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laaja ja kauaskantoinen merkitys oppilaiden oppimiseen sekä oppijaminäkuvan
muodostumiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää viidesluokkalaisten oppilaiden käsityksiä opettajalta saadun palautteen merkityksestä oppimiselle.
Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja siinä käytettiin fenomenografista
lähestymistapaa oppilaiden käsitysten tutkimiseen. Aineisto kerättiin alkuvuodesta 2018 puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Tutkimukseen osallistui yhteensä yksitoista viidennen luokan oppilasta, joilta saatu tutkimusaineisto
analysoitiin nelivaiheista fenomenografista analyysimenetelmää käyttäen.
Tutkimuksen tuloksista ilmeni kolmenlaisia käsityksiä: palautteen koettiin
edistävän oppijaminäkuvan kehitystä, palautteen koettiin vaikuttavan työskentelyyn ja tehtäviin sekä palautteen koettiin vaikuttavan ristiriitaisesti sekä oppijaminäkuvan kehittymiseen että tehtäviin. Opettajalta saatu palaute koettiin
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Tutkimuksen tulokset vahvistivat aiempien tutkimusten tapaan käsitystä
opettajalta saadun palautteen tärkeästä merkityksestä oppilaiden oppimiseen ja
oppijaminäkuvan muodostumiseen. Koska jokainen oppilas käsittää ja kokee
palautteen merkityksen hyvin yksilöllisesti, tulee opettajan antaa palautetta tarkoituksenmukaisesti ja harkitusti. Parhaimmillaan palaute tukee oppilaiden
kasvua itsenäisiksi ja omiin kykyihin positiivisesti suhtautuviksi kansalaisiksi.
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JOHDANTO

Vuoden 2016 voimaan tulleen perusopetuksen opetussuunnitelman myötä opetuksen ja oppimisen arvioinnin painopiste on muuttunut merkittävästi. Nykyisessä opetussuunnitelmassa painotetaan oppimisprosessin aikaista arviointia,
johon myös oppilaat itse osallistuvat. Opettajalta saatu palaute on olennainen
osa formatiivista arviointia, joka ohjaa ja edistää oppilaiden kehittyviä ajattelun
sekä oppimaan oppimisen taitoja. (POPS 2014.) Oppimaan oppiminen nähdään
pohjana tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle, jossa oppilaan omien oppimisstrategioiden tiedostaminen sekä omaa oppimista koskevan tiedon hyödyntäminen luovat perustaa uuden oppimiselle (Kauppinen 2015; POPS 2014, 20).
Palautteen tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kertoa oppilaalle hänen oppimisestaan. Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on
vahvasti läsnä formatiivisessa arvioinnissa, minkä vuoksi oppilaan oppimisprosessin aikana saatu palaute on tärkeää ja välttämätöntä. (POPS 2014.) Palautteen
avulla oppilaat saavat tietoa osaamisestaan ja edistymisestään sekä rakennusvälineitä osaamisensa kehittämiseen (Luostarinen & Peltomaa 2014; Tynjälä 2004).
Opettajalta saadulla palautteella on merkitystä myös oppilaiden kehittyvälle
oppijaminäkuvalle sekä myöhemmälle onnistumiselle koulupolulla (Atjonen
2007; Aunola 2005; Luostarinen & Peltomaa 2016; Määttä 2015), minkä vuoksi
opettajan tulee olla tietoinen tavoistaan, joilla arviointia toteuttaa.
Opettajalta saatu palaute voi joko edistää tai haitata oppimista riippuen
siitä, mihin se kohdistuu ja millä tavalla se annetaan (Hattie & Timperley 2007).
Oikein annettuna palaute tukee oppilaan myönteisen minäkäsityksen, minäpystyvyyden ja motivaation kehitystä sekä vaikuttaa positiivisesti koulussa oppimiseen (Dweck 2016; Johnsson 2008; Miller & Lavin 2007). Negatiiviseen palautteeseen liitetyt kokemukset voivat taas pahimmillaan kantaa kauas tulevaisuuteen ja johtaa oppimisessa haasteiden välttämiseen sekä kielteiseen ajatteluun ja
käytökseen (Harter 2012; Hattie & Timperley 2007; Kauppinen & Vitikka 2018).
