän ja luokanopettajan roolini jälkeen 

tutkimuspäiväkirjassani. Lisäksi aika on etäännyttänyt minua huomioimaan eri 

tilanteita uusin silmin oppilaiden oppimispäiväkirjoja tarkastellessani. 

Väistämättä kuitenkin pitkä kokemus luokanopettajana sokeuttaa minut joillekin 

arjen asioille, jotka ovat voineet vaikuttaa tutkimukseen ja sen tuloksiin.  

Vahvistettavuus (Confirmability) käsitetään tulosten vapautena tutkijan 

suuntautuneisuudesta ja se vastaa perinteisten luotettavuuden kriteerien kohdalla 

objektiivisuutta (Lincoln & Cuba 1985, 299). Kuitenkin ihmistieteissä tutkijan 

subjektiivisuutta ei voida ohittaa (Patton, 1990, 482; 2002, 547-582). Aineiston 

keräämisen ja analyysin osalta käsittelen subjektiivisuuttani luvuissa 7.2 ja 7.3. 

Tutkimusprosessin aikana pohdin ja tarkastelin jatkuvasti omaa vaikutustani 

tutkimukselle. Nisula (1997, 173) toteaa, että metodista huolimatta tutkijan 

läsnäolo kentällä vaikuttaa aina kanssakäymiseen tutkittavien kanssa. Tässä 

tutkimuksessa olen luokkayhteisössä tutkijan, opettajan, opettajakollegan ja 

opetuksen suunnittelijan rooleissa sekä mukana monenlaisissa sosiaalisissa 

vuorovaikutustilanteissa. Tarkastelen kentän tilannetta ja samalla sekoitan sen 

tapahtumia roolieni kautta. Olen siis itse myös osa tutkimusta, osa kokemusta 

tutkimusmateriaalin lähteenä. Oma arvomaailmani, kulttuurini, historiani ja 

taustani vaikuttavat siihen näkemykseen, jonka muodostan tutkittavasta ilmiöstä 
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ja miten vaikutan siihen opettajana. Olen pyrkinyt tutkimusraportissani avaamaan 

subjektiivisuuttani ja lisäämään näin tutkimuksen luotettavuutta kertomalla 

henkilökohtaiset sitoumukseni sekä tuomalla koko tutkimusprosessin lukijan 

arvioitavaksi, jotta lukija pystyy seuraamaan tutkimuksen etenemistä ja aineiston 

analysoinnin ja tulkinnan vaiheita mahdollisimman kattavasti (Creswell, 2007, 

230–231, Denzin & Lincoln, 2011). Tämän tutkimuksen kaltaisissa laadullisissa 

tutkimuksissa tutkijan on merkityksellistä saavuttaa tutkittavien luottamus, jolloin 

etäisyys tutkijan ja tutkittavien välillä pyritään tietoisesti vähentämään (Tynjälä, 

1991, 392). Tässä koen onnistuneeni luokanopettajan roolissani merkittävällä 

tavalla. Perttula (2018) nostaa esille näkökulman, jossa tutkijan subjektiivisuus on 

tutkimustyön edellytys, ei sen haittatekijä ja täysin neutraali tilanne tutkittavan ja 

tutkijan osalta tekee tutkimuksesta harhakuvitelman. Vastaavasti subjektiivisuus 

vaatii tutkijan reflektion ja korostaa aiemmin mainittua raportoinnin merkitystä. 

(Perttula 2018, 136, 156-157.) 

Tutkimuksen tulkinnat saavat tukea toisista tutkimuksista, eli tutkija käy 

aktiivista vuoropuhelua oman tutkimuksensa tuloksien sekä aiempien tutkimusten 

sekä teorioiden kanssa (Eskola & Suoranta, 2014, 213). Oman tutkimusprosessini 

aikana perehdyin tutkimuskirjallisuuteen ja teorioihin tarkentaen aihepiiriä, mitä 

pitemmälle tutkimus eteni ja kohdentui oppilaiden ilmaisemien tunteiden 

tarkasteluun. Olen tutustunut useasta näkökulmasta tunteiden merkitykseen 

oppimiselle, oppimisen tunneteorioihin sekä yhteisöllisen oppimisen ja 

digitaaliseen toiminnan, erityisesti mediakasvatukseen liittyvään tutkimukseen, 

joiden pohjalta tutkimustuloksiani voidaan tarkastella ja vertailla. 

Perehtyneisyyteni tutkimuksen teoreettiseen taustaan vahvistaa omien 

ennakkokäsitysteni tiedostamista ja sitä kautta myös tutkimuksen 

objektiivisuuden tavoittelua (Syrjälä, 1994).  

Kaikkea edellä mainittua olen pyrkinyt huomioimaan tutkimusprosessin 

aikana ja kuvaamaan koko tutkimusprosessin mahdollisimman huolellisesti ja 

rehellisesti. Olen lisäksi noudattanut yleisiä tutkimuksen eettisiä ohjeita sekä 

hyviä tieteellisiä käytäntöjä (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018; Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2019; 2012).  

7.2 Aineiston luotettavuudesta 

Aineistona tutkimuksessa on käytetty oppilaiden itse, sähköiseen 

oppimisympäristöön tuottamia, opettajalle jaettuja, puolistrukturoituja 

oppimispäiväkirjoja kahdesta eri digitaalisesta projektista, kahdelta eri 

oppilasryhmältä (N = 62). Oppilaat eivät kirjoittaneet oppimispäiväkirjoja 

tutkimusta varten, vaan oman oppimisensa tueksi, osana digitaalista projektiaan. 

Aineistoksi oppimispäiväkirjat valikoituivat siksi, että tutkimuksen tavoitteena on 

saada esille oppilaiden omia, autenttisia kokemuksia heidän omalla kielellään 

kuvattuna ilman tutkijan esikäsitysten vaikutusta ja ohjausta (ks. Lincoln & Cuba 
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1985, 296). Oppilaat ovat kirjanneet kokemuksiaan jokaisen työskentelykerran 

jälkeen, jolloin saadaan tarkempi kuva koko digitaalisen projektin aikaisesta 

kokemusmaailmasta. Myös tutkijana ylläpidin tutkimuspäiväkirjaa koko 

tutkimuksen aineistonkeruun ja analysoinnin ajan. Oppilaiden oppimispäiväkirjat 

jatkuvana itsereflektion välineenä sivuavat Lincolnin ja Cuban (1985) 

mainitsemaa jatkuvaa havainnointia tutkimuksen luotettavuutta lisäävänä tekijänä 

(1985, 304). 

Aineistona olevien oppimispäiväkirjojen kirjoittamisessa tulee huomioida 

oppilaiden kohdalta se, että oppilaiden on ollut lähes mahdotonta kirjata eri 

ajatteluprosessejaan, koska he ovat olleet keskittyneitä projektinsa tehtäviin, eivät 

sen kuvaamiseen tai oman ajattelunsa kuvaamiseen. Tästä huolimatta joissakin 

päiväkirjoissa on ikätasolleen huomattavan kehittynyttä kognitiivista ajattelua 

kuvaavaa prosessointia. Oppilaiden kyvyssä tunnistaa ja nimetä tunteitaan on 

eroavaisuuksia, ja heillä on myös erilaiset näkemykset tunteiden 

kirjaamiskynnyksestä. Kognitiivisen kyvykkyyden ja tunteiden tunnistamisen 

välinen yhteys on osoitettu aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Fernández-

Berrocal & Checa, 2016). Alakouluikäisillä kognitiivinen taso on merkitsevästi 

yhteydessä tunteiden tunnistamiseen ja nimeämisen taitoon sekä sillä on havaittu 

olevan vaikutusta myös käyttäytymiseen sosiaalisissa tilanteissa (Izard ym., 

2000). Verbaalinen kyvykkyys on myös suoraan yhteydessä kykyyn käyttää 

emotionaalista kieltä sekä ymmärtää erilaisia tunnetiloja (Ornaghi & Grazzani, 

2013, 364). Oppimispäiväkirjan on todettu paljastavan kirjoittajan kokemuksia, 

tunteita ja ajatuksia oppimisprosessin aikana (Boud, 2001). Aiempien tutkimusten 

perusteella voidaan siis olettaa, että oppilailla on ollut kykyä tuottaa 

oppimispäiväkirjoihin omia kokemuksiaan, tunteitaan ja ajatuksiaan ikä- ja 

yksilötaso huomioiden.  

Ihmisellä on tapana piilottaa sosiaalisessa tilanteessa tunteita, jotka vaikuttavat 

negatiivisesti hänen minäkuvaansa. Yleisemmin peitetyt tunteet ovat kielteisiä, 

pois lukien sosiaalisesti hyväksytty tilanne, esimerkiksi tunne seurauksena 

huonosta uutisesta tai tutkimuksen tapauksessa tunne, jonka aiheuttavat ristiriidat. 

(Cahour, 2013, 55.) Tunteiden peittely on saattanut vaikuttaa oppilaiden 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa ilmaisemiin tunteisiin, mutta myös 

tutkimuksen kannalta merkittävästi oppilaan päiväkirjamerkintöihin kirjaamiinsa 

tunteisiin ja tunnereaktioihin. Lisäksi oppilaan on voinut olla haastavaa tiedostaa 

ja sanoittaa samanaikaisesti kokemiaan, sekoittuneita tunteita. Pääsääntöisesti 

helpointa on tunnistaa yksittäinen voimakas tunne, esimerkiksi ilo (Cahour, 2013, 

56). 

Päiväkirjamerkinnät tehtiin työskentelykertojen jälkeen, jolloin huomioiden 

kirjaamiseen vaikuttaa myös muistaminen ja muistikuvat kokemuksesta. 

Tunnepitoisen muiston raportointi heti kokemuksen jälkeen kasvattaa 

raportoinnin luotettavuutta (Redelmeier & Kahneman, 1996). Kirjaamisen 

ajoituksessa on oppilailla jonkin verran vaihtelua, osa on ilmoittanut 
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kirjoittaneensa päiväkirjan vasta seuraavana päivänä, osa heti työskentelyn 

lopussa tai samana päivänä kotona. Oppimispäiväkirjojen kirjoittamiselle 

annettiin aikaa työskentelykerran päätteeksi, ja siitä muistutettiin oppilaita sekä 

sanallisesti että seinälle ja sähköiseen ympäristöön lisättynä, kirjoitettuna ohjeena. 

Opettaja tai opettajat seurasivat päiväkirjojen kirjoittamista 1–2 työskentelykerran 

välein ja muistuttelivat niitä oppilaita, jotka eivät olleet kirjoittaneet päiväkirjaa 

tai sen tekstin laadukkuudessa oli toivomisen varaa. Päiväkirjojen kirjoittamista 

ohjattiin neljän oppilaan kohdalla alkuohjeiden jälkeen tarkemmin. Heidän 

kanssaan mietittiin yhdessä tapahtumia, opittuja asioita sekä omia kokemuksia 

työskentelykerran jälkeen. Näissä tilanteissa on opettajan ohjaus voinut vaikuttaa 

päiväkirjan sisältöön, vaikka tätä pyrittiin välttämään ja ohjaamaan oppilasta 

sanoittamaan itse omia kokemuksiaan.  

Tunteita sisältäneen kokemuksen muiston on esitetty määräytyvän hyvin 

pitkälti kokemuksen huippuhetken ja sen lopputuntemusten mukaisesti 

(Redelmeier & Kahneman, 1996). Etenkin epämiellyttävät kokemukset saatetaan 

arvioida myönteisemmin, mikäli kokemuksen lopussa epämiellyttävyyden tunne 

on pienempi (Kahneman ym., 1993; Redelmeier & Kahneman, 1996). Tämä ilmiö 

näyttäytyy oppilaiden päiväkirjamerkinnöissä työskentelykerran aikaisina 

kielteisiä tunteita herättäneinä tapahtumina, ja loppukommenttina oppilas saattaa 

todeta, että meni “ihan hyvin”. Toisaalta tutkimuksissa on myös havaittu, että 

yksittäiset aallonpohjat ja huippuhetket voivat määrittää koko muistikuvaa 

koetusta tunteesta (Miron-Shatz, 2009). Lisäksi ihmisten muistikuvat menneistä 

tapahtumista värittyvät myönteisesti ja ilmiöön vaikuttaa haalistumisharha, eli 

myönteiset tunteet haalistuvat mielestä kielteisiä hitaammin (Walker ym., 2003).  

