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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työväenopiston kahden kielikurssiryhmän opiskelijoiden opiskelumotiiveja, sekä sitä minkälaista
vuorovaikutusta tutkituissa ryhmissä tapahtuu. Tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden opinnollisia ja sosiaalisia motiiveja opintoja
aloitettaessa ja niitä jatkettaessa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös kahdessa työväenopiston kieliryhmässä tapahtuvaa vuorovaikutusta
erilaisista näkökulmista käsin sekä sosiaalisten motiivien ja vuorovaikutuksen välistä yhteyttä.
Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on opiskelumotiivien instrumentaalinen ja ekspressiivinen jako, jota motiivien jako opinnollisiin ja
sosiaalisiin motiiveihin myötäilee. Opintoryhmien vuorovaikutusta lähestytään sosiaalisen verkoston käsitteestä käsin. Lähtökohtana on tällöin
käsitys, että ryhmissä tapahtuva vuorovaikutus voidaan nähdä kurssiryhmän sosiaalisena verkostona.
Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin verkostokyselylomakkeen sekä teemahaastatteluiden avulla. Tutkimukseen valitut kieliryhmät olivat
kielten jatkoryhmiä, jotka olivat kokoontuneet useamman vuoden ajan. Tutkimukseen osallistui 18 työväenopiston oppilasta.
Verkostokyselylomakkeen täytti 18 oppilasta ja haastateltuja oppilaita oli 14. Verkostokyselylomakkeet analysoitiin verkostoanalyysin avulla.
Teemahaastattelut puolestaan analysoitiin kvalitatiivisin menetelmin.
Tutkimuksessa havaittiin, että tutkittujen opiskelijoiden opinnolliset aloittamismotiivit olivat yhteydessä opiskelun kokemiseen harrastuksena.
Tämä näkyi siinä, että ennemminkin kuin jokin konkreettinen päämäärä, haastateltujen opinnollisista motiiveista yleisin oli yleinen kiinnostus
opiskeltavaa kieltä ja kulttuuria kohtaan. Sosiaaliset aloitusmotiivit näyttelivät lähes marginaalista osaa niiden syiden joukossa, jotka johtivat
opiskelun aloittamiseen. Opinnolliset jatkamismotiivit pysyivät opiskelun kuluessa lähes yhtenevinä opiskelun opinnollisten aloittamismotiivien
kanssa. Sosiaaliset motiivit puolestaan tulivat tärkeiksi opiskelun jatkuessa. Kurssin hyväksi koettu ilmapiiri oli molemmissa tutkituissa ryhmissä
tärkein yksittäinen sosiaalinen jatkamismotiivi. Toisessa tutkituista ryhmistä, ryhmä A:ssa myös ystävyys- ja tuttavussuhteiden merkitystä
opintojen jatkamiselle voitiin pitää merkittävinä. Ryhmässä B ei juuri esiintynyt oppilaiden välisiä ystävyys- tai tuttavuussuhteita. Ryhmien
vuorovaikutusta tarkasteltaessa havaittiin, että ryhmien vuorovaikutusrakenteet erosivat toisistaan merkittävästi. Opetusryhmän oppilaiden
keskinäinen vuorovaikutus osoittautui kokonaisuudessaan huomattavasti ryhmä B:tä tiiviimmäksi sekä verkostoanalyysiin että
haastatteluaineiston analyysiin avulla tarkasteltuna. Ryhmä B:n sosiaalista vuorovaikutusta kuvasi opettajan keskeinen asema vuorovaikutuksen
luomisessa, kun taas ryhmä A:ssa vuorovaikutus perustui pitkälti kurssin oppilaiden yhteistoimintaan. Ryhmä A:n sosiaaliset motiivit olivatkin
yhteydessä opintoryhmäläisten keskinäiseen vuorovaikutukseen. Ryhmä B:n sosiaaliset motiivit olivat puolestaan yhteydessä oppilaiden ja
opettajan väliseen vuorovaikutukseen.
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