Aihe on tärkeä, sillä koulukontekstissa arviointi ja palautteenanto vaikuttavat merkittävästi siihen, minkälaista kuvaa oppilaat muodostavat itsestään

oppijana ja ihmisenä. Tällä taas on suuri merkitys siihen, kuinka oppilaat koulussa suoriutuvat ja käyttäytyvät sekä siihen, millaisia koulunkäyntiin liittyviä
valintoja he tekevät. Jatkuvasti kehittyvän minäkäsityksen kannalta on olennaista, millaisen perustan oppilaan oppijaminäkuva saa jo kouluaikana. Tämän
vuoksi on tärkeää kartoittaa oppilaiden käsityksiä opettajalta saamastaan palautteesta ja sen merkityksestä omalle oppimiselle.
Aiemmat tutkimukset opettajan palautteenannosta ovat keskittyneet siihen, kuinka opettajan palaute vaikuttaa oppilaiden oppimiseen ja suoriutumiseen koulussa sen sijaan, että oppilailta itseltään olisi kysytty käsityksistään
opettajalta saadun palautteen merkityksestä oppimiselleen (esim. Hattie &
Timperley 2007). On hyvin merkittävää kysyä oppilailta heidän oppimistaan
koskevia asioita kuitenkin heiltä itseltään, sillä Butler ja Winne (1995) ovat todenneet, että oppilaat yksilöinä vastaanottavat opettajalta saamansa palautteen
yksilöllisesti ja mahdollisesti eri tavoin ja näin ollen palautteen vaikutukset oppimiseen voivat myös olla hyvin erilaisia. Koska aiemmissa tutkimuksissa
myös lasten ääni on jäänyt selvästi pienemmälle huomiolle, tässä tutkimuksessa
on tietoisesti haluttu selvittää juuri kouluikäisten lasten käsityksiä palautteesta.
Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita viidesluokkalaisten oppilaiden
erilaisista tavoista käsittää opettajalta saadun palautteen merkitystä oppimiselle. Kyseinen teema valittiin sen kiinnostavuuden, merkittävyyden ja ajankohtaisuuden vuoksi. Tutkijat uskoivat, että tutkimalla oppilaiden antamia merkityksiä opettajalta saadun palautteen yhteydestä omalle oppimiselle voidaan
saada tärkeää ja ainutlaatuista tietoa, joka edistää oleellisesti myös tutkijoiden
oman opettajuuden kehittymistä. Lisäksi tutkimuksella oli tarkoitus tuoda kuuluviin lasten ääntä omaan oppimiseen liittyen sekä selvittää millaisena vuoden
2016 käyttöönotetussa opetussuunnitelmassa painottuva palautteenanto näyttäytyy lasten mukaan koulun arjessa.
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PALAUTTEEN MERKITYS OPPIMISELLE

2.1

Oppimisen määrittelyä

Nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppiminen käsitetään sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä prosessina. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana, joka on oman oppimisprosessinsa keskiössä: oppilas
oppii asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja ratkaisemaan oppimiseen liittyviä
ongelmia itsenäisesti sekä yhteistyössä toisten kanssa. (POPS 2014, 17.) Oppimista koskevan tiedon konstruoinnin nähdään tapahtuvan suurelta osin sosiaalisesti, mutta sen yksilöllistä ulottuvuutta ei voida täysin sivuuttaa. Nykyistä
oppimisnäkökulmaa voidaankin tarkastella niin yksilökonstruktivismin kuin
sosiaalisen konstruktionismin näkökulmista (Tynjälä 2004).
Tarkastellessa oppimista sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta se
mielletään yhteisölliseksi prosessiksi, jossa tiedon muodostaminen ja oppiminen ovat sosiaalisia ilmiöitä (Heikka, Hujala & Turja 2009, 51). Perusopetuksen
opetussuunnitelmassa oppiminen kuvataan tapahtuvaksi vuorovaikutuksessa
toisten yksilöiden, eri yhteisöjen sekä oppimisympäristöjen kanssa. Siinä korostuvat tekemisen, ajattelun, suunnittelun ja tutkimisen prosessit, joihin myös
arviointi monipuolisesti kietoutuu. (POPS 2014, 17.) Uuden tiedon oppiminen
nähdään aina kontekstisidonnaisena tapahtumana, jossa ihmisten välinen kulttuurinen vuorovaikutus ja kieli toimivat tiedonmuodostuksen perustana (Heikka ym. 2009, 49; Tynjälä 2004, 56–57).
