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1. Johdanto 
 

Synonyymisanakirjassa adjektiiville haastava tarjotaan erilaisia vastineita, kuten 

vaativa, vaikea, kiehtova, ajatuksia herättävä ja piristävä. Haasteet luovat erilai-

sille yksilöille erilaisia merkityksiä. Carol Dweckin teoria ajattelutavoista 

(mindsets) (2000, 2006) selittää, miksi haastavassa tilanteessa toinen reagoi 

välttelemällä ja toinen ryhtyy toimeen innosta puhkuen. Teoriassa tunnistetut kas-

vun ajattelutapa (growth mindset) ja muuttumaton ajattelutapa (fixed mindset) 

johtavat erilaisiin uskomuksiin itsestä ja ihmisen kyvystä oppia. Uskomukset vai-

kuttavat osaamiseen jopa enemmän kuin yksilön todelliset kyvyt, sillä ne ohjaavat 

ihmisen käyttäytymistä, motivaatiota ja oppimista (Dweck & Leggett, 1988, 262; 

Molden & Dweck, 2006, 193).  

 

Viimeaikaisessa tutkimuksessa koulunkäyntiin ja sen eri osa-alueisiin kohdistu-

vien asenteiden on todettu muuttuneen kielteisemmiksi. Opetushallituksen arvi-

oinneissa on selvitetty oppilaiden oppiaineisiin ja opiskeluun kohdistuvia asen-

teita. Vielä ei ole kuitenkaan löydetty yhteyttä yleisen asenteenmuutoksen ja hei-

kentyneiden oppimistulosten välillä. (Hautamäki, 2015, 39) Tutkijoiden mukaan 

koulumotivaatio on korkeimmillaan koulun alkaessa, jonka jälkeen se kääntyy 

laskuun iän karttuessa. (esim. Viljaranta & Tuominen, 2018, 105; Lerkkanen ym., 

2010, 119) Kolmas luokka on erityisen kriittinen vaihe motivaation laskulle. Eroja 

muodostuu oppiainekohtaisen kiinnostuksen myötä ja sukupuolten väliset erot 

alkavat muodostua näkyvämmiksi. (Eccles & Wigfield, 2002; Jacobs ym., 2002; 

Stipek & Mac Iver, 1989) Myös ajattelu omaa osaamista kohtaan muuttuu kriitti-

semmäksi tässä ikävaiheessa (Aunola, 2002, 114).  

 

Opettajan tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään motivaatio ja ylläpitämään 

sitä. Kasvun ajattelutavan opettaminen voisi auttaa asenteiden muutoksessa.  

Dweckin (2016, 9) mukaan oman ajattelun ja asenteiden tunnistaminen ja tie-

dostaminen auttaa yksilöä löytämään tapoja kehittyä ja onnistua. Kasvun ajatte-

lulla voidaankin nähdä olevan rooli jopa elämänmittaisessa itsensä kehittämis-

prosessissa (Dweck, 2000, 137). Ajattelutavan merkitykset ulottuvat myös kou-
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lun ulkopuolelle ja liittyvät kaikkiin elämän osa-alueisiin. Uskomukset voivat vai-

kuttaa esimerkiksi harrastuksiin, ammatinvalintaan ja ihmissuhteisiin. Valtaosa 

ajattelutapoja koskevasta tutkimuksesta on kohdistunut nuoriin, joten pienten 

lasten ajattelutapoja tulisi tutkia tarkemmin. 

 

Mutta miksi toiset oppilaat lähestyvät uusia oppimistilanteita innolla ja toiset suh-

tautuvat niihin välttelevästi? Miksi jotkut oppilaat innostuvat enemmän matema-

tiikasta ja toiset äidinkielestä? Tässä tutkielmassa selvitetään, mitkä tekijät mo-

tivoivat kolmasluokkalaisia oppimaan ja miten nämä tekijät ovat kytköksissä 

Dweckin teorian (2000, 2006) ajattelutapoihin. Motivaatiota tutkitaan oppiai-

nekohtaisesti ja yleisellä tasolla. Tutkimus pyrkii selvittämään motivaation taus-

talla vaikuttavia tekijöitä ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta. Erityisen kiinnostu-

neita ollaan ajattelutapojen merkityksestä motivaation taustalla. Onko oppiminen 

motivoivaa silloin kun se on helppoa vai silloin, kun sen eteen joutuu ponnistele-

maan? 
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2. Oppimiseen liittyvät ajattelutavat 
 

2.1 Carol Dweckin teoria ajattelutavoista 

 

Tutkielman teoreettisena taustana on yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston psy-

kologian professorin Carol Dweckin (2000, 2006) teoria ajattelutavoista 

(mindsets), jotka pohjautuvat yksilön implisiittisiin uskomuksiin (implicit theories) 

ihmisen perusominaisuuksien muovautuvuudesta. Implisiittiset uskomukset ovat 

ihmisen käsityksiä itsestään, muista ja ympäröivästä maailmasta. Implisiittiset us-

komukset vaikuttavat ajattelutapojen taustalla ja ohjaavat siten ihmisen käyttäy-

tymistä, motivaatiota ja oppimista. (Dweck & Leggett, 1988, 262; Molden & 

Dweck, 2006, 193.) Ajattelutapojen tiedetään muovautuvan voimakkaasti ympä-

ristön antaman palautteen vaikutuksesta (Yeager & Dweck, 2012, 306). Teoria 

perustuu oppimisen biologiseen ulottuvuuteen, eli aivojen plastisuuteen, jota on 

tutkittu lukuisilla aivotutkimuksilla. Tutkimukset ovat osoittaneet aivojen kehittyvät 

ja muovautuvan koko elämän ajan. Siksi ominaisuuksia, kuten älykkyyttä, on 

mahdollista kehittää harjoittelun avulla. (Kuusisto & Tirri, 2019, 37–38). 

 

 Teoriassa tunnistetut ajattelutavat, kasvun ajattelutapa (growth mindset) ja 

muuttumaton ajattelutapa (fixed mindset) käsittävät ihmisen älykkyyden, lahjak-

kuuden ja kyvyn oppia uutta eri tavalla (Dweck, 2000, 16). Ajattelutavat vaikutta-

vat ihmisen toimintaan, motivaatioon ja jopa oppimiseen (Blackwell, Trzesniewski 

& Dweck, 2007, 256). Ne toimivat silmälaseina, joiden läpi yksilöt tulkitsevat so-

sio-kognitiivisia prosesseja (Yeager & Dweck, 2012, 312). Käsitykset sosiaali-

sista tilanteista ja näkemykset omista kyvyistä vaikuttavat yksilön päätelmiin ja 

toimintaan (Dweck & Leggett, 1988, 263). Ajattelutapojen avulla voidaan selittää 

myös eroja yksilöiden käyttäytymisessä. (Blackwell ym., 2007, 251) 

 

Kasvun ajattelutapaan sisältyy näkemys ihmisen kyvystä muovata ominaisuuksi-

aan ja siten oppia uutta (Kuusisto & Tirri, 2019, 35). Esimerkiksi älykkyys tai kyvyt 

nähdään ominaisuuksina, joita yksilö voi kehittää (Dweck, 2000, 2016). Kasvun 

ajattelutavalle tyypillistä on prosessikeskeinen ajattelu, jossa tavoitteet tähtäävät 

oppimiseen. Kasvun ajattelun tavoitteet tähtäävät oppimiseen ja kehittymiseen. 

(Dweck, 2000, 2016, 10; Dweck & Legget, 1998; 255) Kasvun ajattelutavan 
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omaava ei karta haasteita, vaan haasteet nähdään potentiaalisina oppimismah-

dollisuuksina. He ovat tyypillisesti kunnianhimoisia ja positiivisia haasteita kohda-

tessaan. Epäonnistumisen nähdään olevan mahdollisuus oppia uutta, minkä on 

todettu olevan yhteydessä parempiin oppimistuloksiin. (Blackwell, Trzesniewski 

& Dweck, 2007, 256) 

 

Muuttumattoman ajattelutavan omaava yksilö uskoo, että ihmisen ominaisuudet, 

kuten älykkyys ja lahjakkuus, ovat synnynnäisiä ominaisuuksia, joita ei voida ke-

hittää (Kuusisto & Tirri, 2019, 35). Uskomukset vaikuttavat yksilön toimintaan esi-

merkiksi haasteita kohdatessa. Muuttumaton ajattelutapa on kytköksissä haas-

teita välttelevään käyttäytymismalliin. Jos yksilö ei usko oppivansa, eikä uskalla 

yrittää, potentiaali jää hyödyntämättä. Epäonnistumisen pelon ympärille voi muo-

dostua ikävä jatkumo, jossa epävarmuudet alkavat toteuttaa itseään. Muuttumat-

tomaan ajattelutapaan liittyy piirrekeskeinen ajattelu, johon sisältyy uskomus 

siitä, että ihmisen pysyvät piirteet määrittävät hänen käyttäytymistään. Yksilö us-

koo samalla, että suoritukset kertovat älykkyydestä, ja tulkitsee siten herkästi 

saamansa palautteen kohdistuvan häneen henkilökohtaisesti. (Molden, Plaks & 

Dweck, 2006, 749; Dweck, 2016, 12.)  

 

Ajattelutapoja pidetään melko pysyvinä, mutta kasvun ajattelutavan pedagogiik-

kaa hyödyntävät interventiot ovat osoittaneet, että ajattelutapoihin voidaan vai-

kuttaa jopa lyhyen intervention aikana. Interventiot ovat keskittyneet pääasiassa 

opettamaan oppilaille aivojen plastisesta, eli muovautuvasta ominaisuudesta 

(Blackwell ym. 2007; Dweck 2012; Yeager & Dweck 2012).  Yeager kollegoineen 

(2019, 368) havaitsivat tutkimuksessaan kasvun ajattelutavan interventiolla ole-

van vaikutusta heikosti pärjäävien oppilaiden oppimistuloksiin. Interventio vaikutti 

positiivisesti arvosanoihin ja lisäsi ilmoittautumisia haastavammille matematiikan 

kursseille.  

 

Ajattelutapojen vaikuttavuus on havaittu myös viimeaikaisessa kotimaisessa tut-

kimuksessa. Rissanen, Laine, Puusepp, Kuusisto ja Tirri (2021) tutkivat, miten 

kasvun ajattelun pedagogiikka vaikuttavaa opettajan pedagogiseen ajatteluun ja 

toimintatapoihin. Kasvun ajattelutavan pedagogiikalla todettiin olevan vaikutusta 

siihen, miten vastoinkäymisiä käsitellään. Kasvun ajattelutavan pedagogiikka oli 
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yhteydessä tunteiden säätelyyn virheitä normalisoivan opetuksen myötä.  Tutki-

muksissa on todettu kasvun ajattelutapaan liitetyn prosessikeskeisen ajattelun 

toteutuvan kasvun ajattelutapaa hyödyntävän opettajan ajattelussa (Rissanen, 

Kuusisto & Hanhimäki; 2018ab; Ronkainen, Kuusisto & Tirri, 2019). Ronkainen 

kollegoineen (2019) tutkivat opettajan ajattelutavan vaikutusta opetuskäytäntöi-

hin ja vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa. He havaitsivat, että kasvun ajattelu-

tapaa hyödyntävä opettaja onnistui vahvistamaan samaa ajattelutapaa myös op-

pilaissaan. 

  

Teoria ajattelutavoista on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu. Kritiikkiä on kui-

tenkin esitetty ajattelutapojen vaikuttavuudesta akateemisiin saavutuksiin sekä 

yhteydestä tavoitteisiin ja uskomuksiin. Burgoyne, Hambrick ja Macnamara 

(2020, 5–8) kritisoivat ajattelutapojen merkittävyyttä. Heidän tutkimuksessaan 

ajattelutavan yhteys yksilön tavoitteisiin ja uskomuksiin oli vähäinen. Furnhamn, 

Chmamorro-Premuzic ja McDougall (2003) havaintojen mukaan ajattelutapojen 

ja akateemisten saavutusten välinen yhteys oli vähäinen. Samaan johtopäätök-

seen tulivat myös Leondari ja Gialamas (2002, 280). McCabe, Kane-Gerard ja 

Friedman-Wheeler (2020) pyrkivät tutkimaan kasvun ajattelutavan opettamisen 

vaikuttavuutta interventioasetelmin. Vaikuttavuutta tutkittiin haastattelemalla op-

pilaita ja vertaamalla oppimistuloksia ennen ja jälkeen intervention. Tutkijat eivät 

todenneet kasvun ajattelutapaa opettavalla interventioasetelmalla olevan merkit-

tävää vaikutusta. (McCabe ym., 2020, 134) 

 

 

2.2 Ajattelutavat kouluoppimisessa 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ajattelutavalla on vaikutusta oppi-

miskykyyn, sinnikkyyteen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Kasvun ajattelutapa 

ennustaa muuttumatonta ajattelutapaa parempia oppimistuloksia. Blackwell kol-

legoineen (2007, 251) havaitsivat interventiotutkimuksessaan kasvun ajatteluta-

van omaksuneiden oppilaiden oppivan enemmän samassa ajassa, kuin muuttu-

mattoman ajattelutavan omaksuneet oppilaat.  He havaitsivat myös kasvun ajat-

telutavan omaksumisen johtavan tavoitteelliseen, sinnikkääseen työskentelyyn ja 

matemaattisten suorituksen paranemiseen. Tutkimuksessa kasvun ajattelutapaa 
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edustavia nuoria yhdisti usko itsensä ja muiden kehittymis- ja oppimiskykyyn. 

Muuttumaton ajattelutapa oli yhteydessä oppimistulosten heikkenemiseen ja 

avuttomiin käyttäytymismalleihin.  (Blackwell ym., 2007, 253) 

 

Ajattelutavat ennustavat yksilöiden asennoitumista ja käyttäytymistä erilaisissa 

tilanteissa (Dweck ym., 1995, 283). Yksilöt reagoivat esimerkiksi haastaviin tilan-

teisiin ja epäonnistumisiin eri tavoin, riippuen ajattelutavasta. Oppilaiden asen-

teita vastoinkäymisiä kohtaan tutkimalla havaittiin, että jotkut oppilaat suuntaavat 

epäonnistumisen jälkeen pian uusiin haasteisin, kun taas toiset jäävät paikoilleen 

jumittamaan (Dweck, 2000, 10). Kasvun ajattelutapaa edustava yksilö ei hät-

kähdä epäonnistuessaan, vaan epäonnistuminen nähdään oppimisprosessiin 

kuuluvana osana (Molden & Dweqck, 2006, 195). Muuttumattoman ajattelutavan 

omaksunut yksilö reagoi epäonnistumiseen hyvin eri tavoin. Epäonnistuminen 

nähdään tällöin oman älykkyyden mittarina ja yksilö pyrkii siten säilyttämään kas-

vonsa. Ajattelutapa johtaa haasteita välttelevään käyttäytymiseen. (Chiu ym., 

1997. 20; Molden & Dweck, 2006, 195) 

 

Ajattelutavat vaikuttavat myös siihen, millaisia päätelmiä yksilö tekee sosiaali-

sista tilanteista. Muuttumattoman ajattelutavan on havaittu olevan yhteydessä 

piirrekeskeisyyteen, mikä tarkoittaa tapaa tulkita itsensä ja muiden käyttäytymistä 

yksilön piirteiden ja aiemman käyttäytymisen perusteella. Piirrekeskeinen tulkinta 

voi jopa johtaa muiden tuomitsemiseen persoonallisuuden piirteen tai yksittäisen 

teon perusteella. (Chiu ym., 1997, 20, 27) Kasvun ajattelutavan on todettu olevan 

yhteydessä prosessikeskeisiin päätelmiin. Prosessikeskeisyydellä tarkoitetaan 

tapaa tulkita ihmisten käyttäytymistä tilannekohtaisten psykologisten prosessien 

perusteella. (Molden ym. 2006, 749) Koulukontekstissa piirrekeskeinen tulkinta-

malli voi koitua ongelmalliseksi esimerkiksi vertaissuhteiden luomisessa ja ylläpi-

tämisessä, mikäli muiden käyttäytymistä tulkitaan piirteiden tai aiemman käyttäy-

tymisen varassa. 

 

Ajattelutapojen ajatellaan olevan suhteellisen pysyviä, mutta yksilön implisiittisiin 

uskomuksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa. Kasvun ajattelutapaa on toteutettu 

useissa tutkimuksissa ja interventioasetelmissa hyvin tuloksin (esim. Aronson 

ym., 2002; Blackwell ym., 2007; Rissanen, Laine, Puusepp, Kuusisto & Tirri, 
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2021; Yeager ym; 2012). Ajattelutavat syntyvät ja kehittyvät yksilön sosiaalisen 

ympäristön vaikutuksen alaisena (Ehrlinger ym., 2016, 99) Haitallisen ajatteluta-

van muutoksessa olennaisessa roolissa ovat yksilön elämänpiiriin kuuluvat hen-

kilöt, kuten vanhemmat ja koulussa opettaja. Kiinnittämällä huomiota haitallisten 

uskomusten syntyyn opettaja voi edistää oppilaidensa sinnikkyyttä ja ehkäistä 

muuttumattoman ajattelutavan omaksumista (Yeager & Dweck, 2012, 312). Kou-

luoppimisen kontekstissa oppilaiden ja opettajien ajattelutapojen rooli on merkit-

tävä. Ajattelutavan rooli oppimisessa voi olla moninainen: se voi olla jonkin asian 

syy, seuraus tai mahdollistaja.  (Zhang, Kuusisto & Tirri, 2017, 1373) Opettaja voi 

tukea kasvun ajattelutavan kehittymistä antamalla oppilaille riittävän haastavia 

tehtäviä, mitkä oppilaat kokevat merkityksellisiksi. Haasteiden tarjoaminen vah-

vistaa yksilön pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä. (Dweck 2010, 19) Opettajan haas-

teena on tunnistaa oppilaidensa osaamisen taso ja tarjota sen mukaisesti sopivia 

haasteita oppilailleen, mikä edellyttää hyvää oppilaantuntemusta. Huomiota tulisi 

kiinnittää erityisesti lahjakkaiden ja hyvin koulussa pärjäävien oppilaiden haasta-

miseen, jotta heidän mielenkiintonsa oppimista kohtaan säilyy. Arvioinnissa huo-

mion tulisi kiinnittyä oppimisprosessiin pelkkien suoritusten sijaan ja ohjata myös 

oppilaita arvostamaan omaa oppimisprosessiaan (Dweck 2010, 16). Laine ja Tirri 

(2015) toteavat kuitenkin tosielämässä tehtävien haastavuuden optimoinnin op-

pilaskohtaisesti olevan haasteellista, mihin vaikuttavat myös opettajan käytettä-

vissä olevat resurssit. (Laine & Tirri, 2015, s. 11.) 

 

 

Kasvun ajattelutavan tukemiseksi voidaan hyödyntää kasvun ajattelutavan mu-

kaista pedagogiikkaa. Kasvun ajattelutavan pedagogiikan kulmakiviä ovat yksi-

löllisen oppimisprosessin tukemisen, sisällönhallintakeskeiset tavoitteiden tuke-

minen, opettajan sinnikkyys, prosessikeskeisen ajatteluun kannustaminen (Ron-

kainen, Kuusisto, & Tirri, 2019, 143) Oppimisprosessin tukeminen edellyttää 

opettajalta yksilökohtaista kanssakäymistä oppilaidensa kanssa (Rissanen, Kuu-

sisto, Tuominen & Tirri, 2019) Dweckin (2010) mukaan opettaja voi tukea proses-

sikeskeistä ajattelua kehumalla oppilaitaan rohkeudesta, opiskelustrategioista ja 

yrittämisestä. Prosessikeskeistä ajattelua tukee myös positiivinen suhtautuminen 

virheiden tekemiseen. Opettajan antama palaute on tärkeässä roolissa ja myös 

kriittisen palautteen antaminen kuuluu oppimisprosessiin ja sen tulisi kannustaa 
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jatkamaan työskentelyä. Kasvun ajattelutapaa hyödyntävä opettaja ajattelee op-

pilaitaan yksilöinä, antaa heille emotionaalista tukea ja auttaa heitä löytämään 

itselleen sopivia tapoja oppia (Rissanen, Kuusisto, Hanhimäki & Tirri, 

2018a). Opettaja voi tukea kasvun ajattelutapaa edistämällä luokassaan sisällön-

hallintakeskeisiä tavoitteita ja oppimiseen, sekä keskittymällä kykyjen kehittämi-

seen. (Rissanen ym. 2019)  

 

2.3 Ajattelutavat motivaatiossa 

 

Dweckin ja Leggetin (1988) luoman sosiokognitiivisen mallin mukaan motivaati-

olla on kaksi ulottuvuutta: tavoitteet ja tavoitteiden mukainen käyttäytyminen. Ta-

voitteiden suuntaamiseen vaikuttavat yksilön implisiittiset uskomukset itsestään. 