Aineiston luotettavuutta voidaan tarkastella myös intention näkökulmasta, 

miksi oppilas on tuottanut päiväkirjaansa tiettyjä asioita tai ylipäätään miksi hän 

on sitä kirjoittanut. Inhimillistä on peitellä, liioitella omia toimia tai vähätellä niitä, 

muistaa väärin asioita, antaa kaveruussuhteiden vaikuttaa ja kaunistella asioita 

opettajan odotusten mukaisesti (Anttila, 2006, 277). Laadullisen tutkimuksen 

aineiston moninaisuus antaa luotettavuutta aineistolle, ja tässä tapauksessa eri 

oppilaiden päiväkirjat tukevat toisiaan samojen ryhmätilanteiden kuvaamisessa. 

Aineiston ja tulkinnan tukena käytän omia muistiinpanojani, tutkimuspäiväkirjaa, 

oppimistilanteiden videointeja sekä yhteisopettajana toimivan työparini kanssa 

käytyjä keskusteluja oppimistilanteista. Tällaisessa tutkimuksessa tutkijalla on 

itsellään suuri osuus, joten tutkijan suhde aineistoon on subjektiivinen ja 

interaktiivinen. Opettajana olen ohjannut itse tai pariopettajana toiminut opettaja 

on ohjannut oppilaita itse päiväkirjojen kirjoittamisessa sekä koko digitaalisen 

projektin aikana, joten minulla on ollut suuri osuus aineiston aikaansaamisessa. 

Tällöin aineistossa saattaa olla mukana omaa tulkintaa, joten sen erottaminen 

oppilaiden näkemyksistä on tiedostettava (Anttila 2006, 278). 

Olen pohtinut aineistoa hankkiessani sen luotettavuutta ja sitä, nouseeko 

oppilaiden vapaamuotoisista päiväkirjoista esille heidän aidot kokemuksensa, 
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sillä lasten tuottama tieto voidaan nähdä puutteellisena hänen 

kehittymättömyytensä vuoksi (Ritala-Koskinen, 2001, 148–149). 

Oppimispäiväkirjoissa oppilaan ääni tulee itsenäisenä esille (Turtiainen, 2001, 

177). Vaikka oppilaita on kannustettu ja ohjattu päiväkirjan kirjoittamiseen, on 

hänellä ollut koko projektin ajan oma vapaus kuvata sinne itselleen 

merkityksellisiä asioita omin sanoin kirjoitettuna. Tästä vapaudesta sekä 

mahdollisesti kielellisen ilmaisun taidoista johtuen osalla oppilaista 

oppimispäiväkirjojen kuvaukset ovat niukkoja, osalla taas kielellisesti hyvin 

rikkaita. Vaihtelua oppilaiden tekstin tuottamisessa ja omien kokemusten 

kuvaamisessa on paljon. Kuitenkin päiväkirjoja tarkasteltaessa rinnakkain sekä 

oppilaantuntemuksen välittämänä pystyin luomaan ryhmän eri tilanteista 

kokonaiskuvia ja lukemaan osasta niukkojakin kuvauksia oppilaan ilmaisemia 

tunteita. Pyrin kuitenkin välttämään liiallista tulkintaa, ja saadakseni aitoja kuvia 

tilanteista, esimerkiksi liitin yhteen oppilaan oman kuvauksen tilanteesta sekä 

toisen oppilaan kuvauksen kyseisen oppilaan toiminnasta ja reaktioista tilanteessa. 

Tällaisessa yhdistelyssä on pidettävä huoli myös siitä, että en tutkijana tulkitse 

toisen tulkintaa, vaan pyrin löytämään aidon ilmiön. Pyrin näissä tilanteissa 

raportissani ilmaisemaan lukijalle selkeästi sen, kenen tuntemuksista ja oletuksista 

on kyse. 

Menetelmällisesti aineistoni voisi olla monipuolisempi, jolloin se saattaisi 

antaa tarkemman kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Rajasin kuitenkin aineistoni 

oppilaiden tuottamiin oppimispäiväkirjoihin ja hyödynsin niiden rinnakkain 

tarkastelua eri oppilaiden välillä sekä hain tukea tutkimuspäiväkirjastani 

saadakseni mahdollisimman oikean kuvan tilanteista ja kokemuksista, jotka 

oppilaat olivat päiväkirjoihinsa kirjanneet. Aineistoon olisi voinut tuoda lisänä 

oppilaiden haastatteluja, erityisesti niukasti kirjoittavien oppilaiden osalta, jolloin 

ainakaan heidän kirjallinen ilmaisunsa ei olisi ollut kokemusten kuvailun tiellä 

(Eskola & Suoranta, 2014, 12–14). Haastattelemalla olisin voinut saada oppilailta 

syvällisempiä vastauksia, mutta luovuin niistä, koska haastattelujen toteuttaminen 

jatkuvana projektin aikana olisi ollut tutkijalle sekä etenkin tutkittaville raskas 

tehtävä. Jälkikäteen tehtynä haastattelu olisi voinut antaa vääristyneen kuvan 

tarkasteltaessa kokemuksia koko projektin ajalta jo pelkästään muistamiseen 

liittyvien tekijöiden takia. Haastatteluissa haasteena on myös se, että tutkija ohjaa 

haastateltavia tiedostaen tai tiedostamattaan, etenkin, kun tutkijana olen myös 

oppilaiden opettaja. Oppilailla olisi voinut myös olla tarve vastata, kuten he 

olettavat minun haluavan, eli he olisivat antaneet "sosiaalisesti suotavia" 

vastauksia, jotka olisivat heikentäneet tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi ym., 

2010, 206). Oppilailla olisi voinut myös olla tarve jättää mainitsematta ryhmään 

liittyviä tunteita, lojaalisuudestaan ystäviään kohtaan tai kokiessaan tunteet liian 

yksityisiksi jakaakseen ne kasvokkain. Oppimispäiväkirjoissa oppilaat ilmaisivat 

kuitenkin lukuisia sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyviä tunteita. 

Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen antoi oppilaalle rauhan työskentelyn 
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päätteeksi paneutua omiin ajatuksiin ja ilmaista itseään haluamallaan tavalla ja 

tasolla.   

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin käytetään yleensä 

kerättyjen aineistojen ja niistä tehtyjen tulkintojen sopivuutta (Lincoln & Cuba, 

1985, 296). Voidaan tarkastella, onko valittu aineisto oikea tutkimuskysymyksiä 

ajatellen, onko tutkimuskohdetta tarkasteltu ja käsitteellistetty systemaattisen 

analyysin keinoin ja onko analyysi tehty järjestelmällisesti sekä avattu lukijalle 

riittävän hyvin. (Ruusuvuori ym., 2010, 27). Aineiston analyysin etenemistavat ja 

periaatteet olen kuvannut yksityiskohtaisesti luvussa 5.7 ja esitän koodatun 

aineiston luokitteluperusteet tarkasti. Kerätty aineisto vastasi 

tutkimuskysymyksiini.  

7.3 Aineiston analysoinnin ja tulkinnan luotettavuudesta 

Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut ja analyysin 

etenemisen mahdollisimman tarkasti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston 

analysointia ja luotettavuuden arviointia ei voi erottaa toisistaan selvärajaisesti 

(Eskola & Suoranta, 2014, 209), joten tässäkin tutkimuksessa aineiston 

analysoinnin luotettavuutta voi tarkastella analyysin kuvauksen kautta luvussa 

5.7. Analyysin ja tutkimustulosten tulkinnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi olen 

tuonut oppilaiden autenttista ääntä esiin runsaasti käytettyjen lainausten 

muodossa. Aineiston analysoinnissa, samoin kuin sen keräämisessä ja ylipäätään 

tutkimukseen tekemisessä on kyse virittyneisyydestä tiettyjä havaintoja kohtaan. 

Tutkija on kiinnostunut jostakin ilmiöstä, jota hän haluaa tutkia tarkemmin. 

Mikäli tätä virittyneisyyttä ei tiedosta, on tutkijalla vaarana nähdä aineistosta omia 

teorioitaan ja uskomuksiaan tukevia asioita. (Hakkarainen ym., 1999, 35.) On 

kuitenkin huomioitava, että aineiston analyysin lopputulos on aina tutkijan omaa 

tulkintaa, hänen luomansa kuva siitä sosiaalisesta maailmasta, jota hän on tutkinut 

(Coffey & Atkinson, 1996). 

Valitsin aineiston analyysimenetelmäkseni sisällönanalyysin ja teemoittelun jo 

varhaisessa vaiheessa. Pohdin kuitenkin tutkimusprosessin aikana menetelmäni 

sopivuutta ja sitä, saanko aineistostani esille niitä puolia tutkittavasta ilmiöstä, 

joita tutkimuskysymyksilläni etsin. Tutustuin eri aineistonanalyysimenetelmiin ja 

palasin lopulta sisällönanalyysin pariin. Teemoittelu osoittautui analyysin 

loppuvaiheessa toimivaksi menetelmäksi, jotta sain esille laajempia 

kokonaisuuksia tutkittavasta ilmiöstä. Täysin vastaavaa aiempaa tutkimusta ei 

juurikaan ole käytettävissä, joten lähdin hyvin avoimin mielin tarkastelemaan 

oppilaiden oppimispäiväkirjoja. Oppilaiden ilmaisemien tunteiden esiin nousun ja 

tutkimuksen rajaamisen jälkeen tarkentava koodaus sekä aineiston uudelleen 

lukeminen useamman kerran tarkensivat oppilaiden tunteiden laatua ja syvyyttä. 

Tässä vaiheessa kävin myös pariopettajakollegani kanssa keskusteluja eri 

oppilaiden kokemusten tulkinnoista ja pyysin häneltä omaa näkemystä tunteiden 
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luokitteluun liittyen. Näkemyksemme olivat hyvin samankaltaiset, mutta sain 

kuitenkin uutta näkökulmaa, jonka pohjalta tarkensin analyysiä. 

Oppilaiden oppimispäiväkirjojen lopullisessa analyysissä on 

epätodennäköistä, että toimin ennakko-oletusteni mukaisesti, sillä tein analyysin 

tarkasti oppilaiden kirjoittamien tekstien mukaisesti, toki tulkiten heidän 

tekstejään, mutta tällöin pyrin siirtämään itseni ulos opettajapositiosta, jotta 

näkisin tekstin ulkopuolisen tutkijan silmin, pyrin tietoisesti kohti neutraalisuutta 

(Lincoln & Cuba 1985, 299–300). Tutkimuksen kriittisyyden edellytyksenä on, 

että tutkija pystyy etääntymään tutkittavistaan (Suojanen, 1997, 149). Havaitsin 

ensimmäisellä aineiston lukukerralla oppilaiden persoonan kuuluvan selkeästi 

päiväkirjojen tekstien läpi ja tein tulkintoja päiväkirjoista opettajapositiostani 

esikäsitysteni ja oletusteni mukaisesti. Tiedostin oman subjektiivisuuteni niistä 

henkilökohtaisista tunteista, jotka olivat aluksi läsnä. Aineiston analysoinnin 

alkuvaiheessa muutin oppilaiden nimet anonyymeiksi koodeiksi, ja tämä 

etäännytti oppilaspersoonat tekstien taakse. Aineiston tullessa tutummaksi ja 

lukiessani sitä toistuvasti useita kertoja tuttujen nimien poistuttua näkyvistä, koin 

oppilaiden päiväkirjojen sisällön nousevan persoonaa keskeisemmäksi tekijäksi ja 

omien henkilökohtaisten tunteideni siirtyvän syrjään tutkijan tieltä. Aineiston 

syvyys alkoi löytyä ja oppilaiden ilmaisemat tunteet nousivat aidompina esille.  