Oppimisen nähdään tapahtuvan ensin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
aikuisen ja lapsen välillä. Oppimisen ja kokemusten kautta ulkoinen malli tai
toiminta vähitellen muuttuu lapsen sisäiseksi psyykkiseksi prosessiksi. (Vygotsky 1978, 24–25.) Tämä on olennaisena osana läsnä myös koulumaailmassa,
sillä opettajan ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen sekä opettajan antaman
palautteen avulla edistetään oppilaan omaa sisäistä ajattelua ja oppimaan oppimista (POPS 2014). Opettajan tehtävänä on ikään kuin antaa oppilaalle rakennusvälineitä (scaffolding) oppimisen tueksi, jolloin hän pystyy yhdessä opettajan tuen ja oman ongelmanratkaisun avulla yltämään oppimisessaan korkeam-
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malle tasolle kuin itsenäisesti (Tynjälä 2004, 49), ja näin ollen kehittämään myös
omia ongelmanratkaisutaitojaan entisestään.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) oppilaan oma aktiivinen rooli oppimispolkunsa rakentajana on vahvasti esillä (Kauppinen 2015).
Kognitiivisen konstruktivismin näkökulman mukaan olennaista oppimisessa on
tällöin oppilaan sisäinen säätely (Tynjälä 2004, 41). Oppilaan oppimisen nähdään kietoutuvan yksilöllisesti tietorakenteissa, käsitteissä ja käsityksissä tapahtuviin muutoksiin ja tiedon uudelleen jäsentämiseen aktiivisen ja toiminnallisen
työskentelyn kautta. Näin oppilaan mieleen muodostuneet skeemat ohjaavat
oppimista uusissa tilanteissa ja oppimisprosesseissa skeemat jäsentyvät ja
muodostuvat uudelleen oppimisen ja opetuksen tuloksena. (Heikka ym. 2009,
49–50; Kauppinen 2015; POPS 2014, 17.) Oppilas siis rakentaa ja muovaa kuvaansa maailmasta ja ilmiöistä tulkitsemalla havaintojaan ja uutta tietoa aikaisemman tietonsa ja kokemustensa pohjalta, jolloin oppiminen on aktiivista
kognitiivista toimintaa (POPS 2014, 17; Tynjälä 2004, 38).
Yhteistä näille edellä mainituille konstruktivistisen oppimiskäsityksen
suuntauksille on tiedon olemusta käsittelevä paradigma: tieto ei voi olla koskaan tietäjästään riippumatonta vaan se on aina yksilöiden tai yhteisöjen itsensä
rakentamaa. Tämän oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on oppijan aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa hän jatkuvasti rakentaa kuvaansa maailmasta ja
sen ilmiöistä omiin havaintoihin ja aikaisempiin tietoihin sekä kokemuksiin
pohjaten. (Tynjälä 2004, 38.) Prosessoimalla aktiivisesti uusia tietoja ja taitoja
kaiken aistitun, havaitun ja koetun pohjalta yksilö myös rakentaa ymmärrystä
ympäröivästä maailmasta ja oppii uutta toimimalla osana sitä (Rauste-von
Wright, Von Wright & Soini 2003, 50–51).