(Dweck & Leggett, 1998, 262–263) Yksilön tavoitteet voivat keskittyä kykyjen ja 

ominaisuuksien kehittämiseen tai älykkäältä näyttämiseen muiden silmissä 

Dweck & Leggett, 1988, 263). Tavoitteet voidaan jakaa oppimistavoitteisiin (lear-

ning goals) ja suorituskeskeisiin tavoitteisiin (performance goals). Vallitseva ajat-

telutapa ohjaa merkittävästi tavoitteiden suuntaamista ja asettamista, sekä niiden 

mukaista käyttäytymistä. (Dweck & Leggett, 1998, 256) Kasvun ajattelutapa on 

yhteydessä oppimiseen keskittyviin liittyviin tavoitteisiin ja muuttumaton ajattelu-

tapa suorituskeskeisiin tavoitteisiin. Oppimistavoitteisiin orientoitunut hakeutuu 

herkemmin haasteiden pariin ja hyödyntää erilaisia strategioita tehokkaasti. 

(Dweck & Leggett, 1998, 257) Suorituskeskeisesti orientoitunut välttää ”vaaran 

paikkoja” ja pyrkii osoittamaan muille älykkyyttään. (Dweck & Leggett, 1998, 263) 

Suorituskeskeisiin tavoitteisiin liittyy myös avuton käyttäytymismalli, jossa yksilö 

uskoo epäonnistumisten kertovan omasta kyvykkyydestään (Kamins & Dweck, 

1999, 836).  

 

Dweckin (2006, 193–195) mukaan oppilaiden motivaation laatu heijastelee vallit-

sevaa ajattelutapaa. Motivaatio voi olla minäsuuntautunutta tai tehtäväsuuntau-

tunutta. Minäsuuntautunut oppilas keskittyy oman pätevyytensä osoittamiseen 

muille, kun taas tehtäväsuuntautuneen keskittyminen on tehtävässä. Minäsuun-

tautunut oppilas uskoo muuttumattoman ajattelutavan mukaisesti taitojen ja ky-

kyjen olevan pysyviä, muuttumattomia ominaisuuksia. Tehtäväsuuntautunut op-
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pilas uskoo voivansa alati kehittää ominaisuuksiaan. Tehtäväsuuntautuneen mo-

tivaation on todettu olevan yhteydessä vastoinkäymisten kokemiseen oppimista 

edistävinä kokemuksina.   

 

Motivoituneiden oppilaiden ajattelutapoja tutkineet Goldstein ja Brooks (2007) 

saivat selville viisi motivoituneille oppilaille ominaista piirrettä. Ensinnäkin moti-

voituneilla oppilailla on usein turvallinen ja luottavainen suhde opettajaansa. 

Opettajalta uskalletaan pyytää apua ja he myös uskovat opettajansa välittävän 

heistä ja heidän suoriutumisestaan. Toiseksi motivoituneet oppilaat myös usko-

vat oppimisen perustuvan motivaatioon, yritteliäisyyteen ja vaivannäköön. Käsi-

tykseen liittyy näkemys omasta osallisuudesta oppimisprosessiin. Kolmanneksi 

motivoituneilla oppilailla on tapana nähdä virheet ja osaamattomuus osana oppi-

misprosessia. (Brooks ym. 2012, 543) Haastavia oppimistilanteita kohdatessaan 

sinnikäs oppilas uskoo virheiden olevan pohja tulevalle oppimiselle ja mahdollis-

tavan uusia oppimisstrategioita (Dweck, 2006). Oppilaat, jotka uskovan virheiden 

tekemisen indikoivan omaa typeryyttään, eivät kykene korjaamaan tilannetta. Jos 

yritteliäisyys ja vaivannäkö nähdään hyödyttömänä, haastavia tilanteita ja yrittä-

mistä vältellään. (Brooks ym. 2012, 543) Ilmiöstä on käytetty myös nimitystä 

opittu avuttomuus (Seligman, 1990, 17) Neljäntenä yhdistävänä piirteenä moti-

voituneilla oppilailla on myös todettu selkeä näkemys omista heikkouksista ja 

vahvuuksistaan. Epätietous omista heikkouksista tai uskomus siitä, että on typerä 

tai laiska, voi johtaa alisuoriutumiseen. Viidentenä motivoineiden oppilaiden käyt-

täytymiseen on liitetty myös vertaisia kunnioittava, kiusaamista ehkäisevä ja po-

sitiivista ilmapiiriä edistävä asenne. (Brooks ym., 2012, 543–544) 
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3. Oppiminen alakoulussa 
 
 

3.1 Oppimisen tavoitteet alakoulussa  

 

Perusopetus saa raaminsa ja tavoitteensa kansallisesta Perusopetuksen opetus-

suunnitelmasta. Opetussuunnitelman mukaan vuosiluokkakokonaisuudet muo-

dostavat oman tehtävänsä (POPS, 2014, 154). Tämän tutkimuksen kohteena 

ovat kolmasluokkalaiset, joten oppimisen tavoitteita tarkastellaan erityisesti vuo-

siluokkien 2 ja 3 välisen siirtymävaiheen ja 3–6 luokkien muodostaman vuosi-

luokkakokonaisuuden kautta. 

 

Peruskoulun alakoulussa vuosiluokat 1–2 ja 3–6 muodostavat omat vuosiluokka-

kokonaisuutensa. Kolmannelle luokalle siirryttäessä olennaista on huomioida op-

pilaan perustaitojen hallinta ja vahvistaa oppilaan itseluottamusta. Keskeisiä pe-

rustaitoja siirtymävaiheessa ovat lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan val-

miudet ja opiskelutaidot. (POPS, 2014, 154) Itsenäisen toiminnan ja ryhmässä 

työskentelyn taidot tulevat aikaisempaa merkityksellisemmäksi (POPS, 2014, 

162, 163). Kolmannen luokan tehtäväksi lukeutuu myös oppijana kehittyminen, 

mikä edellyttää oppilaalta omien taitojensa tunnistamista ja kehittämistä. Aiem-

man osaamisen kartoittaminen ja vahvistaminen on tärkeää, sillä kolmannella 

luokalla oppiaineksen laajenemisen lisäksi myös oppiaineiden määrä kasvaa. 

(POPS, 2014, 154) Vuosiluokkien 3–6 erityistehtävänä on opettaa oppimisen tai-

toja ja siten kehittää oppilaita tunnistamaan ja kehittämään opiskelutaitojaan. It-

setunnon vahvistaminen, omien rajojen ja oikeuksien tunnistaminen, sekä velvol-

lisuuksien ja vastuun ymmärtämisen harjoittelu ovat keskiössä. (POPS, 2014, 

154) 

 

Kaikkia vuosiluokkia koskeva laaja-alainen osaaminen on yksi perusopetuksen 

tavoitteista. Laaja-alainen osaaminen on tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden 

muodostama kokonaisuus. Osaamiseen liittyvään tietojen ja taitojen hyödyntämi-

seen liittyy olennaisesti oppilaiden omaksumat arvot, asenteet ja tahtotila. Pala-

uutteenannon tehtävänä on tukea oppimista, asenteita ja motivaatiota. (POPS, 

2014, 20) Vuosiluokilla 3–6 laaja-alaiset tavoitteet painottavat oppilaan identitee-
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tin muotoutumista ja vahvistamista. Oppilaan käsitykset itsestään ovat kytkök-

sissä osaamiseen, jota pyritään vahvistamaan. (POPS, 2014,155.)  Oppimispro-

sessia ja motivaatiota ohjaavat oppilaan kokemukset ja käsitykset itsestään op-

pijana. Oppimista suuntaavat myös oppilaan omat kiinnostuksen kohteet, arvos-

tukset ja tunteet. Oppimista tapahtuu yksin ja yhdessä. Se on ajattelua, suunnit-

telua ja tutkimista sekä niiden arviointia. Siksi oppimisprosessille on tärkeää, että 

oppilailla on tahto ja taito oppia yhdessä. (POPS 2014, 14) 

 

Vuosiluokkien 3–6 tavoitteissa korostetaan myös ajattelua ja opiskelutaitoja. Ajat-

telun taitoja harjoitellaan hyödyntämällä erilaisia työtapoja, jotka tukevat mieliku-

vituksellisuutta ja kekseliäisyyttä.  Opiskelutaitoja harjoitellaan kokeilemalla eri-

laisia opiskelumenetelmiä ja pyrkimällä löytää itselle sopivia tapoja oppia. Oppi-

laita kannustetaan myös tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohteensa. 

(POPS 2014, 155) Ajattelun taidot ovat kytköksissä myös gin ajattelutapoja kos-

kevaan teoriaan. Oman ajattelun ja asenteiden tunnistaminen ja tiedostaminen 

auttaa yksilöä löytämään tapoja kehittyä ja onnistua. (Dweck 2016, 9) 

 
 

3.2 Oppilaan kehityshaasteet alakoulussa 

 

Kehityspsykologisessa tutkimuksessa keskilapsuus määritellään alkavaksi 6–7 

vuoden iässä ja ulottuvan noin 12-vuotiaaksi asti. Tutkimuksessa keskilapsuuden 

tärkeät kehitysprosessit eivät ole saaneet yhtä suurta huomiota, kuin sitä edel-

tävä varhaislapsuuden vaihe tai sitä seuraava nuoruus ja aikuisuus. Keskilap-

suus sisältää kuitenkin merkityksellisiä muutoksia lapsen elämässä. Keskilapsuu-

dessa biologinen ja kognitiivinen kehitys mahdollistavat lapsen aiempaa itsenäi-

semmän toiminnan. Olennaisimpia muutoksia on siirtyminen kouluun ja sen 

myötä lapsen kohtaamat uudet haasteet. (Ahonen ym., 2014, 104–105) Tärkeim-

pänä keskilapsuuden kehitystehtävänä voidaan pitää oppimista (Nurmi ym., 

2014, 95) 

 

Erik H. Eriksonin (1982) psykososiaalisen kehityksen teorian mukaan persoonal-

lisuus kehittyy kahdeksassa vaiheessa, joista jokaiseen liittyy jokin kehitysteh-

tävä. Seuraavaan vaiheeseen eteneminen edellyttää edellisen vaiheen kehitys-
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tehtävän ratkaisemista. Teoriassa kehitystehtävien ratkaisua kuvataan vastakoh-

tapareilla, jotka edustavat kehitystehtävässä onnistunutta tai epäonnistunutta 

lopputulosta. Keskilapsuuden kehitysvaiheen keskeisin tehtävä on pätevyyden 

tunne suhteessa alemmuuden tunteeseen. Kehitystehtävän onnistumiseksi lap-

selle tulee muodostua positiivinen käsitys osaamisestaan ja kyvystään selviytyä 

kasvuympäristössään (Ojala, 2020, 45–46). Positiivinen minäkäsitys ja sen muo-

dostuminen on keskeistä psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Epäonnistumisia 

kohdatessaan lapsen minäkäsitys kokee muutoksia, mitkä ovat uhka lapsen älyl-

liselle ja emotionaaliselle kehitykselle.  (Nurmi ym., 2014, s. 78.) Lapsen kasvaessa 

hän alkaa havaitsemaan eroja itsensä ja muiden välillä ja ryhtyy vertailemaan omaa ja 

muiden käyttäytymistä (Ojala, 2020, 45). Vertailu ja pätevyyden tunteen vahvistaminen 

liittyvät olennaisesti myös kasvun ajattelutapaan. Vertailua ei tulisi tehdä oppilaiden vä-

lillä, vaan huomion tulisi kiinnittyä oppilaan henkilökohtaisen oppimisprosessin kehittä-

miseksi aiempaan ja nykyiseen osaamiseen. (Tirri & Kuusisto, 2019, 107) 

 

Jean Piaget’n (1953) vaiheteorian mukaan keskilapsuuden ajattelua kuvaavaa 

kehitysvaihetta kutsutaan konkreettisten operaatioiden vaiheeksi. Kyseisessä ke-

hitysvaiheessa lapsi alkaa ymmärtää fyysisen maailman tapahtumia ja ilmiöitä, 

kuten pysyvyyden ilmiön. Kehitysvaiheessa ajattelu muuttuu loogisemmaksi ja 

joustavammaksi. Ajattelu myös vapautuu pienen lapsen egosentrisestä otteesta 

ja lapsi oppii ymmärtämään asioita toisen ihmisen näkökannalta. Oppiminen on 

keskilapsuuden tärkeimpiä kehitystehtäviä. Piaget’n mukaan lapsen oma aktiivi-

suus ja toimijuus on keskeisessä roolissa oppimisessa. Lapsi on ympäristönsä 

aktiivinen tarkkailija: lapsi tekee pieniä hypoteeseja, kokeilee niitä ja lopulta luo 

tilanteista johtopäätöksiä. (Ahonen ym., 2014, 96) Myös Perusopetuksen Ope-

tussuunnitelmassa oppilas nähdään aktiivisena toimijana. Oppiminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa vertaisten ja opettajan kanssa. Oppimisprosessin kannalta 

on merkityksellistä, että oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, tahtoo toimia ja 

oppia yhdessä ja oppii edistämään omaa oppimistaan. Motivaatiota ja oppimis-

prosessia ohjaavat oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, tunteet, itse-

tunto, minäkäsitys ja pystyvyyden tunne. (POPS, 2014, 17) Opetuksen näkökul-

masta keskilapsuuden kehitysvaihetta tukeva opetus olisi konkreettista ja lapsen 

aktiivista toimijuutta tukevaa. 
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Kouluiässä lapsen suoriutumiskäyttäytyminen ja suhtautuminen itseensä ja omiin 

kykyihinsä muuttuu aikaisempaa kielteisemmäksi. Oppilaan suoriutumiskäyttäy-

tymistä selittäviä tekijöitä yhdistää oppilaan itseensä ja suoriutumiseensa liittä-

mien uskomusten merkitys motivaatioon ja siten tehtävään paneutumiseen ja 

siitä suoriutumiseen. (Ahonen ym. 2014, 112) 

 

 Odotusarvoteorian (Eccles, 1983; Wigfield & Eccles, 2002) mukaan oppilaan 

tehtävään suuntautuminen, sinnikkyys ja siitä suoriutuminen pohjautuvat siihen, 

miten hän uskoo suoriutuvansa tehtävästä ja kuinka paljon tehtävää arvostaa. 

Pieni lapsi ei vielä osaa erottaa käsitteellistä eroa kyvykkyyden ja odotuksen vä-

lillä, mutta noin yhdeksännen ikävuoden kohdalla lapsi alkaa nähdä omat ky-

kynsä eri tavoin. Tehtävässä suoriutumisen ei enää ajatella johtuvan ainoastaan 

yrittämisestä vaan myös muista tekijöistä. Koulun alkaessa lapsi ei myöskään 

vielä erottele arvostuksesta hyötyä, kiinnostusta tai tärkeyttä, vaan kokee yksin-

kertaisemmin kiinnostavan tehtävän hyödylliseksi. Arvostusten eri puolet kehitty-

vät alakouluiässä ja 14 vuoden ikään mennessä ne ovat jo selkeästi eriytyneitä. 

(Aunola, 2002, 110–111) Kehityshaasteita kohdatessaan keskeistä on lapsen kä-

sitys itsestään, millä on vaikutusta oppimismotivaation kehittymiseen. 

 

 

3.3 Oppimiseen vaikuttavat tekijät 

 
3.3.1 Koulumotivaatio 

 

Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella yksilön oppimiseen tai oppi-

misvalmiuksiin liittyvien tekijöiden, kuten motivaation, minäuskomusten ja hyvin-

voinnin kautta. Oppimiseen ja erityisesti koulussa tapahtuvaan oppimiseen vai-

kuttavat suurilta osin myös ympäristö, jossa oppiminen tapahtuu sekä ihmiset, 

joiden kanssa oppimista tapahtuu. 

 

Koulukontekstissa lapsen motivaatioon ja käyttäytymiseen vaikuttavat opettaja ja 

vertaisryhmä (Eccles & Wigfield, 2002) Motivaatio pitää sisällään yksilön minä-

käsityksen eli ajatukset itsestä, suorituksesta ja tehtävästä (Linnenbrink & Pint-

rich, 2003). Lehtinen, Kuusinen ja Vauras (2007) määrittelevät motivaation tilaksi, 
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joka ohjaa ja ylläpitää yksilön toimintaa. Motivaatio saa ihmisen toimimaan ja pyr-

kimään tavoitteitaan kohti. (Deci & Ryan, 2000). Lapsen motivaation muodostu-

misen kannalta olennaista ovat aikaisemmat kokemukset, uskomukset ja odotuk-

set koskien sekä tehtävää, että omaa suoriutumista. Myös ympäristöllä on vaiku-

tusta motivaatioon. Lapsen motivaation kannalta tärkeässä asemassa ovat van-

hempien ja opettajien asenteet. (Aunola 2002; Nurmi 2013) 

 

Oppimismotivaatiota voidaan tarkastella tapahtumaketjuna. Kun oppilas kohtaa 

uuden oppimistilanteen, herää ennakoivia tunteita tilanteita kohtaan. Oppilas joko 

kiinnostuu tai ei kiinnostu vallitsevasta oppimistilanteesta. Ennakko-oletusten 

pohjalla vaikuttavat aiemmat kokemukset ja oppilaan itseluottamus. Aikaisemmat 

onnistumisen kokemukset vahvistavat uudesta tilanteesta kiinnostumista, kun 

epäonnistumisen kokemukset heikentävät sitä. Ennakoinnin laatu on yhteydessä 

siihen, miten oppilas tarttuu oppimistilanteeseen: ryhtyykö hän paneutumaan teh-

tävään vai suhtautuuko hän välttelevästi tehtävän suorittamiseen. (Ahonen ym. 

2014, 112) Oppilaan itseensä liittämät uskomukset voivat vaihdella eri tehtävä-

alueiden mukaan. Oppilas voi ajatella olevansa taitava matematiikassa ja pitää 

lukemista hankalana tai päinvastoin. (Aunola, 2002, 107) 

 

Yksilön motivaatio voi vaihdella tilanteesta riippuen, kuten esimerkiksi oppiainei-

den kohdalla. Lehtisen ym. (2007) mukaan henkilökohtaisista kiinnostuksenkoh-

teista voidaan erottaa tilannekohtaiset kiinnostuksen kohteet, jotka ovat lyhytai-

kaisempia ja kytköksissä erillisiin oppimistilanteisiin. Kouluoppimista koskevaa 

motivaatiota käsitellessä huomionarvoiseksi tulee eri oppiaineisiin liittyvä moti-

vaatio ja arvostus. Käsitteenä oppiainekohtainen motivaatio tulee lähelle sisäsyn-

tyisen motivaation käsitettä: tehtävä on itsessään palkitseva ja sen suorittaminen 

on sellaisenaan mielekästä (esim. Deci & Ryan, 1987, 1025; Eccles & Wigfield, 

2002, 110; Ryan & Deci, 2000, 55) Oppiainekohtainen motivaatio vaikuttaa mer-

kittävästi koulunkäyntiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Oppiaineisiin liittyvä 

arvostus vaikuttaa oppimiseen ja koulusuoriutumiseen, mutta myös ammatinva-

lintaan pidemmällä tähtäimellä. (Viljaranta & Tuominen, 2018, 116) Oppiainekoh-

taisen motivaation eriytyminen alkaa mieltymysten muodostuessa jo varhain en-

simmäisillä luokka-asteilla. Eriytymisen muodostumista on havaittu ensimmäis-
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ten kouluvuosien aikana esimerkiksi oppilaiden mieltyessä enemmän matema-

tiikkaan tai lukemiseen. (Jacobs ym., 2002, 525). Oppiainekohtaisen motivaation 

on myös tutkittu vahvistuvan luokka-asteen edetessä (Eccles & Wigfield, 2002 

131; Gottfried ym., 2001, 10). Oppiainekohtaisen motivaation kehittymisen kan-

nalta herkimmän vaiheen on tutkittu alkavan kolmannesta kouluvuodesta. (Stipek 

& Mac Iver, 1989, 534) 

 

 

3.3.2 Oppimisympäristöt 
 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppimiseen vaikutta-

via tekijöitä ovat toiset oppilaat, opettajat, huoltajat, muut yhteisöt ja näiden teki-

jöiden muodostamat oppimisympäristöt. (POPS 2014, 14) Aikaisemmassa tutki-

muksessa oppimisympäristöä on määritelty eri tavoin. Määrittely eroaa hieman 

riippuen oppimisympäristön kontekstista. Perusopetuksen Opetussuunnitel-

massa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä ja toimintakäy-

täntöjä, joissa oppimista tapahtuu. Oppimisympäristöön kuuluvat myös opetuk-

sessa käytettävät työvälineet ja materiaalit. Oppimisympäristön tulee olla vuoro-

vaikutusta, oppimista ja osallisuutta rakentavaa. (POPS 2014, 27) Ropo (1996) 

määritteli oppimisympäristön muodostuvan fyysisestä, kulttuurisesta ja sosiaali-

sesta toimintaympäristöstä. Mannisen ja Pesosen (1997, 268) mukaan useimmi-

ten oppimisympäristöillä viitataan fyysiseen tai virtuaaliseen tilaan, jossa oppi-

mista tapahtuu. Fyysisen ulottuvuuden lisäksi oppimisympäristöihin liittyy myös 

sen henkinen ulottuvuus, mikä tuo mukanaan sosiaaliset ja pedagogiset merki-

tykset. Lisäksi oppimisympäristöön liittyvät sen tekninen ja didaktinen ilmapiiri. 

Opetussuunnitelmassa korostetaan oppimisympäristöjen monipuolisuutta. Tai-

toja harjoitellaan vuorovaikutuksellisessa ympäristössä, sekä perinteisissä että 

monimediaisissa. (POPS 2014, 17&21) Oppimisympäristöjen kehittämisessä 

huomioidaan yksilön ja yhteisön hyvinvointi. Oppimisympäristön tulee olla turval-

linen ja edistää siten oppilaiden edellytysten mukaista kasvua ja kehitystä. 