Analyysi eteni aineiston ehdoilla, mikä esimerkiksi Perttulan (1995; 43, 44;) 

mukaan on yksi tutkimuksen luotettavuustekijöistä. Analyysin aikana paljastui 

myös opettajana tekemiäni tulkintoja omien ennakkokäsitysteni ja oletusteni 

varassa. Nämä tulkinnat eivät enää tutkijan kielellistämisen jälkeen nousseet 

aineistosta riittävissä määrin esille, jotta tulkintani olisi oppilaan kokemukseen 

liittyvää, eikä opettajan kokemusta tai opettajan olettamusta. Tuohimaan (2002, 

359–363) mukaan etääntyminen tapahtuu kielen avulla, ja tässä voidaan nähdä 

yhteys tutkimusmetodin toimintatapaan, jossa tutkittavan tuottama aineisto 

kielellistetään yleiskielelle merkitysten löytämiseksi. Analyysin vaiheittainen 

tarkentaminen ja säännöllinen eteneminen lisäsivät tutkimuksen luotettavuutta, 

samoin kuin toistuvasti aineistoon uudelleen palaaminen. Tutkimukseni 

luotettavuutta lisää tekemieni havaintojen suhteuttaminen aiempiin tutkimuksiin 

ja niissä tehtyihin tulkintoihin sekä Atlas.ti-ohjelman käyttäminen analyysin 

tukena. Aineistosta poimitut lukuisat katkelmat tulosten raportoinnissa lisäävät 

lukijan mahdollisuutta arvioida tutkimukseni luotettavuutta.  

Lincoln ja Cuba (1985) nostavat yhdeksi luotettavuuden arvioinnin välineeksi 

tutkimukseen osallistuvien osallisuuden tutkimuksen tai sen osien 

kommentointiin ja tarkastamiseen, jotta tutkija voi selvittää, ymmärtääkö hän 

ilmiötä samoin kun tutkittavat (1985, 314-316) . Hyödynsin tutkimukseen 

osallistuneiden kommentteja testatakseni oppilaiden sanallistettujen 

tunneviittausten ymmärtämystäni ja sitä kautta koodauksen luotettavuutta. Pyysin 

osaa tutkimukseen osallistuneita oppilaitani kertomaan ja tulkitsemaan tiettyjä 

päiväkirjoissa esiintyneitä ilmauksia kuten “ihan ok” tai “kivaa”. Pyysin heitä 
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myös suhteuttamaan eri käsitteitä toisiinsa. Oppilaiden ryhmäkeskustelun 

perusteella päättelin ymmärtäväni ilmaukset päiväkirjoista samalla tavalla, kuin 

he ne ymmärsivät. Olen tätä sanallistamista ja tunteiden luokittelua käsitellyt 

tarkemmin luvussa 5.7.3. Luokkaryhmän BC oppilaiden päiväkirjoja ohjasi ja luki 

kyseisen projektin aikana pariopettajakollegani. Kävimme hänen kanssaan sekä 

projektin aikana että sen jälkeen keskusteluja oppilaiden tuntemuksista ja siitä, 

miten tulkitsimme erilaisia ilmauksia opettajina. Kirjasin näitä keskusteluja 

tutkimuspäiväkirjaani ja palasin niihin aineiston analyysin aikana, koodauksen 

jälkeen. Havaitsin tulkinneeni ja koodanneeni oppilaiden tuntemuksia tutkijana 

hyvin samansuuntaisesti, kuin mitä kollegan kanssa käydyissä keskusteluissa 

olemme tehneet. Koodauksen luotettavuutta parantaa myös se, että olin itse usein 

paikalla seuraamassa tilanteita, jolloin pystyn peilaamaan oppilaan ilmaisemaa 

tunnetta omiin muistikuviini sekä tutkimuspäiväkirjan merkintöihin. 

Pyrin lisäämään tutkimukseni luotettavuutta rinnakkaisarvioinnilla. Pyysin 

ulkopuolista henkilöä, luokanopettajana toimivaa kollegaa, joka itsekin toteuttaa 

työssään digitaalisia sisällöntuotannon projekteja sekä tekee omaa tutkimusta 

työstään, analysoimaan viisi aineistosta arvalla nostettua oppimispäiväkirjaa. 

Keskustelimme aluksi tunneluokituksista ja annoin hänelle analyysissä 

käyttämäni määritelmät eri tunneluokista. Seuraavaksi hän tarkasteli viittä 

oppimispäiväkirjaa päiväkirjoja luokitellen niistä löytämänsä tunteet ja lopuksi 

analysoimme yhdessä kaksi oppimispäiväkirjaa ja pyrimme tarkentamaan yhteistä 

ymmärrystä tunteiden määrittelystä.  

Rinnakkaisarvioinnin tulos oli tunteiden tarkemman määrittelyn osalta 92 

prosenttisesti yhtenäinen. Lisäksi rinnakkaisarviointi antoi vahvistuta omalle 

analyysilleni, sillä myönteiset ja kielteiset tunteiden luokittelu, sekä tunteiden 

syntysyistä täsmäsi lähes täysin. Joitakin eroavaisuuksia löytyi toiminnan 

määrittelyssä ja tunteiden suhteesta toimintaan. Rinnakkaisarviointia vaikeutti se, 

että rinnakkaisarvioitsija ei ole ollut tilanteissa läsnä, jolloin tämä ulottuvuus jäi 

hänen arvioinnissaan näkymättä. Kävimme myös keskustelua 

oppilaantuntemuksen merkityksestä kirjoitetun aineiston tulkinnassa. 

Keskustelumme jälkeen tutkijana tiedostin vahvemmin oman subjektiivisuuteni 

tilanteissa ja tarkastin analyysin vielä kerran, jotta en ole tehnyt liian pitkälle 

johtavia tulkintoja oppilaiden kirjoitetuista ilmaisuista. Olen myös pyrkinyt 

tiedostamaan, että tutkimuksen kohde ja tutkittava aihepiiri ovat osa työtäni, 

minulla saattaa olla syvälle juurtuneita käsityksiä tutkittavasta aiheesta tai 

kontekstista, jotka heikentävät tutkimuksen objektiivisuutta (ks. Ferrari & Elik, 

2003). Tätä mahdollisuutta olen pyrkinyt välttämään etäännyttämällä itseni 

aineistosta ajallisesti sekä edellä kuvatuilla tavoilla. Aineiston analyysiin ja 

tulosten tulkintaan on kuitenkin voinut vaikuttaa myös sellaisia seikkoja ja 

oletuksia, joita en pysty tiedostamaan tai havainnoimaan. On myös muistettava, 

mitä merkitsee se, että olen joskus itsekin ollut oppilas, eli omat 

koulukokemukseni vaikuttavat myös taustalla.  
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7.4 Eettistä pohdintaa 

Tässä tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia eettisiä periaatteita ja 

toimintatapoja tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä 

tutkimuksen ja sen tulosten arvioinnissa (Varantola ym., 2012). Näihin 

toimintatapoihin, avoimuuteen, luotettavuuteen ja tutkijan rooliin liittyviä 

ratkaisuja avaan seuraavaksi. 

Eettisen pohdinnan lähtökohta on minussa itsessäni ja uskalluksessani etsiä 

aidosti uutta tietoa sekä ymmärtää ja sietää sitä, mitä löydän. Onko minussa 

riittävästi uskallusta haastaa olemassa olevia teorioita ja tutkimuksia, esittää myös 

mahdollisia löytöjäni riittävällä voimalla, jotta syntyy vaikutusta? Olen pohtinut 

suhtautumistani, mikäli en löydäkään mitään uutta tai jos tutkimuksesta nousee 

esille digitaalisista projekteista negatiivisia asioita enemmän kuin positiivisia. 

Mitä jos löytyykin todisteita sille, että pedagogisena työskentelytapana toteutetut 

projektit eivät ole toimivia ja kannattavia? Pystynkö käsittelemään tällaisen tiedon 

aidon avoimesti tutkijana? Opettajana tällainen vaikuttaisi varmasti syvästi, sillä 

kokonaisvaltaiset, digitaaliset projektit työskentelytapana ovat sidoksissa omaan 

opettajuuteeni ja oppimiskäsitykseeni. 

Olen saanut tutkimusluvan vuonna 2012 tutkittavan koulun rehtorilta ja 

kaupungin sivistystoimenjohtajalta sekä oppilailta ja heidän huoltajiltaan. 

Kyseisellä ryhmällä kaikki huoltajat myönsivät tutkimusluvan, mutta pohdin 

aineiston käytön eettisyyttä nykyhetkellä. Miten nyt jo täysi-ikäiset, silloiset 4.-6-

luokkalaiset, oppilaat suhtautuisivat tutkimukseen nyt ja siihen, että hyödynnän 

heidän tekstejään tutkimuksessani? Aikanaan he ovat olleet tietoisia 

tutkimuksesta, kerroin siitä heille hyvin avoimesti ja luokassa mm. videoitiin 

oppitunteja tutkimuspäiväkirjaani varten, ja oppilaat kirjoittivat erilaisia tekstejä 

tutkimuksen aihetta kohti. Toisen tutkimukseen osallistuvan oppilasryhmän 

(2019–20) kohdalla rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tutkimuslupa uusittiin 2019 

(Liite 7) sekä oppilailta ja huoltajilta kysyttiin tutkimuslupa (Liite 8) tätä ja 

kollegan rinnakkaistutkimusta varten syksyllä 2019. Muutaman oppilaan kohdalla 

tutkimuslupa evättiin ja heidän osuutensa jätin tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimukseen osallistuvat oppilaat ovat tietoisia tutkimuksesta, siitä, että heidän 

tuotoksiaan käytetään tutkimuksessa, mutta varsinaisesti projektien aikana heille 

asiaa ei ole enempää korostettu, jotta se ei vaikuttaisi heidän toimintaansa.  

Oma vaikutukseni tutkimuskohteena olevaan luokkayhteisön 

toimintakulttuuriin ja oppilaiden kokemuksiin yhteisöllisen työskentelyn 

projekteista on suuri. Olen ollut osa kyseistä yhteisöä, ja vaikka yhteisön normit, 

arvot ja käytänteet ovat syntyneet yhdessä oppilaiden kanssa monissa 

keskusteluissa ja vuorovaikutustilanteissa, olen silti opettajana valta-asemassa 

oppilaisiin nähden. Aineistonkeruuvaiheessa opettajana vaikutin oppilaiden 

tuottamiin aineistoihin hetkittäin hyvinkin paljon. Pyrin tiedostamaan oman 

vaikutukseni kirjaamalla siitä huomioita tutkimuspäiväkirjaani ja pyrin myös 

unohtamaan tutkimuksen opetuksen ajaksi. Yhteisopettajana toimivan työparini 
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kanssa pyrimme vähentämään vaikutustani jälkimmäisessä, luokkayhteisön AB 

projektissa; työparini ohjasi oppilaiden oppimispäiväkirjojen kirjoittamista, ja itse 

pysyttelin sivummalla. Lisäksi aineiston laadukkuutta tarkastellessani peilaan 

oppilaiden ikätason pystyvyyttä tuottaa aineistoa ja kirjoittaa omaa ajatteluaan 

tekstiksi. Tutkimusaineisto on säilytetty ja suojattu tutkimuseettisten periaatteiden 

mukaisesti ja aineistosta on hävitetty tarpeettomat henkilötiedot 

(Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat ihmistieteiden eettiset periaatteet, 

7–8; Varantola ym., 2012).  

Tutkijana minulla on tavoite tulkita aineistoa rehellisesti ja kriittisesti, 

unohtamatta tahdikkuutta ja eettistä herkkyyttä. Anttila (2006, 309) puhuu 

taidetulkinnan tahdikkuudesta, jonka voi rinnastaa myös opettajan ja 

opettajatutkijan tahdikkuuteen, sillä oppilaat ja heidän tuotoksensa ovat 

äärimmäisen herkkiä kriittisyydelle. Tahdikkuudella ymmärretään eräänlaista 

sosiaalista herkkyyttä käyttäytyä oikein, esimerkiksi tietää, mitä sanoa ja mitä 

jättää sanomatta (Pullinen, 2003, 112). Tahdikkaaseen tulkintaan päästään 

tiedostamalla omat ennakkokäsitykset, ja se syntyy Anttilan (2006, 309) mukaan 

kokemuksesta, oppineisuudesta ja sivistyksestä. Itse nostaisin esille vielä 

empaattisuuden merkityksen. 