Edellä kuvattuun konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuen
myös opetussuunnitelmassa oppiminen ymmärretään taitona, joka kehittyy
oppimisprosessissa erilaisten kokemusten, työskentelyn ja ajattelun kautta
(POPS 2014, 17). Tieteellisen käsityksen ohella myös arkikäsitykset vaikuttavat
siihen, millaisena oppiminen käsitetään. Marton, Dall` Alba ja Beaty (1993) ovat
tutkineet ihmisten käsityksiä oppimisesta ja tutkimuksen mukaan oppiminen
voidaan käsittää tiedon toistamisena tai tiedon kehittymisenä. Näistä ensim-
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mäisessä oppiminen nähtiin tietojen lisääntymisenä, muistamisena ja niiden
soveltamisena, kun taas jälkimmäisessä tiedon ja oppimisen koettiin muuttuvan
osaksi itseä oman ajattelun ja ymmärryksen kautta. (Marton ym. 1993; Tynjälä
2004, 12.) Myös saman asian opiskelussa voitiin nähdä kahta erilaista oppimistyyliä: pintasuuntautunutta ja syväsuuntautunutta. Pintasuuntautuneesti prosessoivat oppilaat keskittyivät opiskeltavan asian sekä yksityiskohtien ulkoa
muistamiseen, kun taas syväsuuntautuneet opiskelijat pyrkivät ymmärtämään
asian sisällön ja kokonaiskuvan. (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö 1980;
Marton & Säljö 1976.) Tutkimuksissa yksilökohtaisen oppimiskäsityksen ja oppimistyylin on kuitenkin nähty myös vaihtelevan samalla yksilöllä oppimiskontekstin ja tehtävän tavoitteiden mukaan (esim. Marton & Säljö 1976).
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppiminen on
laaja-alainen ja kumuloituva ilmiö, jossa yksilön ajattelun taidot ja oppimaan
oppiminen ovat keskeisessä roolissa (POPS 2014). Oppimaan oppiminen nähdään pohjana tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle, jossa oppilaan omien
oppimistapojen tiedostaminen sekä omaa oppimista koskevan tiedon hyödyntäminen luovat perustaa uuden oppimiselle (Kauppinen 2015; POPS 2014, 20).
Näiden taitojen kehittämiseksi koulussa oppilaita ohjataan asettamaan oppimiselleen tavoitteita ja suunnittelemaan sekä arvioimaan työskentelyään tarkoituksenmukaisesti (Halinen ym. 2016, 46).
Oppimisen kannalta olennaista on, että oppilaat oppivat huomaamaan
tiedon rakentuvan monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai
omaan kokemukseen perustuen. Tähän liittyen oppilaita ohjataan tekemään
erilaisia havaintoja ja tulkintoja oppimisympäristöstä sekä käsittelemään monitahoisesti löytämäänsä tietoa ja siihen liittyviä ajatuksiaan. (POPS 2014, 20.)
Ajattelun taidot tuovat oppimiseen ulottuvuuksia muun muassa ongelmanratkaisun, päättelyn, keksimisen, luovan ajattelun sekä oivaltamisen kautta. Ajattelun taitojen kehittymisen voidaan ajatella olevan edellytyksenä oppimaan oppimiselle, sillä ajattelun taitojen kehittyessä vahvistuvat myös oppimaan oppimisen taidot. (Halinen ym. 2016, 46, 49.) Lisäksi näiden taitojen kehittyminen
edistää oppilaiden itseohjautuvuutta, jolloin oppilas oppii entistä paremmin
ohjaamaan ja säätelemään oppimisen aikaista toimintaansa (Kauppinen 2015).
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Elinikäisen oppimisprosessin yksi olennaisimmista tavoitteista onkin oppilaiden metakognitiivisten taitojen kehittyminen, jolloin he oppivat tarkastelemaan
ja arvioimaan omaa oppimistaan ylhäältä päin katsottuna (Halinen ym. 2016,
56).

2.2

Palaute osana oppimista

Palaute on toisten ihmisten tai omasta toiminnasta tehtyjen arviointien antamista tai saamista (Hätönen & Romppanen 2005, 8). Se on keskeinen, välttämätön
osa elämäämme ja mukana kaikessa vuorovaikutuksessa (Ranne 2006, 9). Palautetta antamalla pyrimme muokkaamaan ympäristöä ja sen saaminen mahdollistaa yksilölliset sekä yhteisölliset kehittymismahdollisuutemme (Hätönen &
Romppanen 2005, 8). Tässä tutkimuksessa käsitettä palaute käytetään kuvaamaan formatiiviseen arviointiin sisältyvää, oppilaan ja opettajan välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa palautteenantoa. Sitä tarkastellaan pääosin suullisen ja kirjallisen palautteen annon näkökulmasta käsin.