(POPS 2014, 28) Turvallisen oppimisympäristön yleisin ongelma koulussa on 

koulukiusaaminen, jonka ehkäisemiseksi turvallisuutta tulisi lisätä (Julin & 

Rumpu, 2018, 266). 
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Knowles (1980) korosti sosiaalisen ja fyysisen oppimisympäristön ilmapiiriteki-

jöitä. Sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät esimerkiksi sen jäsenten keski-

näinen kunnioitus, yhteistyö ja ilmapiiri. Luokan ilmapiiri on tiiviisti kytköksissä 

oppimisen ja motivaation kontekstin kanssa (Mitchell 2018, 323; POPS 2014, 28) 

ja samalla yksi tärkeimmistä kouluviihtyvyyttä selittävistä tekijöistä (Olkinuora & 

Mattila 2001, 17). Vallitseva ilmapiiri on yhteydessä myös työrauhaan ja koulu-

kiusaamiseen (POPS 2014, 28,34,68). Työrauhan ja turvallisen oppimisympäris-

tön kansallisessa arvioinnissa (2018, 265) havaittiin, että työrauhan toteutumisen 

kannalta opettajalla on keskeisin rooli. Opettaja voi vaikuttaa häiriötilanteisiin esi-

merkiksi opetusmetodeilla ja opetuksen ajankohdalla. Oppiaineella ja opetusti-

lalla todettiin vähäisempi yhteys työrauhaan. Tehokkaiksi keinoiksi selvityksessä 

havaittiin istumajärjestys, oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja eriyttäminen. (Julin 

& Rumpu, 2018, 265) Yksi merkittävistä häiriö- ja ongelmatilanteisiin vaikuttavista 

tekijöistä oli oppilaiden ja huoltajien osallisuus. Oppilaiden osallisuuden lisäämi-

nen luokkahuoneessa ja huoltajien aktiivinen osallisuus lapsen koulunkäynnissä 

olivat yhteydessä vähentyneeseen häiriö- ja ongelmakäyttäytymiseen. (Julin & 

Rumpu, 2018, 267) Knowlesin (1980) mukaan fyysisen oppimisympäristön ilma-

piiriin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi tilat ja paikat, huonekalujen asettelu ja 

mukavuus. Fyysistä oppimisympäristöä voi kehittää huomioimalla esimerkiksi er-

gonomia, akustiikka, valaistus ja ilmanlaatu. Koulun sisätilojen lisäksi oppimisym-

päristöt käsittävät koulun pihapiirin, ympäröivää luonnon ja muu koulun ulkopuo-

liset oppimisympäristöt, kuten museot. Oppimisympäristöjä luodaan myös tieto- 

ja viestintäteknologian avulla. Sen avulla voidaan edistää oppilaiden osallisuuden 

kokemusta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja. (POPS 2014, 28) 

 

Opettajalla on valtaisa vaikutus oppilaan motivaatioon ja koulussa pärjäämiseen.  

Palautetta antamalla opettajalla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaan ajatteluun ja 

se muovaa myös oppilaan käsitystä itsestään koululaisena. (Hautamäki & Hau-

tamäki 2000, 178) Opettajan antaman palautteen muotoja on luokiteltu eri tavoin 

useissa tutkimuksissa. Suosittu luokittelu (mm. Folmer ym. 2008; Burnett 2002) 

jakaa palautteen muodot oppilaan kykyihin ja oppimisprosessiin liittyviksi. Aikai-

semmin samankaltaisen jaottelun tekivät myös oppilaiden kokemuksia opettajan 

antamasta palautteesta tutkineet Kamins ja Dweck (1999). He jakoivat palaut-



17 
 

teenannon prosessipalautteeksi ja persoonapalautteeksi. Prosessipalaute on op-

pimisprosessiin tai valmiiseen tuotokseen kohdistuvaa palautetta ja persoonapa-

laute kohdistuu oppilaaseen itseensä. Tutkijat (Zentall & Morris 2010; Burnett & 

Mandel 2010; Mueller & Dweck 1998) pitävät pääosin prosessipalautetta kykypa-

lautetta tehokkaampana keinona. Kykypalautteen on havaittu olevan puutteellista 

sellaisissa tilanteissa, joissa oppilas kokee epäonnistumisia, sillä kykypalauttee-

seen tottunut oppilas saattaa suhtautua vastoinkäymisiin huonosti (Kamins & 

Dweck 1999; Elliott & Dweck 1988). Koska kykypalaute kohdistuu oppilaaseen 

itseensä, vastoinkäymisen hetkellä oppilas tulkitsee epäonnistumisen johtuvan 

hänen älykkyydestään, persoonastaan tai kyvyistään. Tunne huonommuudesta 

voi johtaa yrittämisen pelkoon epäonnistumisten pelossa (Mueller & Dweck 

1998). Kykypalautteeseen on liitetty myös avuttomuus ja periksi antamisen tun-

teet. Tunteet kumpuavat ajatustavasta, jossa oppilas kokee voivansa vaikuttaa 

työnsä lopputulokseen vain määrätyn älykkyyden sallimissa rajoissa. Kykypalaut-

teeseen tottunut oppilas pyrkii välttämään haastavia tilanteita ja pyrkii sellaisten 

suoritusten pariin, jossa hän uskoo onnistuvansa hyvin. (Elliot & Dweck 1988) 

Ero prosessi- ja kykypalautetta saaneen oppilaan välillä korostuu epäonnistumis-

ten kohdalla. Prosessipalautteen antamisen on havaittu olevan yhteydessä ajat-

teluun, jossa oppilas ajattelee epäonnistumisen johtuvan yrityksen puutteesta, 

eikä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Prosessipalaute valaa oppilaaseen us-

koa, että hän on itse oman oppimisprosessina suurin vaikuttaja. Oppilas uskoo 

voivansa kehittyä ja yrittää ahkerasti.  (Mueller & Dweck 1998). 

 

Palautteen laadun yhteys oppilaan käyttäytymiseen on todennettu aikaisem-

missa tutkimuksissa. Muellerin ja Dweckin (1998) tutkimuksessa kykypalautta ja 

prosessipalautetta saaneet oppilaat valitsivat itselleen erilaisia tehtäviä. Kykypa-

lautetta saaneet oppilaat valitsivat tehtäviä, joissa he pääsivät näyttämään kyky-

jään ja prosessipalautetta saaneet sellaisia tehtäviä, joiden suorittamisesta luvat-

tiin lisää oppimista. Smiley ja Dweck (1994) havaitsivat päiväkoti-ikäisiä lapsia 

tutkiessaan, että kykypalaute ohjasi lapsia valitsemaan helpompia tehtäviä ja pro-

sessipalaute kannusti haastavampien tehtävien pariin. Muellerin ja Dweckin 

(1998) mukaan palautteen muodolla on vaikutusta oppimisen lisäksi myös sosi-

aalisiin tilanteisiin. Tutkimuksessa kykypalautetta saanet oppilaat, jotka epäon-

nistuivat tehtävässään, valehtelivat suoriutumisestaan tehdäkseen vaikutuksen 
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muihin. Prosessipalautetta saaneet oppilaat olivat rehellisempiä ja kertoivat on-

nistumisistaan tai epäonnistumisistaan totuudenmukaisesti.  

 

Kuten opettajilla, myös vanhemmilla ja muilla huoltajilla on vaikutusta lapsen kou-

lunkäyntiin liittyvään arvostukseen ja suoriutumisodotuksiin (esim. Aunola 2002, 

115; Eccles & Wigfiels 2002) Lapsi on jo ennen kouluikää omaksunut vanhem-

piensa asenteita ja käsityksiä. Erityisesti pienet lapset oppivat ja omaksuvat asi-

oita lähiympäristöstään mallioppimisen periaatteen mukaisesti tarkkailemalla ja 

jäljittelemällä muiden toimintaa (Bandura, 1977). Kouluun tai muuhun järjestet-

tyyn opetukseen siirryttäessä lapsen oppimisympäristö laajenee ja osaksi sitä tu-

levat opettajat, oppilaat ja muu koulun henkilökunta. Oppimisympäristön turvalli-

suuden ja mielekkyyden kannalta yhteistyö oppilaan vanhempien ja koulun välillä 

on eriarvoisen tärkeää. 

 

Kodin ja koulun yhteistyö on moninainen ilmiö, minkä voidaan katsoa koostuvan 

pääosin vanhempien osallistumisesta lapsensa koulunkäyntiin ja sen tukemi-

seen, opettajien ja vanhempien yhteydenpidosta sekä luokan oppilaiden huolta-

jien yhteistyöstä (Latvala 2012, 30). Vanhempien osallisuus lapsen koulunkäyn-

tiin on merkityksellistä oppilaan kasvun ja kehityksen kannalta. Yhteistyön avulla 

jaetaan informaatiota koulun ja kodin välillä, jotta jokainen oppilas saa tar-

peidensa ja kehitystasonsa mukaista tukea.  (POPS 2014, 34) Kodin ja koulun 

yhteistyön tärkeyttä edustaa myös perusopetuslain asetus, jonka mukaan ope-

tukseen kuuluu yhteistyö kotien kanssa (21.8.1998/628, 3§). Yhteistyön avulla 

luodaan lapsen oppimista ja kasvua tukeva ympäristö, jotta lapsen oppimista ja 

kasvua vaikeuttavat asiat tulisivat mahdollisimman varhain ilmi (Saloviita 2009, 

193).  

 

Lapsen kasvuympäristö luo raamit koulunkäynnille. Kodin ja koulun yhteistyöllä 

on havaittu myönteinen vaikutus lapsen koulunkäyntiin ja oppimistuloksiin (Lat-

vala 2012, 31). Huoltajien osallisuudella lapsen koulunkäyntiin on todettu myös 

luokan työrauhaa edistävä vaikutus (Julin & Rumpu, 2018, 267) Yhteistyötä edis-

täviä keinoja ovat esimerkiksi tapaamiset, säännöllinen tiedottaminen, luokkavie-

railut ja vanhempainillat (Kampman ym. 2016, 116–130). Kodin ja koulun yhteis-
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työn haasteita ovat vanhempien passiivisuus ja ajan puute. Lisäksi noin 10 pro-

senttia vastavalmistuneista luokanopettajista kokee omat valmiutensa tehokkaa-

seen kodin ja koulun yhteistyöhön riittämättömiksi. Maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä saattaa hankaloittaa kieli-

muuri ja vanhempien tietämättömyys mahdollisuuksistaan vaikuttaa lapsensa 

koulunkäyntiin. (Latvala 2012, 30–31) Yhteistyön lisäksi lapsen kotona vallitseva 

ilmapiiri vaikuttaa lapsen koulunkäyntiin. Kotioloissa esiintyviä haasteita voivat 

olla esimerkiksi vanhempien mielenkiinnottomuus koulunkäyntiä kohtaan, mie-

lenterveys- ja päihdeongelmat ja vanhempien avioero (Latvala, 2012, 31). 

 

Lapsen koulunkäyntiin vaikuttavat myös vanhempien tai muiden huoltajien usko-

mukset lapsen kyvykkyydestä. Vanhempien lapseen kohdistamilla uskomuksilla 

tarkoitetaan sellaisia käsityksiä, joita vanhemmilla on lapsensa kyvystä selviytyä 

elämän eri osa-alueilla. Aikaisemman tutkimuksen mukaan vanhempien käsityk-

set lastensa koulukyvyistä ovat yhteydessä lasten omiin käsityksiin itsestään ja 

tehtävässä onnistumisessa matematiikassa (Frome & Eccles 1998, 446; Aunola 

ym. 2003, 403; Rytkönen, Aunola & Nurmi 2007, 783). Vanhempien uskomuksilla 

on suuri vaikutus lapsen omaksumiin asenteisiin koulunkäyntiä kohtaan. Van-

hempien uskomukset lapsensa koulukyvyistä ennustavat lapsen omia uskomuk-

sia jopa voimakkaammin, kuin lapsen todellinen taitotaso (Aunola 2002, 115; 

Frome & Eccles 1998, 446). Vanhempien uskomusten on todettu olevan yhtey-

dessä myös lapsen motivaation kehitykseen, suoritusstrategioihin ja lukutaitoon 

(Aunola ym. 2002, 4). Vanhempien käsitykset oppiaineiden tärkeydestä ja 

hyödyllisyydestä ohjaavat myös oppiainekohtaista kiinnostusta (Chouinard, 

Karsenti & Roy 2007, 513). Tutkijoiden mukaan vanhemmat arvioivat tyttöjen ja 

poikien kyvykkyyden eri tavoin. Esikouluikäisten lasten vanhempien todettiin ar-

vioivan tyttöjen työskentelyn, pärjäämisen ja kyvykkyyden poikia korkeammaksi. 

Myös opettajat kohdistivat pojille matalampia odotuksia. (Woodin, Kaplanin ja 

McLoydin 2007, 424; Aunola 2002, 44) 

 

Vanhempien uskomusten lisäksi vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa 

lapsen koulussa pärjäämiseen. Vanhempien sosioekonomisella taustalla on to-

dettu yhteys lapsen motivaatioon ja minäpystyvyyteen (Kuusela, 2003, 16). Van-
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hempien koulutusaste ennustaa tulevaa koulumenestystä. Jacobs kumppanei-

neen (2002, 444) havaitsivat akateemisesti koulutettujen perheiden lasten pär-

jäävän koulussa paremmin. Burchinal kollegoineen (2002, 431) havaitsivat erityi-

sesti äidin koulutustason ennustavan koulussa pärjäämistä. Oppimistulosten li-

säksi vanhempien sosioekonomisella asemalla on todettu yhteys oppilaiden 

asenteisiin. Vanhempien korkea koulutustaso ennustaa myönteisempää suhtau-

tumista koulunkäyntiin. (esim. Hautamäki ym., 2000, 248–249 Linnakylä 2002, 

95 ja 101, Kuusela 2003, 16–17). Vanhempien koulutustaso on yhteydessä myös 

vanhempien lapseensa kohdistamiin uskomuksiin. Korkeamman koulutusasteen 

vanhemmat arvioivat lapsena älykkyyden korkeammaksi ja he myös osallistuvat 

lapsen koulutyöhön aktiivisemmin. (Furnham ym. 2003, 351; Shumow & Miller 

2001, 86) 

 

Koulumenestykseen vaikuttaa pitkälti myös lapsen kielen kehitys. Perimän lisäksi 

kielen kehitys muodostuu pitkälti lapsen ja huoltajien välisessä vuorovaikutuk-

sessa, jossa lapsi omaksuu vanhempiensa käyttämän kielen (Robinson 2003, 

276). Korkeampaa sosioekonomista taustaa heijastelee lapsen käyttämä kieli ja 

kyky sovittaa ilmaisunsa kuulijan mukaiseksi. Ilmiötä kutsutaan kielellisen kom-

petenssin kulttuuriseksi siirtymäksi. (esim. Bernstein 1994; Vygotski 1994). Per-

hetaustassa kielen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat myös maahanmuutto-

taustaisuus. Heikko suomen kielen taito asettaa oppilaan heikompaan asemaan 

koulussa, koska kieltä tarvitaan suomen kielen oppiaineen lisäksi myös välineenä 

kaikessa muussa oppimisessa ja muussa koulun toiminnassa (Mustaparta 2015, 

4). Vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys on todettu ainakin luonnontie-

teiden osaamiseen (Lavonen & Laaksonen 2009). Sosioekonominen tausta on 

siten yhteydessä myös esimerkiksi matematiikassa pärjäämiseen, jossa tarvitaan 

kielellistä päättelykykyä sanallisten tehtävien ratkaisemiseksi.  
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4. Tutkimuksen toteutus 
 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään motivoivan oppimisen tunnusmerkkejä alakou-

lun kontekstissa tutkimalla kolmannen luokan oppilaiden käsityksiä oppimisesta. 

Lisäksi tutkitaan oppilaiden suhtautumista oppimiseen liittyviin haasteisiin 

Dweckin teorian kahta ajattelutapaa soveltaen. Tutkimusaineisto muodostuu op-

pilaiden oppimispäiväkirjoista ja niiden vastauksista. 

 

Tutkimustehtävää lähestytään seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

 

1. Mistä oppiaineista kolmasluokkalaiset oppilaat pitävät? 

 

2. Mitkä tekijät oppimisessa motivoivat kolmasluokkalaista oppimaan? 

 

3. Millainen rooli Dweckin teorian ajattelutavoilla on oppilaiden motivaatiossa? 
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4.2 Tutkimustyyppi 

 

Tämä tutkimus on tapaustutkimus kahden helsinkiläisen peruskoulun kolmansilta 

luokilta. Aineisto on kerätty osana professori Kirsi Tirrin Copernicus -tutkimus-

hanketta, jossa selvitetään oppilaiden, opettajien ja huoltajien käsityksiä oppimi-

sesta. Hankkeessa pyritään löytämän keinoja, joilla oppilaiden oppimista voitai-

siin tukea entistä paremmin. Projektissa käytettiin opetusohjelmaa ”Opin kyllä!”, 

jonka toimivuutta tutkittiin interventioasetelmin. Interventiotutkimukseen osallistu-

neet oppilaat osallistuivat EEG-tutkimuksiin ja kyselyihin interventiota ennen ja 

sen jälkeen. Tutkimushankkeen ja tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyk-

senä on Carol Dweckin teoria ajattelutavoista.  

 

Tapaustutkimus pyrkii ymmärtämään tutkittavaa tapausta osana tiettyä konteks-

tia, eli ympäristöä (Eriksson & Koistinen, 2014). Tämän tutkimuksen tutkittavana 

tapauksena on kolmannen luokan oppilaat osana alakoulua. Tutkittavaa tapausta 

kuvataan ja analysoidaan osana kontekstia, sillä konteksti tekee tapauksen ym-

märrettäväksi (Mjøset, 2009, 42). Tämän tutkimuksen tuloksia tulkittaessa on 

syytä ymmärtää ja tuoda esille erilaisia ympäristöjä, joissa tutkittavana kohteena 

olevat kolmannen luokan oppilaat vaikuttavat. 

 

Tutkimusaineisto koostuu oppilaiden täyttämistä oppimispäiväkirjoista (n=125), 

jotka kerättiin osana interventiotutkimusta. Oppimispäiväkirjat on täytetty helmi-

maaliskuun aikana 2020. Tämän tutkimuksen aineisto rakentuu oppimispäiväkir-

jojen ”Millainen oppija olet tällä hetkellä?”-kysymyspatteristosta, mihin oppilaat 

vastasivat ennen interventioasetelmaa. Kysymykset olivat: 

 

1) a. Mistä oppiaineista tykkään koulussa?  

b. Miksi? 

2) a. Mistä oppiaineista en tykkää? 

b. Miksi? 

     3) Milloin oppiminen tuntuu mukavalta? 

     4) Milloin oppiminen tuntuu epämiellyttävältä? 
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4.3 Tutkimukseen osallistuneet koulut 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto koostuu oppimispäiväkirjoista (n=125), jotka täy-

tettiin kahden helsinkiläisen koulun kolmasluokkalaisten toimesta osana Opin 

kyllä! -opetusjaksoa. Aineisto kerättiin helmi-maaliskuussa 2020. Koulusta 1 op-

pilaita osallistui 55 ja koulusta 2 70. Tyttöjä osallistui 63 ja poikia 62. 

 

Koulu 1 toimii peruskouluna ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle. Tutkimuksen 

toteuttamisen aikaan koulussa oli yhteensä 1100 oppilasta. Kouluun 2 verraten 

oppilasaines on monikulttuurisempaa. Oppilaista 55% puhuu suomea äidinkiele-

nään. Lisäksi merkittäviä kieliryhmiä ovat somali (10%), venäjä (7%), arabia (6%) 

ja viro (4%). Erityisopetukseen osallistui 16% oppilaista. 

 

Koulussa 2 yhdistyvät peruskoulun ylä- ja alaluokat ja lukio. Tutkimuksen toteut-

tamisen aikaan koulussa oli oppilaita yhteensä 940. Koulu 2 on normaalikoulu, 

eli luokanopettaja- ja aineenopettajaopiskelijat suorittavat siellä opetusharjoitte-

lunsa. Oppilaat ovat pääosin (86%) äidinkieleltään suomea puhuvia. Muita kieli-

ryhmiä ovat venäjä (4,5%), somali (2%), viro (1%) ja arabia (0,8%). Erityisope-

tukseen osallistuvia oppilaita oli alakoulussa 5,5%.  

 

Koulut sijaitsevat sosioekonomisesti erilaisilla alueilla. Koulu 1 sijaitsee alueella, 

jossa korkeakoulutettuja asukkaita on noin 36–51,5%, kun taas yli puolet (63,8%) 

koulun 2 alueen asukkaista ovat korkeakoulutettuja (Ahtiainen, 2018,14.). Kor-

keakoulutettuihin asukkaisiin viitaten myös tulotaso on noin 20% korkeampi alu-

eella, jossa koulu 2 sijaitsee (YLE, 2015). Tulotasoja tarkastellessa on huomion-

arvoista mainita, että koulun 2 alue toimii myös yliopiston kampusalueena, joten 

suuri määrä asukkaista on opiskelijoita, joiden tulotaso on tyypillisesti matalampi. 