Eskola ja Suoranta (2014, 57) nostavat esille tutkittavien henkilöllisyyden 

salaamisen periaatteen, henkilöllisyyden paljastuminen tehdään mahdollisimman 

vaikeaksi. Olen toiminut samassa koulussa jo useamman vuoden, ja opettamieni 

luokkien oppilaat on helppo tunnistaa, joten pyrin häivyttämään tunnistetiedot 

mahdollisimman hyvin jättäen merkitsemättä mm. oppilaan oletettua sukupuolta, 

tai muita tunnistamista helpottavia, mutta tutkimuksen kannalta epärelevantteja 

asioita. Lisäksi opettajakollegani, joka on toiminut kanssani molempien 

tutkittavien luokkayhteisöjen kanssa, on lukenut tutkimusraporttini läpi, ja olen 

hänen kommenttiensa pohjalta vielä parantanut oppilaiden anonymiteettiä. 

Samaan teemaan liittyy myös tutkimuskohteen eettinen vahingoittumattomuus. 

Oppilaat ovat kirjoittaneet oppimispäiväkirjojaan ja itsearviointejaan 

luottamuksella, ja eettisesti on oikein toimia niin, ettei kenenkään tunteita ja 

kokemuksia käytetä väärin tai kenelläkään tule tunne siitä, että hänen sanomisiaan 

tulkitaan väärin aiheuttaen näin vahinkoa tutkittavalle (Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan laatimat ihmistieteiden eettiset periaatteet, 4–5; Varantola ym., 

2012).  

Tasapainoilin tutkimuksen aineistoa analysoitaessa opettajana saamani 

oppilastuntemuksen varmistaman tulkinnan ja tutkijan osittaisen objektiivisuuden 

välillä. Olen pyrkinyt saamaan oppilaan kokemuksesta aidosti kiinni ja lukenut 

aineistoa myös intuitiivisesti luottaen kokemukseeni ja tilanteiden tuntemukseen. 

Tutkijan objektiivisuuteen pääsemiseksi päädyin myös tutkittavien anonymiteetin 

rakentamiseen numerokoodien avulla, sillä se etäännyttää minut tarkastelemaan 

aineistoa enemmän ulkopuolisen silmin, tutkijan roolissa. Pohdin tutkimuksen 

aikana samaan teemaan liittyen seuraavia kysymyksiä: Tulkitsisinko oppilaiden 
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kirjoittamisia toisin, jos en tuntisi oppilaita tai tilanteita, joissa he ovat kokeneet 

asioita? Tulkitsisinko oppilaiden kirjoittamisia toisin - aineistoa toisin, jos en itse 

olisi rakentanut ja ohjannut projekteja, joissa he ovat työskennelleet? 

Tulkitsisinko aineistoa toisin, jos oppilaat eivät olisi minun oppilaitani? Tuleeko 

opettajuuteni ja tavoitteeni olla hyvä opettaja, tutkimuksen tuloksia vastaan? 

Olen myös pohtinut sitä, miten tehdä tutkimuksesta eettinen lukijaa ajatellen. 

Pidän tärkeänä tuottaa tutkimustekstiä ammatilliselle kentälle, josta lukijan on 

helppo löytää samaistumiskohtia ja ymmärtää tutkimuksen sisältö. Pyrin 

kirjoittamaan tutkimukseni kriittisen suorasti ja rehellisesti omin sanoin, 

jättämättä tulkinnanvaraisuuksia ja perustellen väitteeni selkeästi, koen pääseväni 

lähelle tätä tavoitetta. 

Tutkimuksen eettisesti haastavin vaihe aineiston keruun jälkeen oli aineiston 

analysointivaihe ja tutkimustulosten pohdinta, sillä silloin opettajana törmäsin 

useaan kohtaan, jonka olisin halunnut tehdä toisin, kun ymmärsin jälkikäteen 

oppilaan tuottamasta tekstistä, että olin epäonnistunut työssäni opettajana. Näissä 

tilanteissa oli hyvä siirtyä opettajanäkökulmasta tutkijan silmälasien taakse ja 

vetäytyä sivustakatsojan rooliin, jolloin pääsin irti tunnetaakasta, jonka 

oivallukset tekivät opettajaminälleni. Tutkijana pystyin tarkastelemaan oppilaan 

kokemuksia ulkopuolisen silmin ja pohtimaan aineistoa teorian valossa. 

Opettajaminän tunnekuohukin sai helpotusta, sillä tutkijaminän tuottama tieto 

itsereflektion kanssa ohjasi ja ohjaa edelleen ammatillista kasvua.  

Epämukavuuden refleksisyys osana tutkimusetiikkaa on epämiellyttävä 

kokemus nimensä mukaisesti. On haastavaa avata itsensä alastomaksi 

tutkimukseen ja tarkastella myös omaa toimintaansa oppilaiden silmin ja 

tutkijana. Kaiken kaikkiaan tutkimus on ollut minulle pitkä kehittymisen ja 

kasvun prosessi niin ammatillisesti kuin myös ihmisenä. 
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8 TULOSTEN TARKASTELU JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET 

Koulun ja opetuksen digitalisoituminen sekä erilaiset avoimet, itsesäätelyä 

vaativat ja harjoittavat työskentely- ja opiskelutavat ovat herättäneet keskustelua 

sekä opetuksen ja kasvatuksen alan ammattilaisten parissa kuin 

yhteiskunnallisestikin. Kevään 2020 etäkoulujakso pakotti yhteiskunnan ja 

koulun nopeaan muutokseen kohti digitaalista työskentely- ja oppimiskulttuuria. 

Se haastoi opettajat ja oppilaat uudenlaiseen tilanteeseen, jossa laitteiden 

käyttäminen, digitaalisen ympäristön ymmärtäminen ja itseohjautuvuus sekä 

ongelmanratkaisukyky nousivat merkittävään asemaan. Vastaavasti heräsi huoli 

oppilaiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Syksyllä 2020 taas otsikoihin nousi 

kouluväkivalta ja -kiusaaminen, joihin neuvoiksi on esitetty muun muassa 

empatiataitojen opettelua ja kovempaa kuria koulussa  

Tällä tutkimuksella otan osaa tähän keskusteluun lisäämällä ymmärrystä 

digitaalisesta työskentelystä oppimiseen olennaisesti liittyvien tunteiden 

näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökohta oli arjen työstä noussut tarve tarkastella 

oppilaiden kokemia tunteita yhteisöllisessä digitaalisessa sisällöntuotannon 

projektissa, jotta opetusta voidaan kehittää myös tunteiden näkökulmasta 

yhteisöllisyyttä ja oppimista paremmin tukevaksi. Tutkimuksessa selvisi niitä 

oppilaan tunteita herättäviä projektin työvaiheita, ryhmässä työskentelyn 

osatekijöitä ja toimintoja sekä digitaalisuuden tuomia erityispiirteitä, joita 

huomioimalla voidaan jatkossa digitaalista yhteisöllistä työskentelyä kehittää 

edelleen. Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen keskeisiä tuloksia vielä 

tutkimuskysymysten kautta ja sitä mitä tuloksista voidaan päätellä (luvut 8.1-8.4). 

Lopuksi pohdin tutkimuksen tulosten merkitystä sekä tutkimuksen aikana esille 

tulleita jatkotutkimusaiheita luvussa 8.5. 

8.1 Oppilaiden ilmaisemat tunteet digitaalisissa 
sisällöntuotannon projekteissa 

Oppilaat kokivat digitaalisen projektin eri vaiheissa paljon erilaisia tunteita ja 

osasivat ilmaista niitä sanallisesti oppimispäiväkirjoissaan tai kuvata erilaisia 

tilanteita, joista tunteet olivat luettavissa. Suuri osa oppilaiden ilmaisemista 

tunteista oli vireystilaa aktivoivia myönteisiä ja kielteisiä tunteita. Tunteen 

aktivaatiotasoa lisäävä vaikutus oli projektin etenemisen kannalta merkittävä, se 

sai oppilaat toimimaan ja jatkamaan toimintaa. Myönteiset aktivoivat tunteet, 

kuten ilo, kiinnostuminen ja ylpeys tukivat pitkäjänteistä työskentelyä ja lisäsivät 

kiinnittymistä tehtävään liittyen, samalla ne mahdollistivat myös onnistuneen 

oppimisen. Nämä tunteet näyttivät vaikuttavan oppilaiden toimintaan siten, että 
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oppilaat pyrkivät ylläpitämään tavoitteita kohti suuntautuvaa toimintaa ja sitä 

tukevaa ilmapiiriä. Kielteiset aktivoivat tunteet kuten ärsyyntyminen ja 

tyytymättömyys aiheuttivat oppilaissa usein reaktion, jolla he pyrkivät 

muuttamaan toimintaa, jotta ryhmän tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu. 

Nämä tulokset ovat linjassa aiempien tutkimuksien kanssa (ks. esim. Olafson & 

Ferraro, 2001; Pekrun ym., 2002; Linnenbrink 2007; Fulmer & Frijters, 2009; 

Rantanen, 2013). Tunteet ja niiden aktivoiva vaikutus vireystilaan näytti 

heijastavan oppilaiden motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta digitaaliseen 

projektiin ja sen tavoitteisiin. 

Vireystilaa laskevia myönteisiä tunteita ilmeni jonkin verran, kuitenkin 

selkeästi vähemmän kuin vireystilaa aktivoivia tunteita. Keskeisenä ryhmän 

toimintaan liittyen niistä esiin nousi helpotus riidan, haastavan tehtävän 

onnistumisen tai projektissa etenemisen jälkeen. Näillä tunteilla oli merkitystä 

ryhmän ilmapiirille, mikä voi heijastua yhteisöllisyyden kokemukseen sitoen 

ryhmää yhteen (ks. Chavis ym., 1986).  

Vaikka kielteisiä vireystilaa laskevia tunteita aineistosta nousi esille vähän, 

niiden merkitys yksittäisen oppilaan toimintaan, erityisesti osana ryhmää, oli 

merkittävä. Nämä tunteet vaikuttivat suoraan oppilaan osallistumiseen ryhmän 

työskentelyyn vähentäen sitä, sekä oppilaan kielteiseen kokemukseen omasta 

osaamisestaan ja merkityksestään ryhmälle, kuten myös Perry ja kollegat (2001) 

ovat tutkimuksessaan havainneet. Osaamattomuus, paha mieli ja turhautuminen 

näyttivät laskevan oppilaan yleistä hyvinvointia sekä kiinnittymistä tehtävään ja 

ryhmään. Näytti myös sille, että oppilaan kokiessa edellä mainittuja tunteita, hän 

tarvitsi ulkopuolista tukea päästäkseen tilanteesta eteenpäin. Tämä on linjassa 

Pekrunin (2006) havaintoon siitä, että kielteiset tunteet vaikuttavat siten, että 

oppilas nojaa ulkoiseen säätelyyn ja ohjaukseen. Poiketen kuitenkin Pekrunin 

(2006) perinteistä luokkahuonetyöskentelyä tarkastelleista tutkimuksista, missä 

ulkoinen säätely ja ohjaus ovat useimmiten opettajasta lähtöisin, tämän 

tutkimuksen tuloksissa esille nousi erityisesti vertaisten antama tuki. Ryhmällä oli 

pyrkimys saada ryhmän jäsenet toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti ja 

ylläpitää hyvää ilmapiiriä. Ryhmät kannustivat, ohjasivat, auttoivat ja kehittivät 

erilaisia rakenteita, jotta työskentely kaikilla onnistui. Ryhmien toiminnassa oli 

viitteitä myös aiemmissa tutkimuksissa havaituista toiminnan ja tunteiden 

säätelystä, johon ei osallistu pelkästään oppilas yksin vaan koko ryhmä (ks. esim. 

Volet, 2001; Järvenoja & Järvelä, 2009). 