Palaute on olennainen osa nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman
mukaista formatiivista arviointia. Formatiivisella arvioinnilla tarkoitetaan oppimisprosessin aikaista, oppilaan oppimista edistävää arviointia. Arviointi ja
palautteenanto nähdään jatkuvana ja säännöllisenä osana oppimisprosessia.
(POPS 2014, 50.) Eskelä-Haapasen (2017) mukaan opettajan opetustilanteessa
antama palaute on tärkein formatiivisen arvioinnin muoto. Palaute on olennaista, sillä se kertoo oppilaalle omien taitojen nykytilasta sekä siitä, mihin seuraavaksi tulee pyrkiä (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam 2003, 42).
Vuonna 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman myötä arviointikulttuurin muutos on herättänyt paljon keskustelua opettajien keskuudessa. Uusi
opetussuunnitelma (POPS 2014, 47–49) korostaa arvioinnin monipuolisuuden ja
vuorovaikutuksellisuuden lisäksi oppilaan roolia oman oppimisensa arvioijana.
Jotta oppilaat voivat arvioida omaa oppimistaan, heidän tulee olla selkeästi tietoisia oppimisen tavoitteista, joiden laatimiseen he myös itse osallistuvat (POPS
2014, 49). Tehokkaassa palautteenannossa tehtävät, oppimisen prosessi ja oppilaan itsesäätelyn tasot ovat sidoksissa toisiinsa (Hattie & Timperley 2007, 102).
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Ohjaavan palautteen tavoitteena on, että oppilaat oppivat asettamaan itselleen
tavoitteita sekä ohjaamaan oppimistaan näiden tavoitteiden suunnassa erilaisia
onnistumistaan parantavia oppimisstrategioita käyttäen (Ouakrim-Soivio 2016,
77; POPS 2014, 50–51). Saadun palautteen avulla oppilas oppii myös itse seuraamaan omaa edistymistään ja kehittymistään (Ouakrim-Soivio 2016, 77).
Palautteenanto- ja vastaanottotilanteessa painotetaan tilanteen vuorovaikutuksellisuutta, jolloin sekä palautteen antaja että vastaanottaja kykenevät
keskustelemaan palautteen sisällöstä (Irons 2008, 39). Hätösen ja Romppasen
(2005, 6, 13) mukaan palautteella ja arvioinnilla on jokaiselle yksilölle omista
kokemuksista muodostunut tunneperäinen merkitys, minkä vuoksi palautteen
antamisen tavat tulee olla tarkoin pohdittuja ja tiedostettuja. Palautteenannon
vuorovaikutuksellisen luonteen vuoksi on hyvin tärkeää, että opettaja kohtaa
oppilaat koulussa yksilöllisesti. Johnson (2008) on käsitellyt tutkimuksessaan
opettajan vaikutusta oppilaiden opiskeluun tekemällä tutkimusta opettajaoppilassuhteen ja opettajan antaman palautteen vaikutuksista oppilaiden “resilienssiin” eli tietynlaiseen sinnikkyyteen haasteita kohdatessa. Tutkimuksen
perusteella opettaja, joka tuntee oppilaansa hyvin, arvostaa heitä ihmisinä ja on
kiinnostunut heidän elämästään, vaikuttaa positiivisesti oppilaiden hyvinvointiin ja suorituskyvyn ylläpitoon koulussa. (Johnson 2008, 391, 395–396.)
Hattie ja Timperley (2007) ovat tarkastelleet palautteen merkitystä oppilaiden oppimistavoitteiden ja oman nykyisen osaamistason välisen kuilun kaventamisessa. Hattien ja Timperleyn (2007, 102) mukaan tehokkaan palautteenannon taustalla voidaan hyödyntää kolmea apukysymystä: Missä olen menossa? (Where am I going?), Miten etenen? (How am I going?) ja Minne seuraavaksi? (Where to next?). Vastaamalla palautteen avulla näihin kysymyksiin,
voidaan merkittävästi tehostaa oppilaan oppimista, kun oppimisen nykyisen
tason ja tavoitetason välillä nähdään olevan ristiriita. Oppimisprosessissa palautteen tärkeänä tavoitteena on kertoa oppilaalle juuri oman oppimisen nykytasosta, oppimisen tavoitteista sekä tarjota apukeinoja siihen, kuinka tavoitteiden suunnassa voidaan kulkea. (Hattie & Timperley 2007.)