Ilman opiskelijoiden osuutta tulotasoon koulun 2 tulotaso olisi todennäköisesti 

korkeampi, mikä kasvattaisi koulujen välistä tulotasoeroa entisestään. 
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4.4 Aineiston analyysi 

 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysin avulla. Si-

sällönanalyysin apuna voidaan käyttää induktiivista, eli aineistolähtöistä ja deduk-

tiivista, eli teorialähtöistä päättelyä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 107–108). Sisäl-

lönanalyysi pyrkii aineiston sanalliseen kuvaukseen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

105).  Sisällönanalyysin avulla pyritään kuvailemaan tiettyä ilmiötä (Kyngäs ym., 

2011, 139) ja löytämään aineistosta yleistettäviä johtopäätöksiä (Elo & Kyngäs, 

2008). Tässä tutkimuksessa ensimmäistä tutkimuskysymystä ”Mistä oppiaineista 

oppilaat pitävät?” lähestyttiin deduktiivisesti. Analyysin runkona oli Perusopetuk-

sen Opetussuunnitelman oppiainejako. Toinen tutkimuskysymys ” Mitkä tekijät 

oppimisessa motivoivat kolmasluokkalaista oppimaan?”  analysoitiin induktiivi-

sesti. Kolmas tutkimuskysymys ”Miten Dweckin teorian mukaiset ajattelutavat il-

menevät oppilaiden vastauksissa?” analysoitiin deduktiivisesti. 

 

Aineiston analyysin pohjana käytettiin Milesin & Hubermanin (1994) mallia. Ana-

lyysi aloitettiin lukemalla koko aineisto läpi huolellisesti. Analyysin alkuvaiheessa 

on tärkeää, että tutkijalle muodostuu aineistosta hyvä yleiskuva (Graneheim & 

Lundman, 2004, 108). Seuraavaksi aineistosta karsittiin pois kaikki tutkimusky-

symysten kannalta epäolennainen tieto. Jokainen oppilaan antama vastaus tiivis-

tettiin koodeiksi siten, että vastauksesta erotettiin kaikki oppilaan mainitsemat 

asiat. Pelkistetty aineisto tallennettiin Excel-taulukointiohjelmaan jatkokäsittelyä 

varten. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys pyrki selvittämään mistä oppiaineista oppilaat pi-

tävät. Tutkimuskysymykseen vastattiin oppimispäiväkirjan kysymysten 1a ja 2a 

vastausten avulla. Aineisto analysoitiin deduktiivisesti luokittelemalla vastaukset 

Perusopetuksen Opetussuunnitelman oppiainejaon mukaisesti.  

 

Toista tutkimuskysymystä lähestyttiin aluksi induktiivisesti. Oppimispäiväkirjan 

kysymysten 1a, 2b, 3 ja 4 vastauksien analyysia jatkettiin induktiivisesti. Pelkis-

tetty aineisto ryhmiteltiin eli klusteroitiin. Aineiston klusterointi pyrkii löytämään 

vastauksista samaa asiaa tarkoittavia ilmauksia ja muodostamaan niistä ryhmiä 

(Miles & Huberman, 1994). Tässä tutkimuksessa aineisto ryhmiteltiin joko täysin 
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samaa tarkoittavien koodien tai lähes samaa tarkoittavien koodien perusteella. 

Analyysin viimeinen vaihe on aineiston abtsrahointi eli muodostaminen teoreetti-

siksi käsitteiksi (Miles & Huberman, 1994). Yläkäsitteiksi muodostuivat esimer-

kiksi oppimisympäristöt ja fysiologiset tarpeet.  

 

Analyysissa hyödynnettiin deduktiivista päättelyä myös toisen ja kolmannen tut-

kimuskysymyksen selvittämiseksi. Päättelyn deduktiivisena runkona käytettiin 

Dweckin (2000, 2006) teoriaa ajattelutavoista. Aineistosta eroteltiin kasvun ajat-

telutapaa ja muuttumatonta ajattelutapaa ilmentäviä vastauksia. Analyysiin sisäl-

lytettiin vastaukset oppimispäiväkirjan kysymysten 1 b, 2 b, 3 ja 4 osalta. Ajatte-

lutapoja pyrittiin tunnistamaan oppilaiden vastauksista erottelemalla niissä esiin-

tyviä asenteita haasteita tai haasteiden puutetta kohtaan, sillä eri ajattelutavan 

omaavat yksilöt suhtautuvat haasteisiin eri tavalla. Muuttumaton ajattelutapa on 

yhteydessä haastavien tilanteiden välttelyyn, kun taas kasvun ajattelutavan 

omaava yksilö haluaa yrittää epäonnistumisen uhalla (Molden & Dweck, 2006, 

195). 

 

Aineiston analyysissa käytettiin myös tilastollisia menetelmiä. Tilastolliset laskel-

mat suoritettiin SPSS 27-tilasto-ohjelmalla. Aineistosta pyrittiin löytämään kah-

den muuttujan, sukupuolen ja koulun, vaikuttavuutta oppilaiden vastauksiin. 

Muuttujien jakautumista ja niiden välisiä riippuvuuksia tutkittiin ensin ristiintaulu-

koinnin avulla. Tilastollista riippuvuutta testattiin Khii-neliön avulla (χ²-testi). 
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5. Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 
 

5.1 Oppiaineiden suosituimmuus 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys pyrki selvittämään, mistä oppiaineista oppilaat 

pitävät eniten ja mistä vähiten. Tutkimuskysymykseen vastattiin oppimispäiväkir-

jan kahden ensimmäisen kysymyksen vastausten avulla. Kysymykset olivat 

”Mistä oppiaineista pidät? Miksi?” ja ”Mistä oppiaineista et pidä? Miksi?”. Oppiai-

neiden suosituimmuusjärjestystä laatiessa huomioitiin vastaukset molemmista 

oppimispäiväkirjan kysymyksistä ja niiden vastausten toisiansa korostava tai 

neutralisoiva vaikutus. Aineistosta pyrittiin löytämään tilastollisia riippuvuussuh-

teita Khii-neliön riippumattomuustestin avulla. Tarkasteltavia muuttujia olivat su-

kupuoli ja koulu. Testin avulla pyrittiin löytämään, onko sukupuolella tai koululla 

vaikutusta siihen, mistä oppiaineesta oppilas pitää ja mistä ei. 

 

Oppimispäiväkirjan ensimmäiseen kysymykseen ”Mistä oppiaineista pidät? 

Miksi?” vastasivat kaikki 125 oppilasta yhden tai useamman oppiaineen, josta 

pitävät. Oppilaiden vastauksista löytyi mainintoja lähes kaikista kolmannella luo-

kalla opetettavista aineista. Uskonnon tai elämänkatsomustiedon oppiaine ei 

saanut ainuttakaan mainintaa. Vastaukset jakautuivat yhdeksän kategorian alle. 

Kategoriat muodostuivat deduktiivisesti Perusopetuksen opetussuunnitelman op-

piainejaon mukaisesti. Yksityiskohtaisemmat kuvaukset luokiteltiin oppiainejaon 

mukaisesti siten, että esimerkiksi vastaus ”lukutunti” luokiteltiin ”Suomen kieli”-

oppiaineeseen kuuluvaksi. Vieraiden kielien yläkategoria muodostettiin englan-

nin, saksan ja ranskan kielen oppiaineita koskevista maininnoista. Vieraiden kie-

lien kategoriaan sisältyvistä maininnoista valtaosa koski englantia (n=18). Sak-

san ja ranskan kielen oppiaine saivat molemmat yhden maininnan ja yksi oppilas 

vastasi pitävänsä kaikista kielistä. Oppiaineiden suosiota tutkittiin myös kielteis-

ten kokemusten kautta. Oppimispäiväkirjan toinen kysymys oli ”Mistä oppiai-

neista et pidä? Miksi?”. Kysymykseen vastasi 103 oppilasta. 22 oppilasta jätti 

vastaamatta kysymykseen. Vastaukset sisälsivät mainintoja kaikista kolmannella 

luokalle opetettavista oppiaineista. Luokittelu tehtiin deduktiivisesti Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman oppiainejaon mukaisesti. Kategorian ”Vieraat kielet” 



27 
 

vastaukset koskivat englannin oppiainetta. Lisäksi syntyi kategoria vastauksista, 

joissa oppilaat mainitsivat pitävänsä kaikista oppiaineista.  

 
Taulukko 1. Oppiaineiden suosio  

 

Taulukko 2. Oppiaineiden epäsuosio 

 

Kuten taulukosta 1 voidaan nähdä, pidetyin oppiaine oli matematiikka, mikä sai 

selvästi suurimman osan maininnoista (49,6%, n=62). Matematiikka oli suosituin 

oppiaine molemmissa tutkimukseen osallistuneissa kouluissa ja tyttöjen sekä poi-

Oppiaine Yht. 

(n=125) 

% Koulu1  

(n=55) 

% Koulu2 

(n=70) 

% Tytöt 

(n=63) 

% Pojat 

(n=62) 

% 

Matematiikka 62 49,6 31 24,8 31 24,8 28 22,4 34 27,2 

Liikunta 45 36,0 20 16,0 25 20,0 20 16,0 25 20,0 

Käsityö 31 24,8 7** 5,6 24** 19,2 20 16,0 11 8,8 

Kuvataide 28 22,4 10 8,0 18 14,4 24*** 19,2 4*** 3,2 

Suomen kieli 23 18,4 10 8,0 13 10,4 13 10,4 10 8,0 

Vieraat kielet 21 16,8 11 8,8 10 8,0 8 6,4 12 9,6 

Ymp. 9 7,2 5 4,0 4 3,2 4 3,2 5 4,0 

Musiikki 9 7,2 3 4,0 6 4,8 7 5,6 2 1,6 

Oppiaine Yht. 

(n=103) 

% Koulu1 

(n=43) 

% Koulu2 

(n=60) 

% Tytöt 

(n=53) 

% Pojat 

(n=50) 

% 

Suomen kieli 26 25,2 14 13,6 12 11,7 12 11,7 14 13,6 

Pidän kaikesta 25 24,3 9 8,7 16 15,5 10 9,7 15 14,6 

Ymp. 22 21,4 8 7,8 14 13,6 10 9,7 12 11,7 

Uskonto 18 17,5 12* 11,7 6* 5,8 9 8,7 9 8,7 

Matematiikka 14 13,6 8 7,8 6 5,8 7 6,8 7 6,8 

Käsityö 10 9,7 5 4,9 5 4,9 4 3,9 6 5,8 

Liikunta 8 7,8 5 4,9 3 2,9 3 2,9 5 4,9 

Musiikki 8 7,8 4 3,9 4 3,9 1* 1,0 7* 6,8 

Vieraat kielet 7 6,8 5 4,9 2 1,9 2 1,9 5 4,9 

Kuvataide 6 5,8 3 2,9 3 2,9 0* 0,0 6* 5,8 
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kien keskuudessa. Taulukko 2 kertoo, että 13,6% (n=14) oppilaista ei pitänyt ma-

tematiikasta. Juvosen, Lehtosen ja Ruismäen (2012, 16) viidesluokkalaisia kos-

kevassa tutkimuksessa matematiikka ei sijoittunut suosituimpien oppiaineiden 

joukkoon. Tämän tutkimuksen tulokset kertovat, että matematiikka on kolmas-

luokkalaisten keskuudessa suosituin oppiaine. Aikaisempien tutkimusten valossa 

matematiikka näyttäytyy selkeästi enemmän poikien suosikkiaineena. Eroja on 

todettu motivaatiossa ja osaamisessa. Perusopetuksen oppimistulosten meta-ar-

vioinnin mukaan tytöt asennoituvat poikia kielteisemmin ja epävarmemmin mate-

matiikan opiskelua kohtaan (Jakku–Sihvonen & Komulainen, 2004, 48). Juvonen 

kollegoineen (2012, 14) havaitsivat poikien pitävän matematiikasta tyttöjä enem-

män. Tyttöjen ja poikien erot matematiikasta pitämisen suhteen on todettu myös 

kansainvälisellä tasolla (Wigfield & Eccles, 2002). Alakouluikäisten poikien on 

myös havaittu arvostavan matematiikkaa tyttöjä enemmän (Eccless ym. 1983; 

Jacobs ym. 2002).  PISA-tutkimuksen mukaan kaikissa osallistujamaissa tyttöjen 

käsitys itsestään matematiikan oppijana on poikia heikompi (Jakku–Sihvonen & 

Komulainen, 2004, 48). Matematiikan jaettu suosio voi selittyä osin sillä, että kol-

masluokkalaisten oppiainekohtaisen motivaation eriytyminen on vielä alkuvai-

heessa. On mahdollista, että tyttöjen ja poikien mieltymykset matematiikkaa koh-

taan eriytyvät myöhemmässä ikävaiheessa. Matematiikan oppisisällöt myös li-

sääntyvät ja vaikeutuvat luokka-asteen edetessä, mikä voi selittää eroa kolmas-

luokkalaisia ja viidesluokkalaisia koskevan tutkimuksen välillä. 

 

Toiseksi suosituin oppiaine oli liikunta. Taulukko 1 kertoo, että liikunnan oppiai-

neesta pitivät 36,0% (n=45) oppilaista. Oppilaista 7,8% (n=8) vastasi, että ei pidä 

liikunnasta (taulukko 2). Juvosen, Lehtosen ja Ruismäen (2012, 16) tutkimuk-

sessa liikunta oli oppiaineista suosituin. Liikunta oli poikien suosituin aine, tytöillä 

toiseksi suosituin musiikin jälkeen. Ero sukupuolten välillä oli kuitenkin todennet-

tavissa yläasteikäisten keskuudessa, sillä pojat suhtautuivat liikuntaan tyttöjä 

myönteisemmin. Tämän tutkimuksen tulokset kertovat, että liikunta on molem-

pien sukupuolten suosiossa. Pojat (20%, n=20) mainitsivat liikunnan suosikkiop-

piaineekseen hieman tyttöjä (16%, n=25) useammin, mutta tilastollisesti merkit-

sevää eroa sukupuolten välille ei syntynyt. Liikunnan suosio oli tasaista myös 

kahden eri koulun välillä. Aiempien tutkimusten tuloksia vertaamalla voidaan pää-
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tellä, että sukupuolten motivaatio koululiikuntaa kohtaan on eriytyneempää ylä-

asteikäisellä. Tämä voi selittää liikunnan jaetun suosion kolmasluokkalaisten kes-

kuudessa, kun oppiainekohtaisen motivaation eriytyminen on vielä alkuvai-

heessa. 

 

Kolmanneksi suosituimmaksi oppiaineeksi osoittautui käsityö. Käsityöstä pitivät 

24,8% (n=31) oppilaista (taulukko 1). Taulukko 2 kertoo, että 9,7% (n=10) oppi-

lasta vastasi, että ei pidä käsityöstä. Tytöt ja pojat pitivät käsityöstä yhtä paljon. 

Käsityön oppimistulosten seuranta-arvioinnin tuloksia eritelleen Latomäen (2016) 

mukaan asenteet käsityötä kohtaan ovat yleisesti positiivisia. Myös Kantolan 

(2015) tutkimuksessa kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaat suhtautuivat 

käsityön opiskeluun myönteisesti. Kuudennella luokalla tytöt pitivät käsityöstä 

hieman poikia vähemmän. Tässä tutkimuksessa tytöt pitivät käsityöstä hieman 

enemmän kuin pojat, mutta tilastollisesti tarkasteltuna maininnat jakautuivat suh-

teellisen tasaisesti. Taulukosta 1 on nähtävillä, että tutkimukseen osallistuneiden 

kahden koulun välille löytyi tilastollisesti merkitsevä ero käsityön oppiaineesta pi-

tämisessä (p = 0,006). Koulun 2 oppilaat (n=24) mainitsivat pitävänsä käsityöstä 

koulun 1 oppilaita (n=7) useammin. On vaikeaa tehdä johtopäätöksiä koulujen 

eroavien vastausten syistä, mutta voidaan pohtia, voiko esimerkiksi käsityön 

opettajalla olla vaikutusta tuloksiin. Opetussuunnitelmassa tavoitteet käsityön-

opetukselle ilmaistaan hyvin yleisellä tasolla, eikä se sisällä esimerkiksi valmiita 

ohjeita käytettävistä tekniikoista tai valmistettavista tuotteista (Lepistö, 2011, 

175). Kolmannella luokalla käsityötä saattaa opettaa luokan oma opettaja, joten 

opettajan valmiudet käsityön opetuksessa korostuvat.  

 

Neljänneksi suosituin oppiaine oli kuvataide. Oppilaista 22,4% (n=28) vastasi pi-

tävänsä kuvataiteesta (taulukko 1). Selkeä enemmistö kuvataiteesta pitävistä op-

pilaista oli tyttöjä (19,2%, n=24). Sukupuolella todettiin tilastollisesti erittäin mer-

kitsevä yhteys (p=<0,001) kuvataiteesta pitämiseen. Taulukko 2 kertoo, että 5,8% 

oppilaista (n=6) ei pitänyt kuvataiteesta. Kaikki vastaajat, jotka eivät pitäneet ku-

vataiteesta olivat poikia. Sukupuolella todettiin myös tämän suhteen tilastollisesti 

merkitsevä yhteys kuvataidetta koskeviin mainintoihin p-arvon ollessa 0,011. 
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Taulukoista 1 ja 2 on nähtävillä yhtenevät tulokset: kuvataide on tyttöjen keskuu-

dessa suositumpi aine, kuin poikien. Koulu-muuttujalla ei ollut vaikutusta kuvatai-

teesta pitämiseen. Tulokset ovat yhteneviä myös aikaisempien tutkimusten 

kanssa. Perusopetuksen oppimistulosten meta-arvion mukaan kuvataide on tyt-

töjen suosituin oppiaine (Jakku-Sihvonen, 2013, 14).  Myös aiemmissa oppiainei-

den arvostusta koskevissa tutkimuksissa on ilmennyt, että tytöt suosivat kuvatai-

detta ja pojat suhtautuvat siihen kielteisesti (Pöysä ym., 2018, 97; Laitinen, Hil-

mola & Juntunen, 2011). Tytöt myös pitävät kuvataidetta jokseenkin hyödyllisenä 

oppiaineena, kun taas poikien mielestä kuvataide ei ole juurikaan hyödyllinen 

(Jakku-Sihvonen, 2013, 14). On siis mahdollista, että poikien vähäinen suosio 

kuvataidetta kohtaan johtuu siitä, pojat eivät pidä sitä hyödyllisenä, sillä motivaa-

tion syntyminen edellyttää asian kokemisen merkityksellisesti. Voidaan myös 

pohtia, vaikuttavatko poikien kielteisten asenteiden taustalla sukupuolittuneet kä-

sitykset kuvataiteesta ja taiteesta ylipäänsä. Voidaan siis arvella, voiko taustalla 

vaikuttaa esimerkiksi arkinen käsitys siitä, että kuvataide on ”tyttöjen aine”.   

 

Viidenneksi suosituimmaksi sijoittui vieraiden kielten kategoria. Taulukko 1 ker-

too, että oppilaista 16,8% (n=21) ilmoitti pitävänsä vieraista kielistä. Valtaosa mai-

ninnoista (n=18) koski englantia. Saksan ja ranskan kielen oppiaineet saivat mo-

lemmat yhden maininnan ja eräs oppilas piti kaikista kielistä. Vieraiden kielten 

kategoriaan lukeutuen oppilaista 6,8% (n=7) vastasi, että ei pidä englannista (tau-

lukko 2). Maininnat jakautuivat tasaisesti koulujen ja sukupuolten kesken. Aiem-

mat oppiainemieltymyksiä koskevat tutkimukset kertovat tyttöjen pitävän kielistä 

enemmän. Wigfieldin & Ecclesin (2002) mukaan tyttöjen ja poikien oppiainemiel-

tymykset eroavat kielellisten aineiden kohdalla. Alakouluikäisten tyttöjen on myös 

havaittu suosivan kieliä poikia enemmän (Eccless ym., 1983; Jacobs ym., 2002). 

Kuten matematiikan suosion kohdalla, voidaan pohtia voiko sukupuolten tasai-

sesti jakautunut suosio selittyä sillä, että oppiainekohtainen motivaation eriytymi-

nen on vielä alkuvaiheessa.  

 

Musiikki oli kuudenneksi suosituin oppiaine. Taulukosta 1 on nähtävillä, että mu-

siikista ilmoittivat pitävänsä 7,2% (n=9) oppilaista. Musiikista pitävistä oppilaista 

lähes kaikki (n=7) olivat tyttöjä. Taulukko 2 kertoo, että pojat (n=7) mainitsivat 

musiikin tyttöjä (n=1) useammin oppiaineeksi, josta eivät pidä. Tilastollinen ero 
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oli todennettavissa p-arvon ollessa 0,027. Taulukoiden 1 ja 2 tiedot ovat samassa 

linjassa: musiikin oppiaine on enemmän tyttöjen suosiossa. Ero on kuitenkin 

melko pieni. Koulujen kesken maininnat jakautuivat tasaisesti. Juvonen, Lehto-

nen ja Ruismäki (2013) saivat jokseenkin samansuuntaisia tuloksia tutkimukses-

saan, jossa viidesluokkalaiset tytöt pitivät musiikista tilastollisesti erittäin merkit-

sevästi poikia enemmän. Tässä tutkimuksessa musiikista pitäminen ja sen mer-

kityksellisenä kokeminen oli yleisempää tyttöjen keskuudessa, mutta erot suku-

puolten välillä olivat pieniä. Aiempi tutkimus (Juvonen ym., 2013) kertoo suku-

puolen vaikuttavan musiikista pitämiseen melko vähän. Niissä olennaisemmaksi 

tekijäksi osoittautui musiikillinen harrastuneisuus. Tämäkin voi olla mahdollisena 

taustatekijänä selittämässä sukupuolen vähäistä vaikuttavuutta vastauksiin. 