Tämän tutkimuksen tulokset tunteiden valenssista ja vaikutuksesta vireystilaan 

ovat samansuuntaisia myös Anttilan (2019) monimenetelmällisessä 

väitöstutkimuksessa peruskouluikäisten vertaisvuorovaikutuksessa esiin 

nousseista tunteista. Anttila (2018) kollegoineen havaitsi vertaisvuorovaikutuksen 

olevan keskeinen konteksti tunnekokemuksille. 
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8.2 Tunteet digitaalisen projektin vaiheissa ja tunteiden 
liittyminen oppilaaseen itseensä, ryhmään tai projektiin  

Tutkimuksen tulokset kertovat niistä digitaalisen projektin vaiheista, joissa 

oppilaat erityisesti kaipaavat tukea ja ohjausta. Tällöin esimerkiksi ohjauksella 

voidaan vaikuttaa ryhmän yhteisöllisen työskentelyn kehittymiseen sekä 

tasapainottaa tunne- ja kognitiivisten prosessien aiheuttamaa kuormitusta. 

Ensimmäisessä työvaiheessa, jota voi kuvailla kiinnostumisen ja epävarmuuden 

vaiheeksi, oppilaiden kokemat epävarmuuden tunteet itseään ja projektia kohtaan 

olivat merkittäviä opiskelun alussa, jolloin suunnitelmat ja tavoitteet eivät olleet 

vielä selviä. Lisäksi ryhmän toiminta ei ollut vielä selkeytynyt ja oppilaat hakivat 

yhteisiä käytänteitä ja tutustuivat toistensa tapaan reagoida, toimia ja 

työskennellä. Oppilaiden kokemat tunteet olivat sidoksissa ryhmän 

vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin; mitä paremmin ryhmän työskentely yhdessä 

sujui, sitä myönteisempiä tunteita oppilaat kokivat ja tämä heijastui myös ryhmän 

ilmapiiriin myönteisenä. Syntyi myönteisten tunteiden kehä, joka ruokki itseään 

ja vahvisti ryhmää. Vastaavasti useat kielteiset tunteet ryhmää kohtaan vaikuttivat 

myös ryhmän ilmapiiriin kielteisesti ja vaikeuttivat yhteisöllistä työskentelyä ja 

tavoitteisiin pääsyä. Vastaavia tuloksia ryhmän vuorovaikutuksen ja ilmapiirin 

yhteydestä ovat havainneet myös Järvenoja ja Järvelä (2005). Lisäksi tämän 

tutkimuksen tulokset täydentävät heidän haastattelu- ja havainnointiaineistoon 

pohjautuvaa tutkimustaan, sillä tutkituissa oppilaiden oppimispäiväkirjoissa esiin 

nousi lukuisia sosiaaliseen ympäristöön liittyviä tunneilmaisuja toisin kuin 

haastatteluissa (Järvenoja & Järvelä, 2005, 477-478). 

Digitaalisen projektin toinen vaihe (tutkimusongelma ja projektisuunnitelman 

laatiminen) oli oppilaille ja ryhmille merkittävä haaste kognitiivisen taitojen 

vaatimusten kasvaessa. Yhteisöllisen työskentelyn taidot, kyky neuvotella 

yhteisistä tavoitteista sekä tiedon etsimisen ja rakentamisen taidot nousivat 

merkittäviksi tekijöiksi jatkoprojektin kannalta. Tässä vaiheessa oppilaat 

kiinnittyivät ryhmään sekä tehtävään ja se alkoi näyttäytyä tasavertaisena 

osallistumisena ryhmän toimintaan. Mikäli kiinnittymistä ei tapahtunut ja ryhmän 

jäsenet osallistuivat työskentelyyn motivaation ja tunnetasojen vaihdellessa, se 

vaikutti ryhmän yhteisöllisen työskentelyn onnistumiseen. Nämä tulokset ovat 

yhteneviä yhteisöllistä oppimista käsittelevien tutkimusten kanssa, joissa on 

havaittu opiskelijaryhmän jäsenten tasavertaisen toiminnan ja osallistumisen 

olevan merkittävä tekijä yhteisöllisen työskentelyn onnistumiselle (ks. 

Dillenbourg ym., 1996; Näykki ym., 2017; Isohätälä ym., 2019). Oppilaat kokivat 

myös hämmennyksen ja turhautumisen tunteita. Ne  johtivat usein siihen, että 

ryhmä yhdessä pääsi eteenpäin. Kielteisten tunteiden on aiemmissakin 

tutkimuksissa havaittu olevan joissakin tilanteissa eduksi oppimisella. Ne voivat 

lisätä analyyttisyyttä ja tarkkuutta oppilaan työskentelyssä (ks. esim. D’Mello ym. 

2014, 155). Opettajajohtoisessa opetuksessa opettaja tarvittaessa yksilöllistää 
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tehtäviä oppilaskohtaisesti, mutta digitaalisessa projektissa, tutkimusta 

suunniteltaessa oppilaiden tulisi löytää sopivan tasoinen haaste itse. Liian 

haastavan projektin tutkimuksen suunnittelu johtaa turhautumiseen jatkossa ja 

liian helppo taas tylsistymiseen. Yhdessä ryhmän toiminnasta nousevat kielteiset 

tunteet ja oppilaan itseään kohtana kokemat kielteiset tunteet vievät tilaa myös 

kognitiivisilta toiminnoilta (ks. esim. Goetz ym. 2006) Suunnitteluvaihe on 

kriittinen digitaalisen projektin työskentelyn onnistumiselle sekä selkeä 

ohjaamisen kehittämiskohde. 

Tunteiden vaihtelussa ja esiintymisessä merkittäväksi osoittautui toiminnan ja 

tuottamisen vaihe, joka oli ryhmälle ja oppilaille pääasiassa itsenäistä 

työskentelyä ja kestoltaan pitkä projektikokonaisuudessa. Tässä vaiheessa 

oppilaat kokivat toimivansa ja tekevänsä eniten ja se sai heissä aikaan myönteisiä 

tunteita, kuten huvittuneisuutta, iloa ja tyytyväisyyttä, huolen ja stressin 

lisäksi.  Sovussa olemista arvostettiin ja sen koettiin edistävän työskentelyä, mutta 

myös ristiriitoja oppilaat pitivät olennaisena osana ryhmän toimintaa. Itse 

tuottaminen näytti innostavan oppilaita kokeilemaan ja ideoimaan, mutta samalla 

ryhmän jäsenten toiminta saattoi ärsyttää ja nostaa esille myös muita kielteisiä 

tunteita, kun työn eteneminen vaarantui. Tässä vaiheessa merkittäväksi nousivat 

oppilaan ja ryhmän säätelytaidot, se, miten hallittiin erilaisia tilanteita, toimintoja 

ja tunteita (ks. esim. Järvenoja, 2010; Jones & Issroff, 2005). Oppilaat kokivat 

kolmannen vaiheen projektin mielenkiintoisimmaksi ja innostavimmaksi. yhtenä 

syynä näytti olevan se, että vaihe oli projektin toiminnallisin ja mahdollisti 

leikillisyyden ja kokeilevan luovuuden. Saattaa myös olla, että tämä vaihe oli 

oppilaille aiemmista projekteista tuttu myönteisiä tunteita herättävänä, jolloin 

ennakkoajatus ruokkii vaiheen aikaista toimintaa kohti myönteisiä tunteita. 

Neljättä vaihetta, eli oppimistuotoksen esittelyn vaihetta voi kutsua oppilaiden 

ilmaisemien tunteiden perusteella ylpeyden ja tyytyväisyyden vaiheeksi. 

Onnistuminen oppimistuotoksessa, oppilaat olivat saaneet työstä haluamansa eli 

päässeet tavoitteisiinsa, sekä onnistuminen tuotoksen esittelyssä herätti ylpeyden 

ja tyytyväisyyden tunteita. Tämän vaiheen tunteet liittyvät olennaisesti myös 

digitaalisen sisällöntuotannon esitettävään lopputuotokseen. 

Havaitut tulokset kertovat myös siitä, miten ryhmän toimiessa yhteisönä ja 

ilmapiirin ollessa myönteinen oppilaat haluavat työskennellä ryhmässä vaikka se 

välillä olisi haastavaa ja kielteisiä tunteita herättävää (ks. myös Garcia-Prieto ym., 

2007; Cahour, 2013). Ilmapiirin sallima leikillisyys ja huumori vaikuttavat 

yhdessä viihtymiseen, minkä myös Lemke (2013) on nostanut esille. Hyvin 

toimivan ryhmän merkitys oppilaan tunteille on olennainen ja tähän tulee 

kiinnittää huomiota yhteisöllisen työskentelyn työtapoja käytettäessä. 
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8.3 Oppilaiden toiminta tunteiden näkökulmasta 

Tutkimuksessa rakennettiin neljä teemaa oppilaiden toiminnoista, missä tunteiden 

osuus oli ilmeinen: A) häröily ja säätäminen, B) joustaminen tai perääntyminen 

C) kiinnittyminen tai luistaminen sekä D) sovussa oleminen tai riitely. Teemat 

kytkeytyivät suoraan tai välillisesti oppilaiden sosiaaliseen ympäristöön ja siihen 

liittyviin tekijöihin. Teemojen voi ajatella olevan näkyviä ilmiöitä joistakin, ehkä 

piilossa olevista ryhmän tai oppilaan tunteista tai tunteisiin liittyvistä 

kokemuksista. Näin ollen näitä toimintoja voidaan muokata, mikäli selviää mitä 

tunteita tai muita tekijöitä niihin liittyy. 

Ryhmän muita jäseniä ärsyttävä oppilaan häröily ja säätäminen lisääntyivät 

kognitiivisesti haastavissa tilanteissa kuten tutkimusongelman asettamisen ja 

tiedonrakentamisen vaiheessa sekä pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä vaativissa 

tilanteissa kuten toiminta- ja tuottamisvaiheessa. Häröily ja säätäminen olivat 

yksittäisen oppilaan toimintana merkki oppimisen itsesäätelytaitojen, 

kognitiivisten kykyjen tai kompetenssin epätasapainosta suhteessa vaadittuun 

toimintaan tilanteessa. Sosiaalisesti häröily ja säätäminen näyttäytyi ryhmän 

muita jäseniä ärsyttävänä toimintana. Muiden reaktio häröilyyn ja säätämiseen 

liittyi siihen, miten ryhmän yhteisöllinen työskentely jatkossa mahdollistui. 

Toiminta näytti herättävän myös ryhmän yhteisiä pyrkimyksiä tukea ja säädellä 

jäsentensä toimintaa kohti ryhmän tavoitteita. Saman havainnon ovat tehneet 

myös Volet (2001) sekä Järvenoja ja Järvelä (2009). Joustaminen ja 

perääntyminen olivat kiinteä osa ryhmän vuorovaikutusta, neuvottelua ja 

mielipiteiden ilmaisua. Joustaessaan oppilas ymmärsi viimeistään onnistuneen 

toiminnan jälkeen omien sosiaalisten taitojensa merkityksen. Tämä heijastui myös 

jatkotyöskentelyyn. Perääntyminen näyttäytyi hyvin usein ristiriitojen 

väistämisenä, luopumisena omista mielipiteistä ja toiveista. Jatkuvasti toistuvana 

se oli signaali ryhmän epätasapainoisesta roolituksesta ja valtasuhteista sekä 

halusta välttää konflikteja. Jatkuva perääntyminen aiheutti kielteisiä tunteita ja 

vaikutti oppilaan hyvinvointiin, kuten aiemmissakin ryhmän työskentelyä 

tarkastelevissa tutkimuksissa on havaittu (ks. esim. Johnson & Johnson, 2002).  

Kiinnittyminen ja luistaminen olivat merkittävä osa ryhmän tasavertaista 

toimintaa ja ne liittyivät olennaisesti oppilaan tekemiin arvioihin kontrollista ja 

tehtävän arvosta. Ryhmän jäseniä kohtaan tunnetut myönteiset tunteet lisäsivät 

luottamusta ja kiinnittymistä ryhmään, mikä taas tukee tehtävään kiinnittymistä. 