Ohjaava arviointi toimii osaltaan myös motivoijana oppimisessa (Atjonen
2007, 68). Opettajan antama palaute oppilaan työskentelystä auttaa oppilasta
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arvioimaan omien oppimis- ja työskentelystrategioiden käyttöä (Määttä 2015,
23). Kun opettajalla ja oppilaalla on tiedossa, miten oppimiselle asetettujen tavoitteiden suunnassa on kuljettu, osaavat he suunnitella myös jatkoa. Arviointiin liittyvä palaute siis kuvastaa jo saavutettujen tavoitteiden ja vielä saavuttamattomien tavoitteiden välimatkaa, minkä näin ollen pitäisi innostaa ja motivoida oppilasta ponnistelemaan tuon välimatkan kaventamiseksi. (Atjonen
2007, 68.)
Atjosen (2007, 68) mukaan arvioinnin kautta saatava palaute tukee myös
tekemisen mielekkyyttä, sillä kun arviointi palkitsee välitavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa, kannustaa se oppilasta jatkamaan ja pitämään aktivaatiota yllä. Myös Millerin ja Lavinin (2007) tutkimuksessa formatiivisten arviointimenetelmien käytön myötä oppilaat keskittyivät pelkän työn valmiiksi saattamisen sijaan hyvin tekemiseen ja laadukkaaseen työhön. (Miller & Lavin 2007.)
Se, kuinka opettaja näkee oppimisen luonteen, vaikuttaa pitkälti siihen
minkälaista ja miten hän antaa palautetta oppilaille (Ihme 2009, 16). Hattien ja
Timperleyn (2007) mukaan opettajalta saatu palaute voi joko edistää tai haitata
oppimista riippuen siitä, mihin se kohdistuu ja millä tavalla se annetaan. Parhaimmillaan palaute innostaa oppilaita hankkimaan jatkuvasti lisää rakennusvälineitä oppimiselleen, kun taas pahimmillaan lannistava palaute voi saada
oppilaan luopumaan oppimisen tavoitteista ja mielenkiinnostaan opiskeluun
(Kauppinen & Vitikka 2018, 27). Vanhempien ja opettajien antama myönteinen
palaute kotona ja koulussa auttaa oppilaita muodostamaan realistista kuvaa
itsestään oppijana sekä kannustaa oppilaita yrittämään (Hattie & Timperley
2007).
Väärin kohdennettuna ja annettuna palaute voi vaikuttaa negatiivisesti
oppilaiden käsityksiin itsestään ja oppimismahdollisuuksistaan. Esimerkiksi
menestymistä ja lopputulosta painottava palaute voi johtaa siihen, että menestymättömyys esimerkiksi jossakin pienemmässä asiassa voi saada kohtuuttoman suuren painoarvon suhteessa koko elämässä menestymiseen (Kauppinen
ja Vitikka 2018, 34). Epäonnistumisiin liitetään negatiivinen leima ja epäonnistumisten myötä oppilas voi alkaa muodostaa kielteistä kuvaa osaamisestaan.
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Elämässä vastaan tulevat haasteet ja epäonnistumiset voidaan ajatella merkkinä
siitä, ettei ole lahjakas tai fiksu (Dweck & Mustavuori 2016, 41).
Oikein annettuna palaute edistää oppilaiden oppimista ja tuo ilmi, että
oppilas on kehittyvä ihminen ja opettaja on kiinnostunut hänen kehityksestään.
Tällaiseen ajattelutapaan kasvaneet oppilaat kokevat epäonnistumiset ja haasteet opettavina ja hyödyllisinä kokemuksina. (Dweck & Mustavuori 2016, 22,
298; Kuusisto & Tirri 2013, 14.) Haasteet ja epäonnistumiset kertovat siitä, että
oppilas ei toteuta potentiaaliaan, joten hänen tulee ponnistella vielä kovemmin
tavoitteidensa saavuttamiseksi (Dweck 2016, 41). Tällaisissa tilanteissa palaute
ohjaa ja kannustaa ahkeruuteen ja oppimisen eteen töitä tekemiseen, minkä
avulla oppilaiden on mahdollista kehittää kykyjään ja tulla fiksummiksi
(Dweck & Mustavuori 2016, 42-43; Kuustisto & Tirri 2013, 14). Epäonnistumiset
koetaan jopa välttämättöminä oppimisen kannalta (Kuusisto & Tirri 2013, 15).