 

Seitsemänneksi suosituin oppiaine oli suomen kieli. Taulukosta 1 on nähtävillä, 

että suomen kielen oppiaineesta vastasivat pitävänsä 18,4% oppilaista (n=23). 

Hieman suurempi määrä oppilasta ei pitänyt suomen kielestä (25,2%, n=26), ker-

too taulukko 2. Verratessa muiden oppiaineiden saamiin mainintoihin suomen 

kieli sai eniten mainintoja oppiaineena, josta ei pidetä. Jakku-Sihvosen (2013) 

selvityksessä kävi ilmi, että oppilaat pitävät suomen kieltä hyödyllisenä oppiai-

neena, mutta eivät juurikaan pidä siitä. Tytöt suhtautuvat suomen kieleen poikia 

myönteisemmin, mutta asennoitumisen todettiin olevan kuitenkin kielteistä mo-

lempien sukupuolten keskuudessa. Tässä tutkimuksessa tulokset olivat eriäviä, 

sillä maininnat jakautuivat tasaisesti koulujen ja sukupuolten välille. Voidaan poh-

tia, alkaako suomen kielen oppiaineeseen kohdistuva motivaatio eriytyä vasta 

myöhemmässä ikävaiheessa. Suomen kielen oppiaineen epäsuosiota voi osin 

selittää hiipunut lukumotivaatio, mikä on todettu alhaiseksi esimerkiksi PISA-tut-

kimuksessa (OECD, 2016).  

 

Kahdeksanneksi suosituimmaksi oppiaineeksi osoittautui ympäristö- ja luonnon-

tieto. Taulukosta 1 on nähtävillä, että 7,2% (n=9) oppilaista vastasi pitävänsä op-

piaineesta. Huomattavasti suurempi osa oppilaista vastasi, että ei pidä ympä-

ristö- ja luonnontiedon oppiaineesta (21,4%, n=22), kertoo taulukko 2. Oppilaiden 

kielteinen suhtautuminen luonnontieteisiin on todettu sekä Suomessa (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2016), että kansainvälisellä tasolla (Osborne & Dillon 2008; 
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OECD, 2016). Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhteneviä aikaisempien tutki-

mustulosten kanssa: ympäristö- ja luonnontiedon oppiaine oli yksi vähiten pide-

tyistä oppiaineista. TIMSS-tutkimusten mukaan tyttöjen ja poikien erot ympäris-

töopista kiinnostumiseen alkavat eriytyä iän karttuessa (Kupari ym. 2012, 117), 

mikä voi selittää sukupuolten kesken tasaisesti jakautuneita mainintoja tässä tut-

kimuksessa.  

 

Yhdeksännelle sijalle sijoittui ja vähiten pidetyimmäksi oppiaineeksi osoittautui 

uskonto. Yksikään oppilaista ei maininnut pitävänsä uskonnosta tai elämänkat-

somustiedosta. Sen sijaan 17,5% (n=18) oppilaista mainitsi uskonnon oppiai-

neena, josta ei pidä (taulukko 2). Sukupuolella ei todettu tilastollista merkit-

sevyyttä mainintoihin. Koululla todettiin uskonnon oppiaineen kohdalla tilastolli-

sesti merkitsevä ero (p=,036). Koulu 1 oppilaat (11,7%, n=12) nimesivät koulua 

2 (5,8%, n=6) useammin uskonnon oppiaineeksi, josta eivät pidä. Koulun 1 oppi-

laista noin puolet osallistuu muun kuin evankelisluterilaisen uskonnon opetuk-

seen, joten voidaan pohtia, voiko sillä olla vaikutusta tuloksiin. Aikaisemman tie-

don valossa vähemmistöuskontojen asema on heikko. Suomessa järjestetään 

vain luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opettajakoulutusta, joten monilta vä-

hemmistöuskontojen opettajilta puuttuu muodollinen pätevyys. Lisäksi opetus-

materiaali on puutteellista. On kuitenkin hankala sanoa, vaikuttaako tämä tulos-

ten taustalla. Uskonnon opetuksen merkityksellisyyttä oppilaan kulttuuri-identi-

teetille korostavan Kallioniemen (1998, 153) mukaan oppiaine vaatii opettajaltaan 

jatkuvaa kiinnostusta sen ilmiöitä ja kysymyksiä kohtaan. Kallioniemi peräänkuu-

luttaa myös luokanopettajan ymmärrystä oppiaineen merkityksellisyydestä. Voi-

daan päätellä, että opettajan herkkyys ja kiinnostus oppiainetta kohtaan on mer-

kityksellistä myös oppilaiden motivaation kannalta. 
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5.2  Motivaatiotekijät oppimisessa 

 

5.2.1 Oppiainekohtainen motivaatio 
 
Toinen tutkimuskysymys pyrki selvittämään, mitkä tekijät oppimisessa motivoivat 

kolmasluokkalaista oppimaan. Motivaatiotekijöitä tutkittiin induktiivisesti. Ensin 

tutkittiin oppiainekohtaisia motivaatiotekijöitä oppimispäiväkirjojen kysymysten 

”Mistä oppiaineista tykkään koulussa? Miksi?” ja ”Mistä oppiaineista en tykkää? 

Miksi?” miksi-osioiden avulla. Toiseksi yleisiä motivaatiotekijöitä tutkittiin oppimis-

päiväkirjojen kysymysten ”Milloin oppiminen tuntuu mukavalta?” ja ”Milloin oppi-

minen tuntuu epämiellyttävältä?” avulla. Aineistosta pyrittiin löytämään tilastolli-

sia riippuvuussuhteita Khii-neliön riippumattomuustestin avulla. Tarkasteltavia 

muuttujia olivat sukupuoli ja koulu. Testin avulla pyrittiin löytämään, onko suku-

puolella tai koululla vaikutusta motivaatiotekijöihin. 

 

Kysymykseen ”Mistä oppiaineista tykkään koulussa? Miksi?” vastasivat kaikki 

125 oppilasta. Vastauksista eroteltiin oppilaiden mainitsemat asiat ja ne luokitel-

tiin neljään kategoriaan: ”Oppiaineen luonne”, ”Arvostus”, ”Ajattelutapa” ja ”Oppi-

misympäristö”. Yläkategoriat luokiteltiin lisäksi alakategorioihin. Lisäksi 11 vas-

tausta sisältyi kategoriaan ”Muu” ja 7 vastausta ”En tiedä”-kategoriaan. 
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Taulukko 3. Miksi oppilaat pitävät oppiaineista? 

Kategoria Yht. 
(n=12

5) 

% Koulu1 
(n=55) 

% Koulu2 
(n=70) 

% Tytöt 
(n=63) 

% Pojat 
(n=62) 

% 

Oppiaineen luonne 57 45,6 20 16,0 37 29,6 29 23,2 28 22,4 

Liikkuminen 20 16,0 6 4,8 14 11,2 8 6,4 12 9,6 

Käsillä tekeminen 13 10,4 5 4,0 8 6,4 8 6,4 5 4,0 

Laskeminen 12 9,6 4 3,2 8 6,4 4 3,2 8 6,4 

Luovuus 6 4,8 1 0,8 5 4,0 6* 4,8 0* 0,0 

Leikki 6 4,8 4 3,2 2 1,6 3 2,4 3 2,4 

Arvostus 47 37,6 18 14,4 29 23,2 28 22,4 19 15,2 

Kivaa 38 30,4 16 12,8 22 17,6 23 18,4 15 12,0 

Kiinnostavaa 3 2,4 2 1,6 1 0,8 2 1,6 1 0,8 

Hyödyllistä 5 4,0 1 0,8 4 3,2 1 0,8 4 3,2 

Harrastus 2 1,6 0 0,0 2 1,6 2 1,6 0 0,0 

Ajattelutapa 41 32,8 19 15,2 22 17,6 23 18,4 18 14,4 

Muuttumaton ajatte-
lutapa 

28 22,4 13 10,4 15 12,0 14 11,2 14 11,2 

Kasvun ajattelutapa 13 10,4 6 4,8 7 5,6 9 7,2 4 3,2 

Oppimisympäristö  4 3,2 1 0,8 3 2,4 4* 3,2 0* 0,0 

Sosiaalinen 4 3,2 1 0,8 3 2,4 4* 3,2 0* 0,0 

Muu 11 8,8 6 4,8 5 4,0 6 4,8 5 4,0 

En tiedä 7 5,6 5 4,0 2 1,6 1 0,8 6 4,8 

 

 

Kuten taulukosta 3 voidaan nähdä, suurin osa oppilaista (45,6%, n=57) perusteli 

pitävänsä oppiaineista niiden luonteeseen olennaisesti viittaavalla tekijällä. Ylä-

kategoria ”Oppiaineen luonne” luokiteltiin alakategorioihin ”Liikkuminen”, ”Leikki”, 

”Laskeminen”, ”Käsillä tekeminen” ja ”Luovuus”. Suurin osa maininnoista (16%, 

n=20) koski liikkumista, mikä liittyi olennaisesti liikunnan oppiainetta koskeviin 

mainintoihin leikin ohella. Matematiikasta pitäneet oppilaat perustelivat vastaus-

tansa useimmiten laskemisella ja sen mielekkyydellä. Käsillä tekemisen ja luo-

vuuden alakategorioiden maininnat liittyivät olennaisesti taito- ja taideaineisiin. 

Maininnat jakautuivat koulujen ja sukupuolten kesken melko tasaisesti ”Luo-

vuus”-alakategoriaa lukuun ottamatta. Tytöt (4,8%, n=6) mainitsivat luovuuden 

käyttämisen useammin kuin pojat (0%, n=0). Sukupuolella todettiin tilastollisesti 
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yhteys luovuutta koskeviin mainintoihin p-arvon ollessa 0,013. Aiempien tutki-

musten perusteella tytöt suhtautuvat kuvataiteeseen ja musiikkiin pääosin poikia 

myönteisemmin (mm. Pöysä ym., 2018, 97; Juvonen, Lehtonen ja Ruismäki 

2013, 14; Laitinen, 2011, 138.) Tämä voi selittää sukupuolten välille syntynyttä 

eroa, sillä luovuus on olennainen osa kuvataiteen ja musiikin oppiaineita. Seu-

raavassa esimerkissä oppilas perustelee pitävänsä oppiaineista niiden luontee-

seen liittyvien tekijöiden kautta: 

 

Käsityö on kivaa koska saa leikata ja sahata. Matikka on kivaa koska saa laskea. 

(Koulu 2, poika) 

 

Taulukko 3 kertoo, että vastauksista 37,6% (n=47) ilmensivät oppiaineen arvos-

tukseen viittaavaa tekijää. Arvostukseen liittyvät vastaukset jaoteltiin yläkategori-

oihin ”Kivaa”, ”Kiinnostavaa”, ”Hyödyllistä” ja ”Harrastus”. Suurin osa oppilaista 

(30,4%, n=38) vastasi pitävänsä oppiaineesta, koska se on kivaa. Maininnat ja-

kautuivat tasaisesti sukupuolten ja koulujen välillä.  Tulos on linjassa motivaatio-

teorioiden (Eccles & Wigfield, 2002; Ryan & Deci, 2017) kanssa: asian merkityk-

selliseksi ja kiinnostavaksi kokeminen sekä sen arvostaminen mahdollistavat mo-

tivaation. Voidaan päätellä, että kun oppilas kokee kiinnostusta oppiainetta koh-

taan, oppiminen on laadukkaampaa ja sen parissa viihtyy paremmin.  

 

 

Seuraavassa esimerkissä oppilas pitää kaikkia oppiaineita tärkeinä: 

 

 Kaikesta koska se ei ole ajanhukkaa. (Koulu 2, poika) 

 

Maininnoista 32,8% (n=41) liittyi ajattelutapoihin (taulukko 3). Yli puolet (22,4% 

n=28) ajattelutapaa koskevista maininnoista luokiteltiin muuttumattomaksi ajatte-

lutavaksi. Kasvun ajattelutapaan liittyviä mainintoja oli 10,4% (n=13). Ajatteluta-

van osalta maininnat jakautuivat tasaisesti koulujen ja sukupuolten kesken. Muut-

tumatonta ajattelutapaa ilmentävät vastaukset ilmensivät ajattelutavalle omi-

naista haasteiden välttelyä. On tyypillistä, että muuttumattoman ajattelutavan 

omaava yksilö suosii helppoja tehtäviä, jotta voi välttää virheiden tekemisen. 
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(Dweck, 2010) On mahdollista, että sama ajattelutapa on suosikkioppiaineen va-

litsemisen taustalla. Kasvun ajattelutapaa ilmentävät vastaukset heijastelivat eri-

tyisesti ajattelutavalle ominaista prosessikeskeistä asennetta, jossa yksilö uskoo 

oppivansa lisää, kunhan yrittää. Lisäksi kasvun ajattelutapaa ilmensivät vastauk-

set, joissa oppilas perusteli pitävänsä oppiaineesta sen tarjoaman haastavuuden 

perusteella. Ajattelutapoihin viitattiin aineistossa esimerkiksi seuraavasti: 

 

 Opin lisää asioita. (Koulu 1, tyttö, kasvun ajattelutapa) 

 

Matikka. Koska se on mun lemppari. Se on tosi helppo. (Koulu 1, tyttö, muuttu-

maton ajattelutapa) 

 

Taulukosta 3 on nähtävillä, että oppimisympäristöä koskevia mainintoja oli 3,2% 

(n=4). Kaikki maininnoista tulivat tytöiltä ja liittyivät oppimisympäristöjen sosiaali-

seen ulottuvuuteen. Tytöt perustelivat pitävänsä oppiaineista sosiaalisen oppi-

misympäristön vuoksi useammin kuin pojat (p=0,044), mutta ero on kuitenkin 

pieni lukujen ollessa pieniä. Kategorian vastaukset liittyivät oppituntien rauhalli-

suuteen ja työrauhaan. Tutkijoiden (Närhi ym. 2017) mukaan rauhallinen työym-

päristö mahdollistaa turvallisuuden tunnun, mikä selittää työrauhan merkittä-

vyyttä. Oppiaineista pitämistä perusteltiin työrauhaan viittaavilla tekijöillä, joten 

voidaan päätellä, että oppiminen koetaan mieluisaksi sellaisilla oppitunneilla, 

jossa työrauha toteutuu hyvin. Rauhalliseen oppimisympäristöön viitattiin esimer-

kiksi seuraavasti: 

 

 Äikkä koska se on rauhallista. (Koulu 2, tyttö) 
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Oppiainekohtaista motivaatiota tutkittiin myös kielteisten kokemusten kautta op-

pimispäiväkirjan kysymykseen ”Mistä oppiaineista en tykkää koulussa? Miksi?” 

avulla. 25 oppilasta vastasi pitävänsä kaikista oppiaineista, eivätkä siten vastan-

neet kysymykseen. 22 oppilasta ei vastannut kysymykseen ollenkaan ja kaksi 

oppilasta vastasi ”en tiedä”. Jäljelle jääneet 78 vastausta sisällytettiin analyysiin. 

Vastauksista eroteltiin oppilaiden mainitsemat asiat ja ne luokiteltiin neljään ka-

tegoriaan: ”Arvostus”, ”Ajattelutapa” ja ”Oppimisympäristö” ja ”Oppiaineen 

luonne”. Yläkategoriat luokiteltiin lisäksi alakategorioihin. Lisäksi neljä vastausta 

sisältyi ”Muu”-kategoriaan. 

 
Taulukko 4. Miksi oppilaat eivät pidä oppiaineista? 

Kategoria Yht. 
(n=78) 

% Koulu1 
(n=34) 

% Koulu2 
(n=44) 

% Tytöt 
(n=43) 

% Pojat 
(n=35) 

% 
 

Arvostus 35 44,9 16 20,5 19 24,4 21 26,9 14 18,0 

Tylsää 32 41,0 14 17,95 18 23,1 19 24,4 13 16,7 

Turhaa 1 1,3 1 1,3 0 0,0 0 0,0 1 1,3 

Ärsyttävää 2 2,6 1 1,3 1 1,3 2 2,6 0 0,0 

En vaan tykkää 3 3,9 2 2,6 1 1,3 2 2,6 1 1,3 

Ajattelutapa 21 26,9 10 12,8 11 14,1 13 16,7 8 10,3 

Muuttumaton ajattelu 18 23,1 8 10,3 10 12,8 12 15,4 6 7,7 

Kasvun ajattelu 3 3,9 2 2,6 1 1,3 1 1,3 2 2,6 

Oppimisympäristö 13 16,7 5 6,4 8 10,3 9 11,5 7 9,0 

Fyysinen 9 11,5 4 5,1 5 6,4 5 6,4 4 5,1 

Sosiaalinen  4 5,1 1 1,3 3 3,9 4* 5,1 0* 0,0 

Oppiaineen luonne 5 6,4 3 3,9 2 2,6 2 2,6 3 3,9 

Kirjoittaminen 4 5,1 2 2,6 2 2,6 1 1,3 3 3,9 

Lukeminen 1 1,3 1 1,3 0 0,0 1 1,3 0 0,0 

Muu 4 5,1 0 0,0 4 5,1 4 5,1 0 0,0 

En tiedä 2 2,6 1 1,3 1 1,3 0 0,0 2 0,0 

 

 

Taulukko 4 kertoo, että oppiaineen arvostukseen liittyvät maininnat käsittivät suu-

rimman osan oppiaineiden epämiellyttävyyttä perustelevista vastauksista. Arvos-

tukseen liittyviä mainintoja löytyi noin 45% vastauksista (n=35). Yläkategoria ”Ar-

vostus” jakautui neljään alakategoriaan: ”Tylsää”, ”Turhaa”, ”Ärsyttävää” ja ”En 
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vaan tykkää”. Maininnat jakautuivat sukupuolten ja koulujen kesken tasaisesti.  

Enemmistö oppilaista (41%, n=32) perusteli oppiaineen epämieluisuutta sen tyl-

säksi kokemisella. Motivaatioteoriat painottavat arvostusta ja opittavan asian kiin-

nostavaksi sekä merkitykselliseksi kokemista (Ryan & Deci, 2017; Hidin & Ren-

ninger, 2006; Eccles, 2004; Eccles & Midgley, 1989). Voidaan siis päätellä, että 

mielenkiinnon ja arvostuksen puute on yhteydessä oppiaineen kokemiseen epä-

mieluisana. Voidaan myös pohtia, mikä oppiaineissa ja niiden opetuksesta ai-

heuttavat tylsyyden kokemusta. Tylsyyden tunne voi olla yhteydessä esimerkiksi 

oppisisältöihin tai työskentelytapoihin. Seuraavassa esimerkissä on nähtävillä ar-

vostuksen ja mielenkiinnon puutetta: 

 

 Äikkä koska se on tylsää. Liikka koska mälsää, liikun muutenkin. (Koulu 1, tyttö) 

 

Taulukosta 4 voidaan nähdä, että oppilaan ajattelutapaan viittaavia mainintoja 

esiintyi noin 27% vastauksista (n=16,8). Valtaosa vastauksista (23,1% n=18) luo-

kiteltiin muuttumattomaan ajattelutapaan kuuluviksi. Koulujen ja sukupuolten vä-

lillä vastaukset jakautuivat tasaisesti. Muuttumatonta ajattelutapaa ilmentäen 

vastauksissa oli nähtävillä haasteiden kokeminen negatiiviseksi asiaksi. Kasvun 

ajattelutapaa ilmaisevat vastaukset (3,9%, n=3) liittyivät oppiaineiden helppou-

teen. Kasvun ajattelutavan omaavat oppilaat kaipaavat haasteita, jotta mielen-

kiinto pysyy yllä. Oppilaan ajattelutapa voi myös vaihdella eri tilanteissa tai oppi-

aineiden kohdalla (Rissanen ym. 2016, 7), kuten seuraavassa esimerkissä: 

 

 Matikka tylsää ja liian helppoa. Ymppä tylsä. Enkku vaikea. (Koulu 1, tyttö) 

 

Oppilaista 7% (n=13) perusteli oppiaineen kokemista epämieluisana oppimisym-

päristöön viittaavilla tekijöillä. ”Oppimisympäristö”-yläkategoria jakautui fyysiseen 

ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. Fyysiseen oppimisympäristöön liittyviä mainintoja 

(11,5%, n=9) löydettiin enemmän, kuin sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyviä 

(5,1%, n=4). Fyysistä oppimisympäristöä kuvailevat vastaukset sisälsivät ulkoi-

luun, työvälineisiin, liikkumiseen ja oppimateriaaleihin liittyviä mainintoja. Erilaiset 

oppilaat käsittävät oppimisympäristöissä tapahtuvat asiat eri tavoin omista taus-

toistaan ja mielikuvistaan kummuten (Manninen & Pesonen, 2007, 36). Toinen 



39 
 

oppilas voi rakastaa ulkoilua ja liikkumista, toinen pysyy mieluiten sisätiloissa pai-

kallaan. ”Sosiaalinen oppimisympäristö”-alakategoria koostui työrauhaan, pari-

työhön ja opettajiin viittaavista vastauksista. Kouluoppimisen kontekstissa kes-

keisiä tekijöitä ovat opettajat, oppilaat, sekä myös oppilaiden vanhemmat. Taulu-

kosta 4 on nähtävillä, että sosiaalinen oppimisympäristö mainittiin ainoastaan tyt-

töjen vastauksissa (4,1%, n=4). Tulokset ovat samanlaisia, kuin taulukossa 3. 