Tämä sama on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa (ks. Garcia-Prieto ym., 

2007, Cahour, 2013). Ryhmään kiinnittyminen tuki ryhmän yhteisöllistä 

työskentelyä ja vahvisti ryhmää selviämään haastavistakin tilanteista. Ryhmään 

kiinnittymiseen liittyi olennaisesti se, että oppilas koki olevansa merkityksellinen 

ja arvokas ryhmälleen. Tehtävään kiinnittymiseen vaikutti useimmiten se, että 

oppilas arvotti tehtävän itselleen mielekkääksi ja siinä menestyminen ryhmän 

jäsenenä oli hänelle tärkeää. 
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Luistaminen taas ärsytti ja turhautti toisia ryhmän jäseniä. Usein luistamiseen 

liittyi oppilaan välinpitämättömyys; tehtävän arvo tai hänen kokemansa kontrolli 

siitä suoriutumiseen oli pieni, jolloin luistamisen saattoi aiheuttaa oppilaalle 

esimerkiksi liian vaikea tehtävä (ks. Pekrun, 2006; Pekrun ym., 2007). 

Luistaminen ja sosiaalinen vetelehtiminen heijastuivat joskus ryhmän ilmapiiriin 

kielteisesti. Tämän havainnon ovat tehneet myös Zschocke kollegoineen (2015) 

ja Linnenbrink-Garcia kollegoineen (2011). Tämä vaikutti kielteisesti myös 

ryhmän yhteisölliseen työskentelyn onnistumiseen. 

Jatkuva perääntyminen sekä kiinnittyminen tai luistaminen aiheuttivat usein 

ristiriitoja ryhmän jäsenten välillä. Osa ristiriidoista kuului olennaisena 

yhteisölliseen työskentelyyn, kun mielipiteitä asetettiin vastakkain, osa taas johtui 

muun muassa luistamisesta tai häröilystä ja säätämisestä. Näyttäisi siis sille, että 

perimmäiset syyt ristiriitojen syntymiseen yhteisöllisen työskentelyn aikana olivat 

oppilaiden erilainen kiinnittyminen ryhmään tai tehtävään. Tämä heijastui joko 

oppilaan itsensä toimintaan häröilynä ja säätämisenä tai luistamisena ja ryhmän 

toimintaan ärsyyntymisenä sekä turhautumisena. Oppilaiden itsesäätelytaidot 

vaihtelivat ja ryhmässä tapahtuva säätely parani, kun ryhmän jäsenet tunsivat 

toisensa paremmin projektin edetessä (ks. myös Järvenoja & Järvelä, 2009, 476). 

Toisena syynä ristiriitoihin oli nähtävissä vuorovaikutuksen epäselvyydet tai 

ryhmissä roolien epätasapainosta johtuneet tilanteet, joissa oppilaat eivät saaneet 

ilmaistua mielipiteitään kuten toivoivat (ks. Arvaja ym., 2007). Liiallisina 

ristiriidat lisäävät oppilaiden emotionaalista ja kognitiivista kuormitusta, ja 

vaarantavat oppilaiden hyvinvointia sekä vievät voimavaroja itse työskentelyltä. 

Ryhmillä oli tahto päästä sopuisaan ja hyvään ilmapiiriin, sillä se edisti 

työskentelyä ja yhdessä viihtymistä, sekä kantoi haastavienkin hetkien yli ryhmän 

kokiessa yhteisöllisyyteen liittyviä myönteisiä tunteita. Ristiriitojen ja 

jännitteiden yhteydessä näkyi myös niiden heijastuminen ryhmän ilmapiiriin ja 

tätä kautta kaikkiin ryhmän jäseniin, ei vain riitelyyn osallistuneisiin. Tätä 

havaintoa tukevat aiemmat tutkimukset tunteiden leviämistä ryhmän 

vuorovaikutuksessa (ks. Hakkarainen ym., 2004; Shteynberg ym., 2014; Frenzel 

ym., 2018). 

Yksittäisenä havaintona tutkimuksessa nousi esille vertaissuhteissa heräävän 

myönteisten tunteiden vaikutus motivaatiota ja tehtävään kiinnittymistä 

laskevasti. Esiin nousi myös ryhmien sisällä tapahtuvaa ystävysten liittoutumista 

siten, että muut ryhmän jäsenet kokivat jäävänsä tilanteen ulkopuolelle. Nämä 

havainnot ovat kertovat siitä, että aina ryhmän jäsenten ystävyyssuhteet ja läheiset 

välit eivät tue yhteisöllistä työskentelyä vaan voivat hankaloittaa ja jopa estää sitä 

(vrt. Crook, 1998; MacDonald ym., 2000a). 
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8.4 Digitaalisuuden tuomat erityispiirteet tunteiden 
näkökulmasta 

Digitaalinen sisällöntuotanto itsessään on mahdollisuus harjoitella tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja, ei pelkästään yhteisöllisenä työskentelytapana, vaan 

oppilaiden rakentamat elämykselliset tarinat antavat oppilaille mahdollisuuksia 

keskustella tunteista ja niiden ilmaisusta, käsitellä tunteita kokemuksina ja 

tunnereaktiota sekä rakentaa elämyksiä vaikuttaen katsojassa syntyviin tunteisiin 

(ks. esim. Malita ja Martin, 2010, 3061; Kumpulainen 2011, 68; Friesem, 2015). 

Lisäksi digitaalisuus ja digitaalinen sisällöntuotanto kehittävät oppilaiden tieto- ja 

viestintäteknologista osaamista sekä monilukutaitoa (ks. esim. Hobbs, 2017).  

Kiinnostavana tuloksena esille nousi myös digitaalisuuden ja erityisesti 

laitteiden mahdollistamat työskentelytavat jotka johtivat yhteisölliseen 

työskentelyyn. Videoiden tuottamisessa editointiprosessi, etenkin yhteisen näytön 

äärellä tehtynä, sai aikaan ryhmän kesken keskustelua, neuvotteluja, ehdotuksia, 

niiden kehittelyä ja yhteistä videon rakentamista. Samoin Minecraft-

rakentamisessa yhteisessä maassa yhteisen tuotoksen luominen ryhmän ollessa 

samassa tilassa vastasi hyvin pitkälle yhteisöllisen työskentelyn piirteitä. 

Vastaavan suuntaan viittaavia tuloksia on esittänyt alakoululaisia koskeneessa 

tutkimuksessaan Salmivirta (2020), joka havaitsi henkilökohtaisten 

mobiililaitteiden tukevan yhteisöllisyyttä ja luovaa monimuotoista työskentelyä 

(2020, 175). 

Oppilaiden autonomia ja oma kontrolli etenkin digitaalisten välineiden ja 

ympäristöjen käyttämisessä näytteli merkittävää osaa oppilaiden luovassa 

ongelmanratkaisussa. He ratkaisivat ongelmia tavoitteen näkökulmasta; 

resursseja ei käytetty suoritustavan kehittelyyn vaan oppilaat hyödynsivät vapaa-

ajalta kertynyttä intressiperustaista osaamistaan. Tavoite saavutettiin käyttämällä 

ryhmän parasta mahdollista olemassa olevaa osaamista. Tämä eroaa perinteisestä 

kouluoppimisen ajattelusta, missä lähdetään kehittämään yksilön taitoja askel 

kerrallaan tavoitteena taidon kasvava kehittyminen, kun taas digitaalisessa 

projektissa ryhmän tavoite oli saavuttaa lopputulos ja taidot kehittyvät lisää 

työskentelyn aikana. Voidaan siis todeta, että digitaalisessa projektissa 

työskentely tukee myös O’Donoghuen (2014) havaitsemaa oppilaiden 

ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä. Työskentely antaa oppilaille 

mahdollisuuden keksiä ratkaisuja perinteisestä koulukulttuurista poikkeavalla 

tavalla.  

Projektin yhtenä tavoitteena oli tehdä toisille esitettävä oppimistuotos. 

Motivaatio laadukkaaseen lopputuotokseen nousi oppilaiden halusta esittää hyvä 

tuotos, ei arvioinnin tuomasta ulkoisesta arvosta (vrt. perinteinen koetilanne). 

Digitaalisessa projektissa arviointi keskittyy pääsääntöisesti oppilaan toimintaan, 

työskentelyyn ja tiedolliseen osaamiseen, missä oppimistuotos on vain yksi 

osaamisen näyttötapa.  
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Oppilaat toivat omaa intressiperustaista vapaa-ajan osaamistaan osaksi 

koulutyöskentelyä ja näin heillä oli mahdollisuus vahvistaa käsitystä omasta 

itsestään tärkeänä osana ryhmää. Samalla osaamista jaettiin ja vaihdettiin 

vertaisten kesken. Tutkimuksen tulokset vahvistavat myös aiempien tutkimuksien 

havainnot siitä, että oppilaat eivät automaattisesti ole digitaalisen työskentelyn 

asiantuntijoita (ks. esim. Laru 2012; Salmivirta 2020), mutta he voivat hyödyntää 

omaa vapaa-ajan osaamistaan projekteissa ja samalla saada kokemusta 

digitaalisen vapaa-ajalla kertyneen osaamisen hyödyntämisestä oman opiskelun 

tukena. Tuoreena havaintona tässä tutkimuksessa on se, että ryhmän 

oppimistuotos ja oppilaan halu tehdä siitä mahdollisimman hyvä, haastoi oppilasta 

opiskelemaan lisää vapaa-ajalla niitä digitaalisia taitoja, joita hänellä oli alun 

perinkin kertynyt vapaa-ajalla omien mielenkiinnonkohteiden parissa toimiessa.  

Informaalin oppimisen piirteitä sisältävä digitaalinen työskentelytapa ja 

oppimisympäristö irrottavat oppilaiden ajattelua perinteisestä koulukontekstista ja 

sen rakenteista, jolloin edellä mainitut vapaa-ajalla kertyneiden taitojen 

hyödyntäminen, ongelmanratkaisukyky sekä viihtyminen tehtävän äärellä 

mahdollistuivat perinteisestä opettajajohtoisesta opiskelusta poikkeavalla tavalla. 

Useissa tutkimuksissa (Kupiainen, 2013; Rajala ym., 2013; Riikonen ym., 2018; 

Ito ym., 2020) on peräänkuulutettu oppilaiden vapaa-ajalta kertyneen osaamisen 

hyödyntämistä koulussa, ja näyttäisi sille, että digitaalinen projekti on yksi 

mahdollisuus informaalin ja formaalin osaamisen ja oppimisen yhdistämiseen. 

Välillisesti oppilaiden tunteisiin digitaalisuus ja digitaalinen projekti 

työskentelytapana heijastuvat erityisesti ryhmän yhteisöllisyyden ja ilmapiirin 

kautta. Digitaalisuuden mahdollistama kokeileminen ja uudelleen tekemisen 

helppous sisältöjen rakentelussa tukee oppilaiden luovaa leikillisyyttä ja herättää 

huvittuneisuutta sekä lisää viihtymistä ja myönteisiä tunteita yhdessä ryhmän 

kanssa koettuna, mikä myös Drotner (2019) on havainnointiin perustuvassa 

tutkimuksessaan nostanut esille. Hauskanpito ja huumori itsessään ei välttämättä 

edistä ryhmän tavoitteisiin pääsyä, eikä aina herätä pelkästään myönteisiä tunteita, 

mutta sitoo ryhmää entistä enemmän yhteen ja vahvistaa ryhmän myönteistä 

kokemusta projektista. Leikkiminen ja viihdyttäminen osoittavat oppilaiden 

nauttivan tehtävästä, ja he innostuvat kokeilevaan ja luovaan tuottamiseen, minkä 

digitaalinen teknologia konkreettisesti mahdollistaa: pilalle menneen sisällön voi 

helposti ja nopeasti korvata uudella. Tätä osoittaa esimerkiksi se, että oppilaat ovat 

editoineet omiin tuotoksiinsa mukaan “behind-the-scenes” -osioita. Näiden 

tarkoituksena on selvästi ollut keskinäisen hauskanpidon osoittaminen muille ja 

erityisesti myös huumorin jakaminen toisten kanssa sekä yhdessä nauraminen. 