Hyvä palaute on tavoitteellista, kannustavaa sekä kehittävää, jossa korostetaan oppilaan vahvuuksia ja saavutettuja tavoitteita (Luostarinen & Peltomaa
2016, 171). On kuitenkin todettu, ettei pelkkä kehuva palaute ole itsessään riittävää ja tarkoituksenmukaista. On tärkeää, että opettajan oppilaalle antama palaute on myös realistista ja tukee oppilaan todenmukaisen oppijaminäkuvan
muodostumista. (Dweck & Mustavuori 2016; Ouakrim-Soivio 2016, 84; POPS
2014.) Realistinen palaute auttaa oppilasta havaitsemaan ne osa-alueet, joissa
oppilaan tarvitsee vielä kehittyä tehden hänelle näkyväksi myös sen, kuinka
hän voi kehittää omaa toimintaansa päästäkseen tavoitteisiin (Luostarinen &
Peltomaa 2016, 171). Tällöin on tärkeää, että palaute on riittävän konkreettista,
yksinkertaista ja ytimekästä liian lavean ja yksittäisiä taitoja korostavan palautteen sijaan (Aro ym. 2014, 17).
Hargreaves (2013) on tutkinut 9–10-vuotiaiden oppilaiden kokemuksia
opettajalta saamastaan palautteesta ja sen merkityksestä oppimiselleen. Tulosten mukaan oppilaat kokevat oppimisen turhauttavana, jos palaute on liian ohjailevaa ja liian paljastavaa, jolloin oppilas ei koe oppivansa omien ponnistelujensa kautta. Oppilaiden mielestä oppimista edistävä palaute on sellaista, joka
vihjeiden ja muistuttelujen kautta auttaa oppilasta itseään oivaltamaan uusia
asioita sekä muistamaan jo opittuja asioita. Kuitenkin tarvittaessa palautteen
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tulee olla riittävän konkreettista ja sen tulee selkeästi kertoa kehittymisen kohde
ja kuinka siihen voi päästä. Hargreavesin (2013, 239) mukaan opettajan tuleekin
löytää tasapaino palautteen antamisessa oppimistilanteesta ja oppilaasta sekä
hänen oppimisen tasostaan riippuen.
Oppilaan oppimista koskevat arvot muodostuvat voimakkaasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ovat siis yhteydessä oppilaan omiin odotuksiin
oppimisestaan. Oppilaat panostavat eniten niihin osa-alueisiin, joilla kokevat
pärjäävänsä. Jos oppilaan omat odotukset oppimisestaan ovat muodostuneet
negatiivisiksi eikä aiemmat kokemukset itsensä kehittämisestä ole tarjonneet
tavoittelemisen arvoisia tuloksia, voi arvojen kehitys johtaa pois koulumaailmasta. (Lappalainen 2001; Nyyssölä 2000.) Nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma ohjaa opetuksen toteutusta ja arviointia siihen, että opetuksessa
jokaisen oppilaan tulee saada onnistumisen kokemuksia ja eriyttävää opetusta
omaan taitotasoon nähden (POPS 2014). Koulussa menestymisen sijaan on tärkeämpää puhua oppilaiden yksilöllisistä onnistumisista (Kauppinen & Vitikka
2018, 35).

2.3

Oppijaminäkuva

2.3.1

Oppijaminäkuvan määrittelyä

Oppijaminäkuva tarkoittaa lapsen havaintoja ja käsityksiä itsestään oppijana
(Aro ym. 2014, 13). Eccles (2005, 115) sekä Wigfield ja Eccles (2000, 70) ovat
määritelleet oppijaminäkuvan koskemaan yksilön käsityksiä pystyvyydestään
eri alueilla. Shavelson, Hubner & Stanton (1976, 424) taas ovat todenneet, että
oppilaan oppijaminäkuva eroaa eri oppiaineissa. Marsh (1989, 420) on luonnehtinut tätä termillä akateeminen minäkäsitys, jolla hän tarkoittaa yksilön eri akateemisten alueiden pystyvyyskäsitysten lisäksi hänen yleistä käsitystä omasta
akateemisesta kyvykkyydestään. Määttä (2013, 74) on todennut lisäksi oppimisympäristön vaikuttavan merkittävästi oppilaiden minäpystyvyyden kokemuksiin ja suoriutumiseen. Eccles (2005, 117) sekä Wigfield ja Eccles (2000, 70)
ovat kuvanneet oppilaan odotuksia liittyen omaan suoriutumiseen tulevista
tehtävistä käsitteellä onnistumisodotukset.