Sukupuolella todettiin tilastollinen yhteys sosiaalista oppimisympäristöä koske-

viin mainintoihin p-arvon ollessa 0,044. Tulokset ovat linjassa Raittilan (2013, 51) 

saamien tulosten kanssa. Sosiaaliseen oppimisympäristöön viittaavat maininnat 

koostuivat pelkästään tyttöjen vastauksista, mutta on todettava vastausten mää-

rän olevan pieni, eikä sen perusteella voi tehdä suuria johtopäätöksiä. Seuraa-

vassa esimerkissä oppilas ilmaisee fyysiseen ja sosiaaliseen oppimisympäris-

töön liittyvää turvattomuuden kokemusta seuraavasti: 

 

En pidä metallikäsityöstä siksi että siinä on pelottavia laitteita ja minulle tulee är-

syttäviä pareja. (Koulu 2, tyttö) 

 

Oppiaineen luonteeseen liittyvät tekijät selittivät 6,4% (n=5) syistä, miksi oppiai-

neista ei pidetä. Maininnat liittyivät suomen kielen oppiaineeseen ja koskivat lu-

kemista ja kirjoittamista. Tilastollisia merkitsevyyseroja koulujen tai sukupuolten 

välillä ei löytynyt. Suomen kieleen kohdistuva asennoituminen on todettu kiel-

teiseksi perusopetusta koskevissa arvioinneissa (Sihvonen, 2013) ja lukumoti-

vaatio alhaiseksi PISA. -tutkimuksissa (OECD, 2016). Voidaan arvella, että kan-

sallisella tasolla kielteiseksi todettu asenne suomen kielen oppiainetta kohtaan 

ilmentää sen luonteeseen kohdistuvia asenteita. Lukeminen ja kirjoittaminen kuu-

luvat olennaisesti suomen kielen oppiaineeseen, joten on loogista, että lukemi-

sesta ja kirjoittamisesta pitämätön oppilas suhtautuu kielteisesti oppiaineeseen. 

Kielteisen asennoitumisen taustatekijäksi on todettu ainakin heikko pärjääminen 

(Kupari ym. 2012, 41), mikä voi olla selittämässä myös tässä tutkimuksessa saa-

tuja vastauksia. Suomen kielen luonteeseen viitattiin esimerkiksi seuraavasti: 

 
Äikkä koska en tykkää kirjoittaa. (Koulu 2, poika) 
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5.2.2 Yleinen oppimismotivaatio 

 

Yleistä oppimismotivaatiota tutkittiin ensin oppimispäiväkirjan kysymyksen ”Mil-

loin oppiminen tuntuu mukavalta?” avulla. Kysymykseen vastasivat kaikki 125 

oppilasta. Vastauksista eroteltiin oppilaiden mainitsemat asiat ja ne jakautuivat 

kuuteen kategoriaan: ”Oppimisympäristö”, ”Ajattelutapa”, ”Fysiologiset tarpeet”, 

Lukujärjestys”, ”Arvostus” ja ”Oppiaineen luonne”. Kategoriat jaettiin alakategori-

oihin. Lisäksi yhdeksän vastausta sisältyi ”Muu”-kategoriaan ja yksi ”En tiedä”-

kategoriaan. 

 

 
Taulukko 5. Milloin oppiminen tuntuu mukavalta? 

Kategoria Yht. 
(n=125) 

% Koulu1 
(n=55) 

% Koulu2 
(n=70) 

% Tytöt 
(n=63) 

% Pojat 
(n=62) 

% 

Oppimisympä-
ristö 

45 36,0 30*** 24,0 15*** 12,0 33*** 26,4 12*** 9,6 

Sosiaalinen 37 29,6 23** 18,4 14** 11,2 27*** 21,6 10*** 8,0 

Fyysinen 8 6,4 7** 5,6 1** 0,8 6 4,8 2 1,6 

Ajattelutapa 40 32,0 12* 9,6 28* 22,4 18 14,4 22 17,6 

Muuttumaton 24 19,2 7 5,6 17 13,6 12 9,6 12 9,6 

Kasvun ajattelu 16 12,8 5 4,0 11 8,8 6 4,8 10 8,0 

Fys. tarpeet 17 13,6 5 4,0 12 9,6 7 5,6 10 8,0 

Pirteä olo 14 11,2 3 2,4 11 8,8 6 4,8 8 6,4 

Kylläinen 3 2,4 2 1,6 1 0,8 1 0,8 2 1,6 

Lukujärjestys 16 12,8 6 4,8 10 8,0 6 4,8 10 8,0 

Tietty tunti 11 8,8 3 2,4 8 6,4 5 4,0 6 4,8 

Kellonaika 3 2,4 2 1,6 1 0,8 0 0,0 3 2,4 

Lyhyt päivä 2 1,6 1 0,8 1 0,8 1 0,8 1 0,8 

Arvostus 13 10,4 3 2,4 10 8,0 7 5,6 6 4,8 

Hauskaa 8 6,4 1 0,8 7 5,6 3 2,4 5 4,0 

Mielenkiintoista 5 4,0 2 1,6 3 2,4 4 3,2 1 0,8 

Oppiaineen 
luonne 

5 4,0 1 0,8 4 3,2 4 3,2 1 0,8 

Leikki 3 2,4 1 0,8 2 1,6 2 1,6 1 0,8 

Piirtäminen 2 1,6 0 0,0 2 1,6 2 1,6 0 0,0 

Kirjoittaminen 1 0,8 0 0,0 1 0,8 0 0,0 1 0,8 

Muu 9 7,2 4 3,2 5 4,0 3 2,4 6 4,8 

En tiedä 1 0,8 1 0,8 0 0,0 0 0,0 1 0,8 

 

Taulukosta 5 voidaan nähdä, että suurin osa kategoriamaininnoista liittyi oppi-

misympäristöihin (36%, n=45). Oppimisympäristöihin liittyvät vastaukset koros-

tuivat erityisesti koulun 1 tyttöjen vastauksissa. Kouluja vertailemalla voidaan 



41 
 

huomata, että koulun 1 oppilaat (24%, n=30) mainitsivat oppimisympäristöihin 

liittyviä tekijöitä koulun 2 oppilaita (12%, n=15) useammin. Koululla oli tilastolli-

sesti erittäin merkitsevä yhteys oppimisympäristöä koskeviin mainintoihin p-arvon 

ollessa <,001. Tyttöjen ja poikien vastauksia vertailemalla voidaan huomata, että 

oppimisympäristöihin liittyvät maininnat korostuivat tyttöjen vastauksissa. Oppi-

misympäristöihin liittyvien mainintojen ja sukupuolen välille löydettiin tilastollinen 

yhteys. Tytöt (26,4%, n=33) mainitsivat oppimisympäristöön liittyvien tekijöiden 

tekevän oppimisesta mukavaa useammin kuin pojat (9,6%, n=12). Tilastollinen 

yhteys oli todennettavissa p-arvon ollessa 0,008. Oppimisympäristö-kategoria ja-

kautui sosiaaliseen ja fyysiseen ulottuvuuteen. Tuloksia tarkastellessa on kuiten-

kin huomioitava eri ulottuvuuksien muodostavan yhtenäisen kokonaisuuden, eli 

oppimisympäristön. Yksilöt kokevat oppimisympäristönsä sen eri ulottuvuuksien 

summana, eikä oppimisympäristöä voi kokea vain yhden osa-alueen näkökul-

masta (Manninen & Pesonen, 2007, 36).  

 

Taulukkoa 5 tarkastellessa voidaan huomata, että suurin osa oppimisympäris-

töön liittyvistä maininnoista koski oppimisympäristön sosiaalista ulottuvuutta. So-

siaalisen oppimisympäristön kategoriassa korostuivat erityisesti työrauhaan viit-

taavat maininnat. Lisäksi kategoriaan sisältyi mainintoja ilmapiiristä, parityöstä ja 

kaverin auttamisesta. Taulukosta 5 on nähtävillä, että sosiaaliseen oppimisym-

päristöön viittaavia mainintoja esiintyi tytöillä (21,6%, n=27) selkeästi enemmän 

kuin pojilla (8%, n=10). Tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä p-arvon ollessa 

<0,001. Voidaan pohtia, voiko sosiaalisen oppimisympäristön korostuminen tyt-

töjen vastauksissa selittyä tyttöjen ja poikien vertaissuhteiden eroavaisuudella. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu tyttöjen pitävän sosiaalisia suhteita tär-

keämpänä kouluviihtyvyyden kannalta (Raittila 2013, 69) ja saavan poikia enem-

män emotionaalista tukea vertaisiltaan (Korkiamäki & Ellonen, 2010, 28). Kiuru 

ja kumppanit (2007, 56) saivat selville tyttöjen kaveriporukoilla olevan suurempi 

vaikutus koulunkäyntiin kohdistuvien kielteisten asenteiden muodostumiseen, 

mikä voi selittyä tyttöjen ystävyyssuhteiden syvemmällä tasolla. He havaitsivat 

myös tyttöjen reagoivan poikia negatiivisemmin koulutyöhön liittyviin paineisiin ja 

olevan haavoittuvaisempia kaverien hyljeksinnälle. Aikaisempien tutkimusten pe-

rusteella tytöt näyttäisivät olevan herkempiä sosiaalisen ympäristön vaikutuksille, 

mikä voi osin selittää tyttöjen ja poikien vastausten määrän eron. 
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Taulukosta 5 on nähtävillä, että fyysinen oppimisympäristö esiintyi 6,4% (n=8) 

oppilaiden vastauksista. Lähes kaikki alakategorian vastauksista tulivat koulusta 

1 (n=7). Koululla todettiin tilastollinen merkitsevyysyhteys mainintoihin p-arvon 

ollessa 0,010. Luvut ja merkitsevyyserot ovat kuitenkin pieniä, eikä niiden perus-

teella voi tehdä juurikaan johtopäätöksiä. Oppilaat kuitenkin viittasivat fyysisiin 

oppimisympäristöihin moninaisesti. Perinteinen käsitys fyysisestä oppimisympä-

ristöstä on suljettu luokkatila, jossa oppilaat istuvat ja opettaja on luokan edessä 

(Manninen & Pesonen, 2007, 65). Tässä tutkimuksessa oppilaat mainitsivat op-

pimisen tuntuvan mukavalta hyvin erilaisissa fyysisissä ympäristöissä. Oppilaat 

mainitsivat oppimisen tuntuvan mukavalta esimerkiksi sisätiloissa, luokkahuo-

neessa, sängyllä ja puumajassa. Koulun lisäksi myös koti esiintyi oppimisympä-

ristönä. Voidaan päätellä, että erilaiset oppijat arvostavat erilaisia ympäristöjä. 

Aineistosta nousi esiin myös oppimisympäristön vaihtelevuuden tärkeys. Lisäksi 

fyysiseen oppimisympäristöön liittyvät vastaukset sisälsivät ergonomiaan, työvä-

lineiden käyttöön ja valaistukseen liittyviä mainintoja. Oppimisympäristöihin viitat-

tiin aineistossa esimerkiksi seuraavasti: 

 

Kun on hiljaista, rauhallista ja mukava oppimisjoukko lähellä. (Koulu 1, tyttö) 

 

Sängyllä rauhassa. (Koulu 1, tyttö) 

 

Taulukko 5 kertoo, että 32% (n=40) vastauksista liittyi oppilaan ajattelutapoihin. 

Muuttumatonta ajattelutapaa esiintyi vastauksissa kasvun ajattelutapaa enem-

män. Muuttumattomaan ajattelutapaan viittaavia vastauksia oli 19,2% vastauk-

sista (n=24). Kasvun ajattelutapaa edustavia vastauksia löytyi vähemmän 

(12,8%, n=16). Kouluja vertailemalla voidaan huomata, että ajattelutapoihin viit-

taavat vastaukset korostuivat koulun 2 vastauksissa. Koulun 1 vastauksista 9,6% 

(n=12) edusti jotakin ajattelutapaa. Koulun 2 oppilaat viittasivat ajattelutapoihin 

useammin (22,4% n=28). Koululla löydettiin tilastollinen yhteys ajattelutapoihin 

viittaaviin mainintoihin p-arvon ollessa 0,010.  Tilastollinen ero on kuitenkin pieni, 

eikä sen perusteella voi tehdä suuria johtopäätöksiä. On hankala päätellä, miksi 

ajattelutapoihin viittaavat maininnat korostuivat koulun 2 vastauksissa. Tarkem-

min mainintoja tutkiessa voidaan huomata, että muuttumattomaan ajattelutapaan 

viitattiin useimmiten vastauksella ”kun osaan”, mikä oli yleinen vastaus erityisesti 
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koulun 2 tyttöjen vastauksissa. Toisaalta koulussa 1 vastattiin useammin oppimi-

sen tuntuvan mukavalta, kun se on helppoa. Erot olivat kuitenkin pieniä. Muuttu-

mattomaan ajattelutapaan viittaavista vastauksista oli nähtävillä ajattelutavalle 

ominainen haastetta välttelevä käyttäytymismalli, mikä pitää sisällään virheiden 

pelkoa (Dweck, 2006, 57). Lisäksi vastauksista oli tulkittavissa oppilaiden suori-

tuskeskeisyyttä, mikä ilmeni esimerkiksi seuraavassa vastauksessa: 

 

Kun saa kokeesta täydet. (Koulu 2, poika, muuttumaton ajattelutapa) 

 

 Kasvun ajattelutapaa ilmentävät vastaukset jakaantuivat vielä tasaisemmin. 

Kasvun ajattelutapaa ilmentävät vastaukset edustivat ajattelutavalle ominaista 

pyrkimystä kohdata uusia haasteita ja prosessikeskeisyyttä, jossa oppiminen on 

tärkein päämäärä (Dweck & Legget, 1988, 259).  Lisäksi vastauksista oli nähtä-

vissä kasvun ajattelutavalle ominainen positiivinen asenne oppimista kohtaan, 

sillä yli puolet kasvun ajattelutapaa ilmentävistä oppilaista vastasivat oppimisen 

tuntuvan mukavalta aina. Lisäksi oppilaat vastasivat oppimisen tuntuvan muka-

valta, kun oppii uutta, on haastavaa ja kun pyrkii etenemään askel kerrallaan. 

Kasvun ajattelutapaa ilmennettiin esimerkiksi seuraavasti: 

  

Oppiminen on kivaa, kun käydään uutta asiaa. Haastavat tehtävät on parhaita. 

(Koulu 2, poika, kasvun ajattelutapa) 

 

Taulukosta 5 on nähtävillä, että 16,8% (n=21) vastauksista liittyi fysiologisten tar-

peiden toteutumiseen. Yläkategoria ”Fysiologiset tarpeet” jakautui alakategorioi-

hin ”Pirteä olo” ja ”Kylläinen”. Eniten vastauksia saanut alakategoria oli ”Pirteä 

olo” (11,2%, n=14). Vastaukset jakautuivat tasaisesti koulujen ja sukupuolten 

kesken, eikä tilastollisia merkitsevyyseroja ei syntynyt. Fysiologisten perustarpei-

den tyydyttyminen on välttämätöntä oppimisen kannalta. Maslow’n tarvehierar-

kian (1943) mukaan välttämättömät tarpeet, kuten hengitys, syöminen ja juomi-

nen on tyydytettävä ensin riittävästi, jotta hierarkian ylemmillä tasoilla olevia tar-

peita voidaan toteuttaa. Oppiminen voidaan katsoa itsensä toteuttamisen tar-

peeksi kuuluvaksi, mikä on hierarkiassa korkeimmalla. Fysiologisiin tarpeisiin vii-

tattiin esimerkiksi seuraavasti: 
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 Kun on nukkunut ja syönyt hyvin. (Koulu 1, poika) 

 

Lukujärjestykseen viittaavia mainintoja oli 12,8% aineistosta (n=16) (taulukko 5).  

Yläkategoria ”Lukujärjestys” jakautui alakategorioihin ”Tietty tunti”, ”Kellonaika” ja 

”Lyhyt päivä”. Vastaukset jakautuivat tasaisesti koulujen ja sukupuolten kesken. 

Oppilaista 8,8% (n=11) vastasi oppimisen olevan mukavaa, kun on tietyn oppiai-

neen tunti. Vastaukset olivat linjassa taulukon 1 kanssa: maininnat kohdistuivat 

liikunnan, matematiikan ja käsityön oppiaineisiin, mitkä olivat kolme suosituinta 

oppiainetta.  Seuraavassa esimerkissä oppilas kuvailee mukavalta tuntuvaa op-

pimista: 

 

 Kun on joku kiva oppiaineen tunti. (Koulu 2, poika) 

 

Arvostukseen viittaavat maininnat selittivät 10,4% (n=13) kategoriamaininnoista 

(taulukko 5). Arvostukseen liittyvät maininnat jakautuivat kahteen alakategoriaan: 

”Hauskaa” ja ”Mielenkiintoista”. Maininnat jakautuivat tasaisesti koulujen ja suku-

puolten välillä, eikä tilastollisia merkitsevyyseroja löytynyt. Oppimisen kokeminen 

hauskaksi tai mielenkiintoiseksi on tärkeää motivaation kannalta. Motivaatioteo-

rioiden mukaan opittavan asian arvostaminen mahdollistaa motivaation (Ryan & 

Deci, 2017; Eccles, 2004; Eccles & Midgley, 1989) ja sisäinen motivaatio raken-

tuu kiinnostuksen ja innostuksen myötä (Pekrun ym. 2011). Voidaan arvella, että 

arvostusta ilmentävät oppilaat ovat sisäisesti motivoituneita oppimiseen. Seuraa-

vassa esimerkissä oppilas kuvailee mukavalta tuntuvaa oppimista: 

 

 Kun se kiinnostaa. (Koulu 1, tyttö) 

 

Taulukko 5 kertoo, että oppiaineen luonteeseen viittaavia mainintoja löytyi 4% 

(n=5). Maininnat jakautuivat tasaisesti koulujen ja sukupuolten kesken. Kategoria 

jakautui alakategorioihin ”Leikki” ja ”Piirtäminen”. Leikki on lapselle luonnollinen 

tapa toimia ja leikkimisen on todettu parhaimmillaan edistävän oppimista (Korho-

nen 2008, 51), joten leikkimisen esiintyvyys aineistossa ei ole yllättävää. Leikki-

mistä voidaan toteuttaa kaikkien oppiaineiden yhteydessä, mutta tämän tutkimuk-
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sen leikkimiseen viittaavat maininnat liittyivät liikunnan ja matematiikan oppiainei-

siin. Piirtämistä koskevat maininnat liittyivät olennaisesti kuvataiteen oppiainee-

seen ja kirjoittamista koskevat maininnat suomen kieleen, vaikka niitäkin voidaan 

toteuttaa kaikkien oppiaineiden yhteydessä.  Seuraavassa esimerkissä oppilas 

viittaa leikkimiseen: 

 

Minun mielestä oppiminen tuntuu mukavalta sillon kun vaikka tehdään matikka-

leikkejä. (Koulu 2, tyttö) 

 

 

Yleistä oppimismotivaatiota tutkittiin myös kielteisten kokemusten kautta. Kysy-

mykseen ”Milloin oppiminen tuntuu epämiellyttävältä?” vastasi 123 oppilasta. 

Kaksi oppilasta jätti vastaamatta kysymykseen. Vastauksista eroteltiin oppilaiden 

mainitsemat asiat ja ne luokiteltiin viiteen kategoriaan. Kategoriat olivat ”Oppimis-

ympäristö”, ”Fysiologiset tarpeet”, ”Ajattelutapa”, ”Arvostus” ja ”Lukujärjestys”. 

Kategoriat jaettiin lisäksi alakategorioihin. Lisäksi 5 vastausta sisältyi ”Muu”-ka-

tegoriaan ja 3 oppilasta vastasi ”En tiedä”. 

 
Taulukko 6. Milloin oppiminen tuntuu epämiellyttävältä? 