Parhaimmillaan leikkiminen ja viihdyttäminen mahdollistavat uudenlaista 

tiedonrakentamista ja luovuuden ilmenemistä oppimisen kontekstissa. 

Kiinnostavana ilmiönä tutkimuksessa nousee esille myös oppimistuotokseen 

tavoiteltava huumori ja viihteellisyys tavoitteena herättää yleisössä ja tekijöissä 

myönteisiä tunteita ja oppilaiden kokemus onnistuneesta työstä tätä kautta. Tätä 
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voi tarkastella osana isompaa yhteiskunnallista median ja sosiaalisen median 

ilmiötä, missä pyrkimyksenä on viihdyttää ja huvittaa yleisöä. Koulu ei ole 

irrallinen yhteiskunnasta vaan oppilaiden välityksellä erilaiset yhteiskunnan 

ilmiöt ovat hyvin kiinteästi osana kouluarkea. 

8.5 Loppusanat 

Tavoitteeni tässä tutkimuksessa oli oppilaiden tunteiden tarkastelu digitaalisen 

projektin kehittämisnäkökulmasta. Tutkimuksen tulokset osoittivat nykytilan; 

tähänastisella koulussa tehdyllä kehitystyöllä on mahdollista tukea oppilaiden 

yhteisöllistä toimintaa ja myönteisiä oppimiskokemuksia, mikäli ryhmä on 

tasapainossa osaamisensa ja vertaissuhteidensa osalta, osaa ja haluaa työskennellä 

yhteisöllisesti sekä kunnioittaa ja arvostaa toinen toisiaan. 

Tuloksien perusteella nousee esiin digitaalisen sisällöntuotannon projektin 

työskentelytapaan ja siihen vaikuttavaan toimintakulttuuriin liittyviä konkreettisia 

kehittämiskohteita. Merkittävää projektin onnistumisen kannalta on huomion 

kiinnittäminen projektin kahteen ensimmäiseen työskentelyvaiheeseen yksittäisen 

oppilaan ja ryhmän näkökulmasta. Toiminnan aikana tuetaan oppilaan 

luottamusta itseensä ja ryhmäänsä sekä ryhmässä rakennetaan yhteisöllinen ja 

luottamuksellinen ilmapiiri sekä tuetaan yhteisöllisesti tapahtuvaa 

tutkimusongelman valintaa ja tiedonrakentamista. Toisena erityisesti koulun ja 

oppimisen toimintakulttuurin kehittämiskohteena on luovan ja leikkisän 

toiminnan arvostaminen ja mahdollistaminen osana oppimistilanteita, jotta sitä ei 

tulkittaisi aina toimintaan liittymättömänä ja oppimista vaikeuttavana toimintana. 

Kolmanneksi kehittämiskohteeksi nousee ohjaamisen ja tuen kohdentaminen 

sellaisen toiminnan syntymiseen liittyviin tekijöihin, jotka heijastuvat ryhmän 

työskentelyssä kielteisesti oppilaaseen itseensä tai ryhmän jäseniin liittyen. Tätä 

voi tukea esimerkiksi tarkastelemalla jatkuvaan perääntymiseen liittyviä syitä 

ryhmän sisällä. Neljäntenä kehittämiskohteena on digitaalisuuden ja oppilaiden 

autonomian yhdistäminen entistä vahvemmin oppimisen toimintakulttuurissa. 

Tämä mahdollistaa informaalin oppimisympäristön piirteiden ja oppilaiden 

intressiperustaisen osaamisen ilmenemisen vahvistaen oppilaiden kokemaa 

kontrollia, tehtävän arvoa ja myönteistä kokemusta yhteisön jäsenenä olosta. 

Tämän tutkimuksen valossa oppilaiden digitaalista osaamista voidaan hyödyntää 

kouluissa mielekkäällä ja innostavalla tavalla. Osaamisen on siten mahdollista 

heijastua nuorten mukana työelämään, missä samat digitaalisuuden tuomat 

moniulotteiset ilmiöt ovat läsnä. Näkemykseni mukaan olemme vasta 

alkutekijöissä ja lisätutkimusta tarvitaan tästä näkökulmasta. 

Työskentelytapana tutkimuksen kontekstina ollut digitaalinen projekti on ollut 

pedagogisesti toimiva erilaisissa fyysisissä oppimisympäristöissä ja erilaisilla 

alakoulun luokkaryhmillä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä 

digitaalisia yhteisöllisiä työskentelytapoja myös muilla kouluasteilla ja 
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opettajakoulutuksessa. Tuloksia voidaan soveltaa myös vastaavien 

projektiluontoisten ja oppiainerajat ylittävien, oppilaiden yhteisöllistä oppimista 

sisältävien mallien kehittämisessä. Viime vuosina maailmaa koetelleen COVID-

19-pandemian vaikuttaessa etäopiskelu ja siihen liittyvät mielekästä oppimista ja 

yhteisöllistä työskentelyä tukevat pedagogiset ratkaisut ovat nousemassa 

keskeisiksi kehittämiskohteiksi. Yksi mahdollisuus on etäopetukseen soveltuva 

digitaalinen yhteisöllinen sisällöntuotannon projekti, mikä edellyttää pedagogista 

kehittämistä ja kokeiluja sekä niiden myötä kasvatustieteellistä tutkimusta siitä, 

miten oppilaiden tunteet heijastuvat toimintaan etänä työskennellessä. 

Tutkimustuloksista ilmenee myös esimerkkejä fyysisen oppimisympäristön 

merkityksestä digitaaliselle ja yhteisölliselle työskentelylle. Digitaalisen 

sisällöntuotannon ja työskentelyn huomioiminen oppimisympäristön kiinteissä 

rakenteissa tukee saavutettavuudellaan ja helppoudellaan oppilaiden yhteisöllistä 

työskentelyä ja digitaalisten taitojen vertaisoppimista. Tämä kuitenkin vaatii vielä 

lisää tarkastelua fyysisen oppimisympäristön näkökulmasta, jotta jatkossa 

voidaan suunnitella parempia, yhteisölliseen työskentelyyn kutsuvia 

oppimisympäristöjä, joissa digitaalisuus kannustaa ja ohjaa kohti yhteistä, luovaa 

tiedonrakentamista.  

 Teoreettisesti tutkimukseni tarjoaa autenttisiin oppimistilanteisiin liittyen 

lisää tietoa erityisesti digitaalisuuden merkityksestä yhteisölliselle työskentelylle 

ja oppilaiden tunteille. Kontrolliarvoteorian käyttäminen yhteisöllisessä 

työskentelyssä teoreettisena viitekehyksenä nosti esille teorian mahdollisuudet 

hyödyntää sitä oppilaiden tunteiden tarkastelussa myös tältä osin huomioiden 

sosiaalisen ympäristön monet tekijät. Tutkimusprosessissa koottu, 

kontrolliarvoteoriaan nojaava, oppilaan tunteisiin vaikuttavien tekijöiden 

teoreettinen viitekehys tutkittavan ilmiöön liittyen (kuvio 3) vaatii edelleen 

koettelua ja jatkokehittämistä erilaisten oppilasryhmien ja yhteisöllisen 

työskentelyn tilanteissa. Näen siinä mahdollisuuden kehittää konkreettista työtä 

tukevaa mallia, jota opetuksen ja kasvatuksen parissa toimivat voisivat hyödyntää 

omassa työssään kehittäessään pedagogiikkaansa oppilaiden tunteiden 

näkökulmasta.  

Lisäksi tutkimuksessa nousi esille havaintoja erilaisista säätelytoiminnoista ja 

ryhmien kehittelemistä säätelyyn liittyvistä rakenteista, mikä herättää myös 

jatkotutkimuksen tarpeita. Kun oppilaat työskentelevät digitaalisten laitteiden ja 

sisältöjen kanssa, on satunnainen aiheesta eksyminen ymmärrettävää. Tämän 

tutkimuksen valossa tämä ilmiö ei noussut merkittäväksi ongelmaksi. Joko tämä 

toiminta naamioitui häröilyn ja säätämisen taakse tai oppilaat eivät raportoineet 

aiheesta suoraan, mikäli työskentely ei estynyt. Opettajana tekemäni havainnot 

ovat osittain samansuuntaisia, oppilaat keskittyivät projektiin innostuessaan 

tekemisestä ja motivaation ollessa kohdallaan. He myös palasivat työn pariin 

satunnaisen eksymisen jälkeen hyvin nopeasti joko itse tai ryhmän ohjaamana. 

Digitaalisen maailman imu on koulussa selkeästi esillä oleva ilmiö vaikuttaen 
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oppilaiden (ja koulun aikuistenkin) keskittymiseen, motivaatioon ja 

pitkäjänteisyyteen. Erityisesti yläkouluikäisten, vielä monella tavalla 

kehittymisvaiheessa olevien nuorien kohdalla tämä vaikuttaa merkittävästi 

(Nuorten mediakysely, 2019). 

Tutkimuksen yksi kiinnostava näkökulma kasvatustieteen teoreettis-

empiirisen kenttään on tutkimuksen tekeminen omaa työtä tutkivana 

luokanopettajana. Opettajuuteni kautta vahvuuteni on ollut tutkimuskontekstin ja 

oppilaiden tunteminen, sekä pedagogiikan kehittäminen, joihin teoreettisen, 

tieteellisen ajattelun yhdistäminen on antanut syvyyttä. Tutkimukseni on osoitus 

siitä, että opettajalle oman työn reflektointi ja opetuksen sekä oppimisen 

teorioiden yhdistäminen arkityöhön, on merkittävää sekä ammatillisen että 

ihmisenä kehittymisen kannalta. Tämä on myös osoitus suomalaisen opetuskentän 

ja koulujärjestelmän vahvuudesta; akateemisesti koulutetut opettajat perustavat 

osaamisensa ja ammattitaitonsa tutkittuun tieteelliseen tietoon ja kehittävät 

opetusta pedagogisen vapauden niin salliessa. 
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LIITTEET 

LIITE 1 Apukysymykset avaruus-projektiin  
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LIITE 2  Suomi Suomeksi ohje oppilaille  

Projektin tavoitteet ja määreet  
- tutustua monipuolisesti elämään Ruotsi-Suomessa 1500-1700-luvuilla - ymmärtää 

syitä ja seurauksia historiallisille tapahtumille 

- tutustua suomalaisen kulttuurin ja kielen syntyyn 

- opetella näytelmätekstin kirjoittamista vuorosanoineen  
- harjoitella pienoismallin tekemistä (3D-suunnittelua) 

- harjoitella oman oppimisen tunnistamista ja analysointia - harjoitella 

oppimispäiväkirjan kirjoittamista  
Omat tavoitteeni  

Mitä tiedän?  

Tunnettuja henkilöitä Kustaa Vaasa 

Eerik XIV Juhana-herttua Kaarle-herttua Katarina Jagellonica Klaus Fleming Kustaa 

II Aadolf Kuningatar Kristiina Kustaa III  
Kustaa XII 

Pietari Brahe Mikael Agricola Martti Luther Anders Chydenius  
Sanastoa, tapahtumia, käsitteitä, paikkoja Kalmarin unioni 

Pähkinäsaaren rauhan raja 

Nuijasota  
Turun katedraalikoulu Kolmekymmenvuotinen sota Hakkapeliitta 

Kreivin aika Suomessa Suuri Pohjan sota  
Linnaleiri 

Ruotsin suurvalta 

Turun akatemia 

Kuninkaallinen hovioikeus (ensimmäinen Suomeen) Iso viha 

vouti 

huovi 
Täyssinän rauha 

hansakauppa 

herttuakunnat 

ABC-kiria, lohikäärme ja jalopeura 

säädyt 

talonpoikaissääty 

aatelisto 

papisto 

porvaristo 

loiset eli itselliset 

perintöoikeus 

valtiopäivät 

tapulikaupunki 

itsevaltius 

perustuslaki 

Kustaan sota 

Suomenlinna 

Viapori  
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LIITE 3  Avaruusprojektin ohje oppilaille  
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LIITE 4 Ohje oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen 

OHJE kirjoittamiseen  

Päiväkirjassa pohdiskellaan omaa oppimista ja päiväkirja on sinun omasi, sitä 

ei tarvitse esitellä julkisesti.  