Kategoria Yht. 
(n=123) 

% Koulu1 
(n=55) 

% Koulu2 
(n=70) 

% Tytöt 
(n=63) 

% Pojat 
(n=62) 

% 

Oppimisympäristö 44 35,8 28** 22,8 16** 13,0 30** 24,4 14** 11,4 

Sosiaalinen 37 30,1 23** 18,7 14** 11,4 25* 20,3 12* 9,8 

Fyysinen  7 5,7 5 4,1 2 1,6 5 4,1 2 1,6 

Fys. tarpeet 31 25,2 6*** 4,1 25*** 21,1 13 10,6 18 14,6 

Väsynyt 20 16,3 4* 3,3 17* 13,8 8 6,5 12 9,8 

Nälkä 11 8,9 2 1,6 8 6,5 5 4,1 6 4,9 

Ajattelutapa 27 22,0 12 9,8 15 12,2 11 8,9 16 13,0 

Muuttumaton  17 13,8 10 8,1 7 5,7 8 6,5 9 7,3 

Kasvun ajattelu 10 8,1 2 1,6 8 6,5 3 2,4 7 5,7 

Arvostus 8 6,5 3 2,4 5 4,1 4 3,3 4 3,3 

Tylsää 8 6,5 3 2,4 5 4,1 4 3,3 4 3,3 

Lukujärjestys 14 11,4 5 4,1 9 7,3 7 5,7 7 5,7 

Tietty tunti 9 7,3 2 1,6 7 5,7 5 4,1 4 3,3 

Kellonaika 3 2,4 1 0,8 2 1,6 0 0,0 3 2,3 

Pitkä päivä 2 1,6 2 1,6 0 0,0 2 1,6 0 0,0 

Muu 5 4,1 2 1,6 3 2,4 1 0,8 4 3,3 

En tiedä 3 2,4 2 1,6 1 0,8 2 1,6 1 0,8 
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Taulukosta 6 on nähtävillä, että suurin osa epämiellyttävältä tuntuvan oppimisen 

kategoriamaininnoista liittyi oppimisympäristöihin. Oppimisympäristöön liittyviä 

mainintoja oli noin 35,8% vastauksista (n=44). Oppimisympäristöihin liittyvät vas-

taukset korostuivat erityisesti koulun 1 tyttöjen vastauksissa. Koulun 1 oppilaat 

(22,8%, n=28) viittasivat oppimisympäristöihin koulun 2 oppilaita (13%, n=16) 

enemmän. Tilastollinen yhteys oli todennettavissa p-arvon ollessa 0,001. Myös 

sukupuolella todettiin tilastollinen yhteys mainintoihin (p=0,003). Tyttöjen vas-

tauksista 24,4% (n=30) liittyi oppimisympäristöihin, poikien osalta 11,4% (n=14). 

 

Suurin osa kategorian maininnoista liittyi oppimisympäristön sosiaaliseen ulottu-

vuuteen (30,1%, n=37). Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä kouluviihtyvyyden ja mo-

tivaation kannalta (Konu 2002, 62), joten oppimisympäristön sosiaalisen ulottu-

vuuden korostuminen tämän tutkimuksen tuloksissa ei ole yllättävää. Sosiaali-

seen oppimisympäristöön viitattiin tyttöjen (20,3%, n=25) keskuudessa selkeästi 

enemmän kuin poikien (9,8%, n=12) ja tulos oli tilastollisesti todennettavissa p-

arvon ollessa 0,013. Koulumuuttujalla todettiin olevan vielä voimakkaampi yhteys 

mainintoihin p-arvolla 0,008.  Koulun 1 oppilaiden osuus vastauksista oli 22,8% 

(n=28) ja koulun 2 13% (n=16). Valtaosa alakategorian maininnoista koski työ-

rauhaa. Voidaan pohtia, onko juuri koulussa 1 ollut työrauhan suhteen häiriöitä ja 

reagoivatko tytöt poikia herkemmin työrauhan puutteisiin. Taulukoiden 5 ja 6 tu-

lokset ovat kuitenkin samassa linjassa: työrauhan häiriintyminen tekee oppimi-

sesta epämiellyttävää. Vastauksista oli nähtävillä myös kielteisiä kokemuksia ver-

taissuhteissa. Niitä olivat vähättely, kiusaaminen ja riitely. Riitelyä ja kiusaamista 

koskevat maininnat esiintyivät yhtä vastausta lukuun ottamatta ainoastaan kou-

lun 1 tyttöjen vastauksissa.  Voidaan pohtia, johtuuko tämä koulun 1 tyttöjen kes-

kuudessa esiintyneestä kiusaamisesta tai muista tyttöjen kaveripiireissä esiinty-

neistä ongelmista. Lisäksi on mahdollista, että sosiaaliseen oppimisympäristöön 

viittaavat maininnat korostuivat tyttöjen vastauksissa tyttöjen ja poikien vertais-

suhteiden eroavaisuuden vuoksi. Raittilan (2013, 69) tutkimuksessa ilmeni, että 

tyttöjen kaverisuhteet ovat tunnepitoisempia ja he myös saavat enemmän ver-
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taistukea muilta tytöiltä.  Poikien kaveripiirit taas ovat usein laajempia ja hajanai-

sempia. Tyttöjen on myös havaittu reagoivan poikia herkemmin ulkopuolisuuden 

kokemuksiin ja koulutyöhön liittyviin paineisiin (Kiuru ym. 2007, 56). Voi olla, että 

koulun 1 oppilaiden oppimisympäristössä ja työrauhan ylläpitämisessä esiintyy 

haasteita enemmän kuin koulussa 2. Sosiaalisessa oppimisympäristöön liittyviä 

ongelmia ilmensi seuraavan oppilaan esimerkki: 

 

Kun kaikki meluaa, ärsyttää, epäilee taitojani ja kun eivät anna minun opiskella 

rauhassa. (Koulu 1, tyttö) 

 

Oppilaista 5,7% (n=7) kuvasi epämiellyttävältä tuntuvaa oppimista fyysiseen op-

pimisympäristöön viitaten. Vastaukset jakautuivat tasaisesti koulujen ja sukupuol-

ten kesken. Vastaukset sisälsivät ergonomiaan, työvälineisiin, työtapoihin ja paik-

koihin viittaavia mainintoja. Epämiellyttäväksi koettiin esimerkiksi se, kun ei 

pääse liikuntasaliin ja yleisesti luokkahuoneessa opiskelu. Työasennon epämiel-

lyttävyyteen kiinnitti eräs oppilas huomiota seuraavasti: 

 

 Kun makaa lattialla. (Koulu 1, poika)  

 

Fysiologisten tarpeiden täyttymättömyys selitti 25,2% epämiellyttävään oppimi-

seen liittyvistä maininnoista (n=31). Yläkategoria jakautui kahteen alakategori-

aan: ”Väsynyt ja ”Nälkä”. Suurin osa (16,3%, n=20) vastauksista asettui ”Väsy-

nyt”-alakategorian alle. Sukupuolten kesken maininnat jakautuivat tasaisesti. 

Kouluja vertailemalla voidaan huomata, että fysiologisiin tarpeisiin viittaavat mai-

ninnat korostuivat koulun 2 vastauksissa. Koulun 2 oppilaiden vastauksista noin 

21% (n=26) liittyi fysiologisten tarpeiden täyttämiseen, koulun 1 kohdalla noin 4% 

(n=5) Koulu-muuttujalla todettiin tilastollinen merkitsevyyssuhde vastauksiin p-ar-

von ollessa <,001. Alakategorioiden osalta voidaan huomata, että vastaukset 

ovat samassa linjassa yläkategorian kanssa. Koulun 2 oppilaiden vastauksissa 

korostuivat erityisesti ilmaukset väsyneestä olotilasta. Tulosten perusteella on 

hankala tehdä johtopäätöksiä, mutta mahdollista on, että eri koulujen oppilaat 

kiinnittävät erilaisiin asioihin huomiota riippuen siitä, minkälaiset aiheet ovat olleet 

ajankohtaisia opetuksessa tai muussa vuorovaikutuksessa.  Eräs oppilas viittasi 

fysiologisiin tarpeisiin seuraavasti: 
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Jos on väsynyt, nälkäinen, tylsistynyt ja pitää koko ajan tehdä töitä pulpetin ää-

rellä. (Koulu 2, poika) 

 

Taulukko 6 kertoo, että ajattelutapaan liittyvät maininnat edustivat 22% mainin-

noista (n=27).  Koulujen ja sukupuolten vastaukset jakautuivat tasaisesti. Suurin 

osa maininnoista (16,8%, n=17) sijoittui ”Muuttumaton ajattelu”-alakategorian 

alle. Muuttumatonta ajattelutapaa edustavat vastaukset liittyivät jonkin asian vai-

keaksi kokemiseen ja osaamattomuuteen. Lisäksi kaksi oppilasta vastasi oppimi-

sen tuntuvan epämiellyttävältä aina. Vastaukset heijastelevat muuttumattomalle 

ajattelutavalle ominaista haastavilta tuntuvien asioiden välttelyä. ”Koska en 

osaa”-tyyppiset vastaukset voidaan tulkita muuttumattomaan ajattelutapaan viit-

taavaksi, sillä ne ilmentävät ajattelutavalle ominaista staattista ja kielteistä näke-

mystä omista kyvyistä. (Dweck, 2000, 2006) On myös mahdollista, että aiemmat 

epäonnistumiset jäävät herkemmin muuttumattoman ajattelutavan omaavan op-

pilaan mieleen ja siksi he tuovat sen esille. Tämä selittyy sillä, että muuttumatto-

man ajattelutavan omaava yksilö uskoo epäonnistumisien kertovan omasta ky-

vyttömyydestään (Dweck, 2000, 2006). Seuraavassa esimerkissä eräs oppilas 

ilmaisee muuttumatonta ajattelutapaa: 

 

 Kun on tosi vaikeita asioita. (Koulu 1, poika)  

 

Kasvun ajattelutapaan viittaavat vastaukset edustivat noin 8% vastauksista 

(n=10). Vastaukset sisälsivät kasvun ajattelutavalle ominaisen, positiivisen suh-

tautumisen oppimiseen. Siihen liittyen seitsemän oppilasta vastasi, että oppimi-

nen ei tunnu epämiellyttävältä koskaan. Kasvun ajattelutapaa heijastelivat myös 

kolmen oppilaan vastaukset, jotka kokivat liian helpot tehtävät epämiellyttäviksi. 

Tämä on ominaista kasvun ajattelutavalle, jossa yksilö kaipaa uusia haasteita, 

jotta voi oppia lisää. (Dweck, 2000, 2006). Kasvun ajattelutapaa ilmensi seuraava 

esimerkki: 

 

 Minun mielestä oppiminen on aina kivaa. (Koulu 2, poika) 
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Taulukosta 6 on nähtävillä, että arvostukseen liittyviä mainintoja oli 6,5% vas-

tauksista (n=8). Vastaukset jakautuivat tasaisesti koulujen ja sukupuolten välillä.  

Arvostukseen liittyvät maininnat lukeutuivat alakategoriaan ”Tylsää”. On mahdol-

lista, että tylsyyden kokemus kumpuaa haasteiden riittämättömyydestä. Mikäli 

tässä tutkimuksessa tylsyyden kokemukset kumpuavat haasteiden riittämättö-

myydessä, voidaan pohtia, ilmentävätkö nämä oppilaat samalla myös kasvun 

ajattelutapaa. Kasvun ajattelutavalle on tyypillistä haasteiden kaipaaminen ja nii-

den puuttuessa turhautuminen on mahdollista (Dweck, 2000, 2006). Eräs oppilas 

kuvaili epämiellyttävältä tuntuvaa oppimista seuraavasti: 

 

Kun pitää tehdä jotain tylsää. (Koulu 2, tyttö) 

 

”Lukujärjestys”-kategoriaan sisältyi 11,4% (n=14) oppilaiden vastauksista. Se ja-

kautui kolmeen alakategoriaan: ”Tietty tunti”, ”Kellonaika” ja ”Pitkä päivä”. Vas-

taukset jakautuivat sukupuolten ja koulujen kesken tasaisesti. Vastaukset heijas-

telivat tietynlaista oppiainekohtaista motivaatiota vastauksissa, joissa oppilaat 

vastasivat oppimisen tuntuvan epämiellyttävältä tietyillä oppitunneilla.  Oppiai-

nekohtaisen motivaation taustalla voi olla esimerkiksi arvostuksen puute, ajatte-

lutapa, oppimisympäristö tai oppiaineen luonteeseen liittyvä tekijä (taulukko 4). 

Eräs oppilas kuvaili epämiellyttävältä tuntuvaa oppimista seuraavasti: 

 

 Kun se on sinun epämukavin aine. (Koulu 2, tyttö) 
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5.3  Oppimiseen liittyvät ajattelutavat  

 

Oppilaiden ajattelutapoja tutkittiin deduktiivisen sisällönanalyysin avulla Dweckin 

teorian (2000, 2006) oppimiseen liittyvien ajattelutapojen viitekehyksessä. Ana-

lyysiin sisältyivät vastaukset oppimispäiväkirjojen kaikista kysymyksistä. Oppilai-

den vastauksista eroteltiin ajattelutapoihin viittaavat maininnat. Ajattelutapoja tut-

kittiin motivoivan ja epämotivoivan oppimisen näkökulmista. Ajattelutapoja ilmen-

täviä mainintoja löytyi aineistosta yhteensä 140. Niistä 70% (n=98) kuvasi muut-

tumatonta ajattelutapaa ja 30% (n=42) kasvun ajattelutapaa.  Maininnat jakautui-

vat lisäksi alakategorioihin. Vastauksista pyrittiin löytämään tilastollisia riippu-

vuussuhteita Khii-neliö-testin avulla. Tarkasteltavia muuttujia olivat sukupuoli ja 

koulu.  

 
 
Taulukko 7. Motivoiva oppiminen 

Oppiminen on  
motivoivaa kun… 

Yht. 
(n=125) 

% Koulu1 
(n=55) 

% Koulu2 
(n=70) 

% Tytöt 
(n=63) 

% Pojat 
(n=62) 

% 

 
 

Kasvun  
ajattelu 

Opin lisää 9 7,2 5 4,0 4 3,3 7 5,6 2 1,6 

Aina 7 5,6 4 3,2 3 2,4 3 2,4 4 3,2 

Opin uutta 7 5,6 1 0,8 6 4,8 2 1,6 5 4,0 

Haastavaa 6 4,8 1 0,8 5 4,0 3 2,4 3 2,4 

Yritän 
päästä 
eteenpäin 

1 0,8 0 0,0 1 0,8 0 0,0 1 0,8 

Yhteensä 29 23,2 11 8,8 18 14,4 15 12,0 14 11,2 

 
 
Muuttuma-
ton ajattelu 

 

Helppoa 22 17,6 15* 12,0 7* 5,6 10 8,0 12 9,6 

Olen hyvä 
siinä 

13 10,4 3 2,4 10 8,0 6 4,8 7 5,6 

Osaan 15 12,0 2* 1,6 13* 10,4 10 8,0 5 4,0 

Nopeus 2 1,6 0 0,0 2 1,6 0 0,0 2 1,6 

Yhteensä 52 41,6 20 16,0 32 25,6 26 20,8 26 20,8 

 

Taulukosta 7 on nähtävillä, että 23,2% (n=29) oppilaiden vastauksista perusteli-

vat motivoivaa oppimista kasvun ajattelutapaa ilmentäen.  Kasvun ajattelutapaan 

lukeutuvia alakategorioita olivat ”Opin lisää”, ”Aina”, ”Opin uutta”, ”Haastavaa”, 
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”Yritän päästä eteenpäin”. Vastauksista oli nähtävillä prosessikeskeiseen ajatte-

luun liittyvä oppimiskeskeinen tavoittelu, joita ilmensivät erityisesti alakategoriat 

”Opin lisää” ja ”Opin uutta.” Oppimistavoitteisiin orientoitunut hakeutuu herkem-

min haasteiden pariin (Dweck & Leggett, 1998, 257). Lisäksi suhtautuminen op-

pimiseen on positiivista. Haasteet nähdään positiivisena, oppimisen mahdollista-

vana asiana (Blackwell ym., 2007; Dweck, 2000, 2006). Vastauksista oli nähtä-

villä myös kasvun ajattelutavalle ominaista prosessikeskeisyyttä, jossa oppimi-

nen nähdään mahdollisena, kunhan tekee töitä sen eteen. Prosessikeskeisyyttä 

ilmensivät erityisesti alakategoriat ”Haastavaa” ja ”Yritän päästä eteenpäin.” Kas-

vun ajattelutapaa ja erityisesti prosessikeskeisyyttä ilmentää seuraava oppilaan 

vastaus: 

 

 Oppiminen on kivaa kun yrittää oikeasti päästä pykälä kerrallaan ylöspäin. 

 (Koulu 2, poika) 

 

Useampi oppilas toi esiin muuttumattoman ajattelutavan mukaista ajattelua 

(41,6% n= 52). Muuttumatonta ajattelutapaa ilmentävät vastaukset jaettiin seit-

semään alakategoriaan: ”Helppoa”, ”Olen hyvä siinä”, ”Osaan” ja ”Nopeus”. 

Koulu-muuttujalla oli yhteys alakategorioita ”Helppoa” ja ”Osaan” koskeviin mai-

nintoihin. Koulun 1 oppilaat (12,0%, n=15) mainitsivat helppouden motivaatioteki-

jänä useammin kuin koulun 2 oppilaat (5,6%, n=7). Tilastollinen yhteys oli toden-

nettavissa p-arvon ollessa 0,012. Koulun 2 oppilaat (10,4%, n=13) sen sijaan 

mainitsivat osaamisen koulun 1 oppilaita (1,6%, n=2) useammin. Koulu-muuttu-

jalla todettiin tähän tilastollinen yhteys p-arvolla 0,011. Lasketut p-arvot olivat kui-

tenkin suhteellisen pieniä ja lopulta muuttumatonta ajattelutapaa viittaavat mai-

ninnat jakautuivat koulujen ja sukupuolten kesken tasaisesti.   

 

Muuttumattomaan ajattelutapaan liittyen vastauksista oli nähtävillä haasteita vält-

televä käyttäytymismalli. Muuttumattoman ajattelutavan omaava oppilas on tai-

puvainen näkemään oman kyvykkyytensä heikkona, mikä johtaa virheiden pel-

koon ja haasteiden välttelyyn (Dweck, 2006, 57). Muuttumattomalle ajatteluta-

valle ominaista suorituskeskeisyyttä heijastelivat myös nopeaa suorittamista ar-

vostavat vastaukset. Muuttumattomaan ajattelutapaan viitattiin esimerkiksi seu-

raavasti: 
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 Kun opiskellaan jotain jota osaan hyvin. (Koulu 2, poika) 

 

Ajattelutapojen ilmenemistä tutkittiin myös epämotivoivan oppimisen kokemuksia 

tarkastelemalla. Luokittelu poikkesi jonkin verran taulukon 7 luokittelusta, mutta 

molemmissa korostuivat molempien ajattelutapojen suhtautuminen haasteisiin. 

 

 
Taulukko 8. Epämotivoiva oppiminen 

Oppiminen on  
epämotivoivaa kun… 

Yht. 
(n=125) 

% Koulu1 
(n=55) 

% Koulu2 
(n=70) 

% Tytöt 
(n=63) 

% Pojat 
(n=62) 

% 

 
Kasvun 
ajattelu 

 

Ei koskaan 7 5,6 2 1,6 5 4,0 1* 0,8 6* 4,8 

Helppoa 6 4,8 2 1,6 4 3,2 3 2,4 3 2,4 

Yhteensä 13 10,4 4 3,2 9 7,2 3 2,4 9 7,2 

 
Muuttu-
maton 
ajattelu 

 

Vaikeaa 34 27,2 18 14,4 16 12,8 18 14,4 14 11,2 

En osaa 8 6,4 4 3,2 4 3,2 5 4,0 3 2,4 

Aina 2 1,6 2 1,6 0 0,0 0 0,0 2 1,6 

Ryhmä-
paine 

2 1,6 1 0,8 1 0,8 1 0,8 1 0,8 

Yhteensä 46 36,8 24 19,2 20 16,0 23 18,4 19 15,2 

 

 

Taulukko 8 kertoo, että 10,4% (n=13) oppilaiden epämotivoivaa oppimista kos-

kevista vastauksista ilmensi kasvun ajattelutapaa. Kasvun ajattelutapaan viittaa-

vat maininnat lukeutuivat alakategorioihin ”Ei koskaan” ja ”Helppoa”. Pojat vasta-

sivat tyttöjä useammin ”Ei koskaan”. Mainintojen ja sukupuolen välinen tilastolli-

nen yhteys oli todennettavissa p-arvon ollessa 0,049. Yhteenlaskettuna pojat 

(7,2%, n=9) myös mainitsivat tyttöjä (2,4%, n=3) hieman enemmän kasvun ajat-

teluun liittyviä mainintoja, mutta tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ei syntynyt. 

Kasvun ajattelutapaan viitaten suhtautuminen oppimiseen on yleisesti positii-

vista. Kasvun ajattelutapaa ilmentävistä vastauksista oli nähtävillä suhtautuminen 

haasteiden puutteen kielteisenä asiana. Kasvun ajattelutavan omaava oppilas pi-

tää itseään kyvykkäänä ja etsii mielellään haasteita, mitkä lisäävät oppimista. 
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Haasteita kaipaava oppilas voi turhautua, jos haastetta ei ole tai jos se on riittä-

mätöntä. (Dweck & Legget, 1988, 259).  Kasvun ajattelua ilmennettiin aineistossa 

esimerkiksi seuraavasti: 

 

 Kun on liian helppoa. (Koulu 2, tyttö) 

 

Muuttumattomaan ajattelutapaan lukeutuvia mainintoja oli 36,8% aineistosta 

(n=46). Yläkategoria jakautui alakategorioihin ”Vaikeaa”, ”En osaa”, ”Aina” ja 

”Ryhmäpaine”. Vastauksista valtaosa kuului ”Vaikeaa”-kategoriaan. Tämä hei-

jastelee muuttumattoman ajattelutavan mukaista haasteita välttelevää käyttäyty-

mistä. Muuttumattoman ajattelutavan omaava yksilö on taipuvainen välttelemään 

haastavia tehtäviä, koska ei halua epäonnistua ja siten näyttää typerältä. Muut-

tumattomaan ajattelutapaan liittyvä staattinen, kielteinen asenne ilmenee erityi-

sesti ”En osaa”-alakategorian kohdalla. On mahdollista, että osaamattomuus tuo-

daan esiin juuri siksi, että osaamattomuuden kokemukset jäävät muuttumatto-

man ajattelutavan omaavalle yksilölle vahvasti mieleen. Lisäksi ryhmäpainetta il-

maisevat vastaukset heijastelevat muuttumattomalle ajattelutavalle tyypillistä ta-

paa vertailla itseään muihin ja kokea muiden menestymisen uhkana. (Dweck, 

2000, 2006, 2010) Seuraavassa esimerkissä oppilas ilmentää muuttumatonta 

ajattelutapaa: 

 

 Kun tekee väärin. (Koulu 1, poika) 
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Luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu on olennainen osa tutkimuksen tekoa. 

Luotettavuuden arvioinnilla varmistetaan tutkimuksen laatukelpoisuus. Tämä tut-

kimus on laadullinen tutkimus, jonka luotettavuuden arvioimiseksi käytetään laa-

dulliselle tutkimukselle sopivia menetelmiä. Tutkimuksen luotettavuuden arvioi-

miseksi huomiota tulee kiinnittää tutkijan subjektiivisuuteen, taitoihin, aineistoon 

ja sen analyysiin sekä tutkimustulosten esittämiseen (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara, 2010, 231).  Luotettavuutta arvioidaan mukaillen Graneheimin & Lundma-

nin (2004) mallia kolmesta keskeisestä luotettavuuskriteeristä, joita ovat uskotta-

vuus, käyttövarmuus ja siirrettävyys. 

 

Graneheimin ja Lundmanin (2004, 109–110) mukaan uskottavuuden kriteerin to-

teutumiseen liittyy olennaisesti aineiston ja analyysin yhteensopivuuden tarkas-

telu. Uskottavuuden toteutumiseksi tutkimuksen kontekstin, aineistonkeruume-

netelmien ja tutkimusjoukon on nivouduttava yhteen tarkoituksenmukaisesti. Tä-

män tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia oppilaiden oppiaineista pitämistä ja syitä 

sen taustalla sekä oppilaiden motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkittiin, 

millainen rooli ajattelutavoilla on motivaatiossa. Tutkimuksen konteksti sijoittui 

peruskouluun, tarkemmin kolmannelle luokalle. Aineisto koostui oppimispäiväkir-

joista, jotka oppilaat täyttivät osana Opin kyllä! -opetusjaksoa. Oppilaat vastasivat 

kuuteen kysymykseen. Oppilaiden vastaukset olivat pääosin lyhyitä ja yksinker-

taisia, mikä on ikätasolle ominaista (Piaget, 1973). Oppilaat toivat ilmi melko 

konkreettisia asioita ja ne ilmaistiin lyhyesti, mikä osin teki vastausten koodaami-

sesta yksinkertaista. Toisaalta pidemmät ja yksityiskohtaisemmat vastaukset toi-

sivat tutkijalle enemmän tietoa ja tulkintamahdollisuuksia. Graneheim & Lundman 

(2004, 109–110) muistuttavat huomioida aineiston arvioinnissa, onko luokitteluun 

päätynyt jotain epäolennaista tai onko jotain olennaista jäänyt pois. Tuloksia py-

rittiin tuomaan läpinäkyväksi esittämällä niiden yhteydessä suoria lainauksia ai-

neistosta, jotta lukija voisi ymmärtää tutkijan tekemiä tulkintoja (Elo & Kyngäs, 

2008, 114).  
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Uskottavuuden tarkastelussa on olennaista huomioida, että yksilöt tulkitsevat to-

dellisuutta eri tavoin. Tämä tutkimus toteutettiin yhden tutkijan toimesta, kun use-

amman tutkijan avulla tulosten luotettavuus olisi voinut parantua (Graneheim & 

Lundman). Tuloksien luotettavuuden arvioinnissa huomioidaan myös tutkijan ko-

kemattomuus analyysin suorittamisessa. Uskottavuuden arviointi jää viime kä-

dessä lukijalle, sillä tuloksia arvioidaan yksilöllisten tulkintojen varassa (Elo & 

Kyngäs, 2008, 113). Tutkimuksen tulosten osalta on tärkeää, että todellisuus ja 

tutkijan siitä tekemät johtopäätökset nivoutuvat yhteen (Larsson, 2005, 206–207).  

Tapaustutkimuksen piirteenä on tulosten kiinnittyvyys todellisuuteen, mikä mah-

dollistaa tapauskohtaisen tarkastelun (Cohen, Manion & Morrison, 2007, 256). 

 

Graneheimin ja Lundmanin (2004, 110) toinen luotettavuuden kriteeri liittyy tutki-

muksen teon johdonmukaisuuteen eli käyttövarmuuteen. Käyttövarmuuden kri-

teeri liittyy olennaisesti aineiston muuntautumiseen. tutkijan tekemiin valintoihin 

analyysiprosessin aikana. Aineiston analyysissa edettiin vaiheittain mukaillen Mi-

lesin ja Hubermanin (1994) mallia. Aineistosta pyrittiin saamaan hyvä yleiskuva 

käymällä se läpi ennen varsinaisen analyysin aloittamista. Aineisto pelkistettiin ja 

siirrettiin Excel-taulukointiohjelmaan, jotta jatkokäsittely olisi jäsennellympää. Ai-

neisto analysoitiin uudelleen muutamaan kertaan, jotta luokittelujen toimivuutta 

voitaisiin testata. Luokittelut muodostuivat lopulta selkeiksi ylä- ja alakategori-

oiksi. Kategorioiden ulkopuolelle jäi vain vähän vastauksia. Sisällönanalyysin tu-

kena käytettiin Khii-neliötestiä testaamaan tilastollisia riippuvuuksia. Aineistoa 

voidaan tarkastella myös saturaation näkökulmasta. Aineisto saturoituu eli kyl-

lääntyy, kun se alkaa toistamaan samoja vastauksia (Eskola & Suoranta, 1998, 

62). Kahdesta koulusta kerätyissä aineistoissa korostuivat jossain määrin eri 

asiat, mutta aineisto alkoi silti toistaa itseään. Suurempi otosmäärä olisi todennä-

köisesti vaikuttanut enemmän kategorioiden suuruuteen, kuin niiden määrään.  

 

Kolmas luotettavuuden kriteeri on Graneheimin ja Lundmanin (2004, 110–111) 

mukaan tutkimuksen siirrettävyys. Siirrettävyyden arviointi selvittää missä määrin 

tutkimuksen tulokset ovat toisinnettavissa muiden ryhmien kohdalla. Siirrettävyy-

den kriteereihin kuuluen tutkijan tulee kuvata tutkimuksen konteksti, kohde, ai-

neiston keruun vaiheet ja analyysi mahdollisimman autenttisesti ja tarkasti, mihin 

pyrittiin myös tämän tutkimuksen raportoinnissa. Tutkimuksen tuloksiin vaikuttaa 
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myös havaintojen teoriapitoisuus, eli millainen käsitys tutkijalla on ilmiöstä, millai-

sia merkityksiä tutkittavalle ilmiölle annetaan ja millaisia apuvälineitä tutkimuksen 

tekoon on käytetty (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 107). Ennen analyysin suorittamista 

tutkija perehtyi kontekstiin, johon tutkimus sijoittuu sekä taustateoriaan, mistä 

kumpuavat tutkimuksessa käytetyt käsitteet. Lisäksi luokittelu muodostettiin Co-

pernicus -tutkimusryhmään kuuluvien ohjaajien tukemana. Kirjallisuuden valin-

nassa suosittiin vertaisarvioituja lähteitä. Tapaustutkimuksen tulokset ovat tutki-

muksen luonteelle ominaisesti tiettyyn tapaukseen sidonnaisia (Cohen ym., 

2007, 256) Hirsjärvi kumppaneineen (2003, 169) muistuttavat myös, että laadul-

linen sisällönanalyysin tavoitteena ei ole tulosten yleistettävyys. Tämän tutkimuk-

sen tulokset antavat tietoa kolmasluokkalaisista oppilaista ja heidän ajattelus-

taan. Tulokset antavat jossain määrin tietoa suomalaisten kolmasluokkalaisista, 

mutta yleistämiseen ei pyritä. Tutkimus voitaisiin toteuttaa myös muilla luokka-

asteilla. 
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Pohdinta 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät motivoivat kolmas-

luokkalaisia oppimaan. Motivaatiotekijöitä tutkittiin oppiainekohtaisen motivaation 

ja yleisen oppimismotivaation kautta. Lisäksi tutkittiin, miten Dweckin (2000, 

2006) teorian mukaiset ajattelutavat ilmenevät oppilaiden vastauksissa. 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin, mistä oppiaineista oppilaat 

pitävät. Matematiikka oli selvästi suosituin oppiaine. Tulokset poikkeavat aiem-

mista tutkimuksista (Juvonen ym. 2012; Jakku–Sihvonen & Komulainen 2004), 

joissa matematiikka ei vaikuta olevan suuressa suosiossa. Aiemmissa tutkimuk-

sissa (Juvonen ym. 2012; Jakku–Sihvonen & Komulainen 2004; Jacobs ym. 

2002; Eccless ym. 1983) matematiikka on näyttäytynyt enimmäkseen poikien 

suosikkiaineena. Tämän tutkimuksen tulokset kertovat, että molemmat sukupuo-

let pitivät matematiikasta eniten. Pidettyjä oppiaineita olivat myös taito- ja taide-

aineista liikunta, käsityö ja kuvataide. Käsityö oli tilastollisesti merkitsevästi suo-

situmpaa koulussa 2. Kuvataide esiintyi selkeästi tyttöjen suosikkiaineena. Pojat 

eivät juurikaan pitäneet kuvataiteesta. Lähes kaikki oppilaat, jotka vastasivat pi-

tävänsä kuvataiteesta, olivat tyttöjä. Tulokset ovat yhteneviä aikaisempien tutki-

mustulosten kanssa (Pöysä ym., 2018; Jakku-Sihvonen 2013; Laitinen & Hilmola, 

2011). Aiemmissa tutkimuksissa (Jakku-Sihvonen 2013; Laitinen & Hilmola, 

2011) on selvinnyt poikien asennoituvan kuvataiteen opiskeluun kielteisesti. Voi-

daan pohtia, voisivatko kielteiset asenteet kummuta osin käsityksestä kuvatai-

teesta ”tyttöjen aineena.” 

 

Suomen kieli mainittiin suosikkioppiaineena vain harvoin. Tulos on yhtenevä 

aiemman tutkimuksen kanssa (OECD, 2016). Tulos voi liittyä myös heikentynee-

seen lukuintoon. PIRLS-tutkimuksen mukaan Suomessa lukemisen opetus on 

pääosin oppikirjakeskeistä. Lisäksi oppilaita sitoutetaan lukemiseen muihin osal-

listujamaihin verratessa vähän. (Kuparinen ym., 2012) Oppilaiden motivaatioon 

ja sitouttamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Suomen kielen oppiaineen suosion 

elvyttämiseksi voidaan pohtia, voisiko lukemista ja suomen kieltä ylipäänsä opet-

taa enemmän oppilaslähtöisesti, mikä voisi sitouttaa oppilaita enemmän lukemi-

seen. Opettajan merkitys korostuu oppilaiden sitouttamisessa ja motivoinnissa. 
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Myös oppilaan kotitaustalla on merkitystä, sillä vanhempien asennoituminen lu-

kemiseen on yhteydessä lapsen lukutaitoon (Kuparinen ym., 2012, 87), mikä ko-

rostaa kodin ja koulun yhteistyön merkitystä. 

 

Ympäristö- ja luonnontieto oli toisiksi vähiten pidetty oppiaine. Luonnontieteisiin 

suhtautuminen on todettu kielteiseksi Suomessa ja kansainvälisellä tasolla. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan ympäristö- ja luonnontiedon 

opetuksen tulisi korostaa tutkivaa lähestymistapaa ja ongelmanratkaisukykyä, 

sekä olla oppilaslähtöistä. Siitä huolimatta TIMSS-tutkimusten perusteella suo-

malaiset opettajat pyrkivät sitouttamaan oppilaita luonnontieteisiin heikosti (Ku-

parinen ym, 2012, 112). On mielenkiintoista, että oppilaiden asenteet ovat pää-

osin kielteisiä, sillä oppilaslähtöisten menetelmien tarkoitus olisi juuri herättää op-

pilaissa kiinnostusta ja sitoutuneisuutta opiskeluun. Valittu työtapa ei kuitenkaan 

itsessään lupaa tuloksia, vaan huomiota tulisi kiinnittää myös työtavan toteutuk-

seen. Opettajan ainedidaktinen osaaminen sekä taito tutkivan työtavan toteutta-

misesta ja ohjaamisesta ovat olennaisessa roolissa ympäristöopin opetuksessa. 

 

Uskonto oli oppiaineista vähiten pidetty. Tulos ei ole yllättävä, sillä uskonnon 

asema on ollut heikko koulussa jo pitkään ja näkemykset oppiaineen tärkeydestä 

hyvin jakautuneita. Tirrin ja Kallioniemen (1999) tutkimuksen mukaan myös luo-

kanopettajaopiskelijoiden asennoituminen oppiaineen opetukseen on osin kiel-

teistä. Asenteiden taustalla vaikuttavat uskonnonopetukseen orientoitumisen, di-

daktiikan ja yhteiskunnallisen merkityksen kokeminen hankalaksi. Uskonnon op-

piaineen luonne poikkeaa monilta osin tieteellisten oppiaineiden opetuksesta. Tu-

lokset kertovat, että koulussa 1 uskonnosta pidettiin vähemmän, kuin koulussa 2. 

Tulosta voidaan pyrkiä selittämään tarkastelemalla koulujen välisiä eroja. Harjoit-

telukouluna toimivassa koulussa 2 opetuksen taso on korkea. Opettajan merkitys 

on suuri, sillä myös opettajan uskonnonopetukseen liittämät konstruktiot, kuten 

myös henkilökohtaiset arvot ja oppiaineen herkkyyden tunnistaminen. Lisäksi 

koulun 1 oppilasaines on monikulttuurisempaa ja siten heistä suurempi osa osal-

listuu muun kuin evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. Vähemmistöuskon-

tojen opetuksen resursseissa on aikaisempien selvitysten mukaan paljon puut-

teita, joten on mahdollista, että resurssien puute näkyy myös oppilaiden mielipi-

teissä oppiaineesta.  
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Toisen tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin, mitkä tekijät oppimisessa motivoi-

vat oppilaita. Motivaatiotekijöitä tutkittiin oppiainekohtaisesti ja yleisellä tasolla, ja 

myönteisten sekä kielteisten kokemusten kautta. Tulosten perusteella oppiai-

nekohtaisen motivaation taustalla on useimmiten jokin oppiaineen luonteeseen 

olennaisesti liittyvä tekijä, kuten liikkuminen, käsillä tekeminen, laskeminen, luo-

vuus ja leikki. Luovuus osoittautui tärkeämmäksi motivaatiotekijäksi tytöillä, kuin 

pojilla. Tulos oli tilastollisesti merkitsevä. Aineistossa korostuivat myös oppiai-

neen arvostukseen viittaavat tekijät. Oppiaineen arvostus ilmeni oppiaineen pitä-

misenä mielekkäänä, kiinnostavana ja hyödyllisenä. Arvostuksen puute näkyi 

vastauksissa oppiaineiden pitämisenä tylsänä, turhana tai ärsyttävänä. Oppiai-

nekohtaista motivaatiota selittivät melko pieniltä osin myös oppimisympäristöt. 

 

 Yleistä oppimismotivaatiota koskevissa vastauksissa oppimisympäristöt koros-

tuivat merkittävästi. Vastaukset liittyivät suurimmilta osin oppimisympäristön so-

siaaliseen ulottuvuuteen. Tulokset kertovat, että sosiaalinen oppimisympäristö ja 

siihen liittyvät tekijät ovat olennaisia motivaation kannalta. Sosiaaliseen oppimis-

ympäristöön liittyvät tekijät korostuivat erityisesti koulun 1 ja tyttöjen vastauk-

sissa. Tutkijoiden mukaan (Raittila 2013; Kiuru ym. 2007) vertaissuhteet ovat ty-

töillä merkityksellisempiä kouluviihtyvyyden kannalta. Tutkijat (Julin & Rumpu, 

2018) ovat arvioineet työrauhan puutteen sosiaalisen oppimisympäristön suurim-

maksi ongelmaksi koulukiusaamisen ohella. Samat ilmiöt korostuivat myös tässä 

tutkimuksessa. Vastausten perusteella työrauhan uupuminen tekee oppimisesta 

epämiellyttävää ja sen toteutuminen oppimisesta mukavaa. Tulosten perusteella 

voidaan päätellä, että motivaatiota edistää positiivinen ja turvallinen oppimisym-

päristö, jossa vallitsee työrauha ja jossa ei kiusata. Yllättävää tuloksissa oli, että 

opettaja mainittiin oppilaiden vastauksissa harvoin. Yleisen oppimismotivaation 

kohdalla korostuivat myös fysiologisten tarpeiden, kuten unen ja ravinnon riittä-

vyys.  

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla tutkittiin Dweckin teorian (2000, 2006) 

oppimiseen liittyviä ajattelutapoja, joita oppilaat ilmensivät vastauksissaan. Ajat-

telutapoja tutkittiin myönteisten ja kielteisten kokemuksien kautta. Tuloksista oli 

nähtävillä, että ajattelutavat olivat yksi motivaatioon vaikuttavista tekijöistä. Ajat-

telutavat vaikuttivat oppiainekohtaisen motivaation ja yleisen oppimismotivaation 
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taustalla. Oppilaat ilmensivät enemmän muuttumatonta ajattelutapaa, kuin kas-

vun ajattelutapaa. Ajattelutapoja ilmennettiin moninaisesti. Vastauksissa koros-

tuivat ilmaukset koetusta haastavuuden tasosta ja haasteisiin suhtautumisesta. 

Ajattelutapaa ilmensivät myös vastaukset, joissa oppilaat arvioivat oppimisen 

mielekkyyttä oman menestymisensä kautta. Tulosten perusteella ajattelutapa 

saattaa vaihdella eri oppiaineiden kohdalla. Muuttumatonta ajattelutapaa ilmen-

nettiin kielteisellä suhtautumisella haastaviin oppiaineisiin tai tehtäviin ja suosi-

malla sellaisia oppiaineita tai tehtäviä, mitkä tuntee jo osaavansa. Muuttumatto-

malle ajattelutavalle ominaista suorituskeskeisyyttä ilmensivät vastaukset, joissa 

oppilasta motivoi nopea suorittaminen. Lisäksi muuttumatonta ajattelutapaa il-

mensivät vastaukset, joissa oppilas tunsi ryhmäpainetta. Kasvun ajattelutapaa 

ilmentävissä vastauksissa korostui positiivinen suhtautuminen haastaviin oppiai-

neisiin tai tehtäviin. Kasvun ajattelutapaa ilmensivät myös oppimistavoitteita ja 

prosessikeskeisyyttä korostavat vastaukset. 

 

Ajattelutavat muovautuvat sosiaalisessa konstruktiossa, jossa kouluoppimisen 

kontekstissa merkittävässä roolissa ovat opettaja ja vanhemmat. Oppilaan saa-

puessa kouluun hän ei ole tabula rasa, eli tyhjä taulu, vaan hän tuo mukanaan jo 

ennen kouluikää opitut käsitykset ja asenteet. Kasvun ajattelutavan edistämiseksi 

tulisi lisätä vanhempien tietoisuutta varhaisten oppimiskokemusten merkityk-

sestä ja persoonaan liittyvän palautteen haitallisuudesta. Mielenkiintoista olisikin 

tutkia, miten ajattelutavat periytyvät vanhemmilta lapsilleen. 

 

Kiinnostavaa olisi tutkia, millainen merkitys sukupuolinormeilla on ajattelutapojen 

kanssa oppiainekohtaisen motivaation suuntautumiseen. Olisi mielenkiintoista 

selvittää, kuinka paljon käsitykset ”tyttöjen ja poikien aineista” vaikuttavat lopulta 

esimerkiksi kuvataiteen sukupuolittuneeseen suosioon. Aiemmissa tutkimuk-

sissa kolmas luokka on todettu kriittiseksi motivaation kehittymisen vaiheeksi, jol-

loin motivaatio kääntyy herkästi laskusuuntaan. Kolmasluokkalaisten ja samaan 

ikäryhmään kuuluvien motivaatiota ja ajattelutapoja tulisi tutkia lisää, jotta ilmiöstä 

saataisiin syvällisempi ymmärrys. Kiintoisaa olisi myös saada lisää tietoa siitä, 

millainen yhteys keskilapsuuteen liitettyjen kehitystehtävien toteutumisella tai to-

teumattomuudella on ajattelutavan muovautumiseen.  
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Ajattelutavan kehittäminen kohti ajattelutapaa voi tehdä vaikeasta inspiroivaa ja 

haastavasta ajatuksia herättävää. Ajattelutavan kehittäminen kohti kasvun ajat-

telutapaa on merkityksellistä, koska kaikki elämän osa-alueet vaativat sinnik-

kyyttä ja tahtotilaa, mikäli niissä toivoo menestyvänsä. Carol Dweckin sanoin:  

”No matter what your ability is, effort is what ignites that ability and turns it into 

accomplishment.” 
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