Alussa, heti ensimmäisen kerran jälkeen kotitehtävänä kirjoita  

- omat tavoitteesi projektin osalta, eli mitä odotat ja toivot. Tutki tavoiteita 

ajatuskartasta, mitä osaat jo, mihin pitää panostaa  

- Miten aiot saavuttaa projektille asetetut tavoitteet.  

- Kuinka paljon olet valmis tekemään töitä projektin eteen ja miksi? Mitä 

haluaisit tehdä projektin aikana?  

- Kiinnostaako aihe ylipäätään, tai miksi se ei mahdollisesti kiinnosta?  

- Mitä tiedät aiheesta ennen projektin alkua? Mitä haluaisit saada tietää 

projektin kuluessa?  

 Jokaisen työskentelykerran jälkeen kerro:  

- Mitä ryhmänä teitte / sinä teit, miten sujui ja miltä tuntui?  

- omin sanoin keskeiset uudet opitut ja ymmärretyt asiat  

- mikä jäi vielä epäselväksi  

- miten ja mistä etsit tietoa ja taitoa, keneltä/mistä opit ja mitä?  

- voit myös kysyä ja pohtia mieleesi tulevia asioita  

- pyri vastaamaan kysymyksiin tai esitä lisää kysymyksiä / väitteitä 

(esimerkiksi; “Miksi avaruudessa voi leijua? Millaista elämä olisi 

Marsissa?”)  

Koko projektin lopuksi kerro:  

- Miten saavutit asettamasi tavoitteet.  

- Mitkä olivat sinun kannaltasi vaikeimmat ongelmat, ja kuinka ratkaisit ne.  

- Mitä ajatuksia tai ideoita projektista jäi päällimmäisenä mieleen?  

- Mitä projekti antoi juuri sinulle?  

- Mitkä asiat edistivät tai haittasivat oppimistasi?  

- Mitä olisi kannattanut ehkä tehdä toisin?  

 

Aloita oma päiväkirjasi tämän viivan alle. Muista oikeinkirjoitus ja lisää 

päivämäärä jokaisen kirjoituksen alkuun.  
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LIITE 5 Aineistosta nousevien toimintojen määrittely 

 

Toiminta Tässä tutkimuksessa tarkoittaa  

A) Häröily ja 

säätäminen 

Toimintaa, jolloin oppilas keskittyy aktiivisesti johonkin muuhun kuin 

tavoitteita kohti suuntaavaan työskentelyyn. Tämä aiheuttaa kielteisiä, 

ärsytyksen ja turhautumisen tunteita pääasiassa muissa ryhmän 

jäsenissä.  

B) Joustaminen tai 

perääntyminen 

Joustaminen on toimintaa, joka on toisten huomioon ottamista, mikä 

näyttäytyy esimerkiksi kykynä luopua omasta ideastaan ryhmän eduksi, 

taitoa antaa tilaa toisille ja näiden ehdotuksille, kykyä vaihtaa 

työtehtävästä toiseen, sekä kykyä valita tilanteeseen sopivat työvälineet 

ja laitteet. Tämä herättää oppilaissa myönteisiä tunteita itseään kohtaa, 

ylpeyttä ja tyytyväisyyttä omasta kyvystään joustaa ja havaitessaan 

tilanteen edenneen hyvään suuntaan omasta joustamisesta johtuen tai 

siitä huolimatta.   

Perääntyminen on toimintaa, jossa joku tai jotkut ryhmän jäsenet 

perääntyvät mielipiteistään asettamatta niitä vastakkain toisten 

mielipiteiden kanssa, kokien mahdollisesti itse sisäistä ristiriitaa 

luovuttamisestaan. Tämä aiheuttaa oppilaissa itsessään pettymyksen, 

tyytymättömyyden, osaamattomuuden ja ärsyyntymisen tunteita 

C) Kiinnittyminen tai 

luistaminen 

Kiinnittyminen on toimintaa, jossa oppilas on motivoitunut panostamaan 

yhteiseen projektiin ja tehtävien suorittamiseen vaikka ne eivät olisi aina 

mieluisia. Tämä herättää myönteisiä tunteita ryhmän jäsenissä. 

Luistaminen (“sluibaaminen”) on toimintaa, jossa yksi tai useampi 

ryhmän jäsen pyrkii välttämään yhdessä sovittuja tehtäviä tai suorittaa 

ne välinpitämättömyyttä ilmentäen. Luistaminen nostaa esiin ryhmän 

muissa jäsenissä kielteisiä tunteita. 

D) Sovussa oleminen 

tai riiteleminen 

Riitely käsitetään tässä toimintana, joissa oppilaat asettavat 

ajatuksiaan, mielipiteitään ja näkemyksiään keskenään vastakkain ja 

pyrkivät löytämään niihin yhteisen ratkaisun. Lisäksi ryhmän jäsenten 

erilaiset sosiaaliset taidot ja oppimistyylit sekä motivaation erot voivat 

aiheuttaa riitoja työskentelyn aikana. Riitely nostaa usein esiin 

tyytymättömyyttä, ärsyyntymistä, pettymystä sekä aiheuttaa pahaa 

mieltä sekä osallisissa että ryhmän muissa jäsenissä etenkin, mikäli 

riitoja ei saada sovittua tai joku osallisista kokee kärsineensä vääryyttä. 

Sovussa oleminen taas on yleensä riitelyn jälkeinen toiminta ja tilanne, 

jossa oppilaat kokevat tulleensa kuulluksi ja ristiriitojen selvinneen 

yleensä osapuolia tyydyttävällä tavalla, jotta työskentely voi jatkua. 

Sovussa oleminen tuntuu oppilaista helpottavalle ja tyytyväisyyttä 

aiheuttavalle tilanteelle jossa myös ryhmän ilmapiiri vaikuttaa 

rauhalliselle. 
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LIITE 6 Oppilaiden ilmaisemat tunteet lukuina 

 

 A f A % 

BC 

f BC % 

Kok

o 

aineisto 

f 

Koko 

aineisto 

% 

Koodattuja 

aineistoyksiköitä 

(tunne) 

43

3  

26

6  699  

Myönteisiä 

28

6 66,1% 

17

1 64,3% 457 

65,4

% 

Kielteisiä 

14

3 33,0% 92 34,6% 235 

33,6

% 

Molempia 4 0,9% 3 1,1% 7 1,0% 

 A f 

A 

tunnemerkinnä

t % 

BC 

f 

BC 

tunnemerkinnä

t % 

Kok

o 

aineisto 

f 

Koko 

aineisto 

% 

Myönteinen 

aktivoiva 

22

4 51,7% 

13

3 50,0% 357 

51,1

% 

Myönteinen 

passivoiva 36 8,3% 21 7,9% 57 8,2% 

Myönteisiä 

luokittelemattomi

a 26 6,0% 17 6,4% 43 6,2% 

Kielteinen 

aktivoiva 

11

3 26,1% 70 26,3% 183 

26,2

% 

Kielteinen 

passivoiva 23 5,3% 20 7,5% 43 6,2% 

Kielteisiä 

luokittelemattomi

a 7 1,6% 2 0,8% 9 1,3% 
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LIITE 7 Tutkimuslupa koululle 

 

 

Perusopetuksen johtaja ja rehtori 

 

Haemme lupaa jatkaa vuonna 2014 aloitettuja väitöskirjatutkimuksiamme 

XXXXXX koululla. Tutkimuksemme kohteena ovat 3B, 3C, 4B ja 6A oppilaat 

ja heidän toimintansa lukuvuosina 2019-20 ja 2020-21.   

 

Tutkimuksemme tarkoitus on  

a) tutkia oppilaiden toimijuutta digitaalisissa projekteissa (Bilund) 

b) tutkia oppilaiden kokemuksia, ongelmanratkaisutaitoja ja omaehtoista 

sisällöntuotantoa digitaalisessa oppimisprojektissa ja mallintaa ko. 

prosessi. (Muinonen) 

 

Aineistomme sisältää oppilaiden tuotoksia ja haastatteluja ja tutkimustiedot 

ovat luottamuksellisia, niitä ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tietoja käytetä 

muuhun kuin tutkittavien kanssa sovittuun tarkoitukseen. Tutkimukseen 

osallistuvien henkilöllisyyttä ei paljasteta, ja kaikkia tutkimukseen liittyviä 

aineistoja säilytetään huolellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Tutkimukseen 

osallistuvien anonymiteetti säilyy tutkimuksen kaikissa vaiheissa 

analysointivaiheen alun koodauksen jälkeen, tarvittaessa myös muut 

tunnistamiseen liittyvät ominaisuudet nimetään uudelleen. Tutkimusta tehdään 

koko ajan tutkimussuunnitelmasta raportointiin asti tieteellisen yhteisön 

eettisten periaatteiden (Suomen akatemian tutkimuseettiset ohjeet) mukaisesti 

sekä yliopiston asettamat ohjeistukset ja säädökset huomioiden. 

 

 

Tutkijat ja opettajat 

 

Marja-Leena Bilund 

Mari Muinonen 

 

Ohjaajina toimivat ja lisätietoja tarvittaessa antavat: 

Helsingin yliopisto,kasvatustieteellinen tiedekunta 

Ohjaaja, dosentti Sara Sintonen ja Heikki Kynäslahti 

sara.sintonen@helsinki.fi, heikki.kynaslahti@helsinki.fi 

 

 

 

 

 

mailto:sara.sintonen@helsinki.fi
mailto:heikki.kynaslahti@helsinki.fi
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LIITE 8 Tutkimuslupa oppilaille 

 

OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE  

 

Hei! 

Teemme väitöskirjojamme Helsingin yliopistolle ja tutkimme opettamiemme oppilaiden 

toimintaa ja tuotoksia digilitaalisissa oppimisprojekteissa.  

 

Tutkimuksemme kohteena ovat 3B, 3C, 4B ja 6A oppilaat ja heidän toimintansa luokilla 

lukuvuosina 2019-20 ja 2020-21. 

 

Tutkimuksemme tarkoitus on  

a) tutkia oppilaiden toimijuutta digitaalisissa projekteissa (Bilund) 

b) tutkia oppilaiden kokemuksia, ongelmanratkaisutaitoja ja omaehtoista sisällöntuotantoa 

digitaalisessa oppimisprojektissa ja mallintaa ko. prosessi. (Muinonen) 

 

Aineistomme sisältää oppilaiden tuotoksia ja haastatteluja ja tutkimustiedot ovat 

luottamuksellisia, niitä ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tietoja käytetä muuhun kuin tutkittavien 

kanssa sovittuun tarkoitukseen. Tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyyttä ei paljasteta, ja 

kaikkia tutkimukseen liittyviä aineistoja säilytetään huolellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. 

Tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti säilyy tutkimuksen kaikissa vaiheissa 

analysointivaiheen alun koodauksen jälkeen, tarvittaessa myös muut tunnistamiseen liittyvät 

ominaisuudet nimetään uudelleen. Tutkimusta tehdään koko ajan tutkimussuunnitelmasta 

raportointiin asti tieteellisen yhteisön eettisten periaatteiden (Suomen akatemian 

tutkimuseettiset ohjeet) mukaisesti sekä yliopiston asettamat ohjeistukset ja säädökset 

huomioiden. 

 

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne.  

Marja-Leena Bilund & Mari Muinonen 

p:    p:  

 

Lapsen nimi: _________________________________________________  

 

 

_____  Lapseni saa osallistua tutkimukseen 

 

_____  Lapseni ei saa osallistua tutkimukseen 

 

Paikka ja päivämäärä: __________________________________________ 

 

Huoltajan allekirjoitus: ___________________________________________ 

 

Ohjaajina toimivat ja lisätietoja tarvittaessa antavat: 

Helsingin yliopisto,kasvatustieteellinen tiedekunta 

Ohjaaja, dosentti Sara Sintonen ja Heikki Kynäslahti 

sara.sintonen@helsinki.fi, heikki.kynaslahti@helsinki.fi 

 

mailto:sara.sintonen@helsinki.fi
mailto:heikki.kynaslahti@helsinki.fi
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