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Oppilaan minäkäsitys on iso osa oppijaminäkuvaa. Se millaisena oppijana
oppilaat itsensä käsittävät, vaikuttaa laajasti heidän oppimiseensa. Minäkäsitys
tarkoittaa ihmisen käsitystä itsestä, johon kuuluvat taustat, asenteet, arvot, ulkonäkö ja ominaisuudet. Minäkäsityksen kehittyminen alkaa jo lapsuudessa ja
vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka lapsi suhtautuu ympäristöönsä sekä
kuinka hän siinä toimii. (Aro ym. 2014, 10, 13.) Minäkäsityksen muotoutuminen
on kiinteästi yhteydessä kognitiivisiin kehitysvaiheisiin. Minäkäsitykseen liittyvät muutokset seuraavat usein yleisiä kognitiivisen kehityksen vaiheita, mutta
minäkäsityksen kehittymisessä yksilöllinen vaihtelu tulee kuitenkin ottaa huomioon. (Piaget & Inhelder 1977, 9, 111–112.) Minäkäsityksen muotoutumisen
nähdään vahvistuvan ja selkiytyvän voimakkaasti formaalien operaatioiden
vaiheessa lapsuuden keskivaiheilla (Piaget & Inhelder 1977, 125).
Harterin (2012, 52–54) mukaan minäkäsityksen muodostumisessa tulee ottaa vielä vahvemmin huomioon yksilöiden kehityksen variaatiot sekä subjektiivisen minäkäsityksen ja objektiivisen minäkäsityksen välinen yhteys. Aikuisen
antama opetus ja tuki sekä oppilaan kokemukset ohjaavat merkittävästi minäkäsityksen muodostumista sen sijaan, että kognitiivisen kehityksen nähtäisiin
puhtaasti muodostuvan tietyn kehitysvaiheen tuloksena. (Harter 2012, 66.) Minäkäsityksen muodostumisessa olennaisena osana onkin lapsen itsestään saama
palaute (Aro ym. 2014, 10). Lapsen kehittyessä minäkuva eriytyy, eli monipuolistuu erilaiseksi eri elämänalueilla ja myös käsitys itsestä voi vaihdella eri kykyalueen mukaan. (Aro ym. 2014, 10; Kauppinen & Vitikka 2018, 29.) Kouluiässä vertaisilta saadun palautteen merkitys kasvaa ja minäkäsitykseen vaikuttavat
paljon lasten arviot itsestään suhteessa muihin (Aro ym. 2014, 11). Minään liittyvät käsitykset siitä, millainen olen ja millainen haluaisin olla, voivat olla välillä ristiriidassa ja minään liittyvä tieto voi vaihdella tilanteesta ja sosiaalisesta
ryhmästä toiseen (Kauppinen & Vitikka 2018, 29). Myönteistä oppijaminäkuvaa
tukeakseen opettajan tulee tietää, kuinka oppilas ympäristöstään saamia viestejä havainnoi ja tulkitsee (Aro ym. 2014, 13).
Myös minäpystyvyys liittyy olennaisesti oppilaan oppijaminäkuvaan. Se
kuvaa yksilön luottamusta omiin kykyihinsä, eli sitä miten hän kokee oman
kyvykkytensä ja suoriutumiskykynsä erilaisissa tilanteissa (Aro ym. 2014, 16;
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Bandura 1997). Oma minäpystyvyys-käsitys vaikuttaa oleellisesti siihen millaisiin tehtäviin sitoudumme ja mitä pyrimme välttämään. Erityisesti haasteita
kohdatessa omilla minäpystyvyys-käsityksillä on vaikutusta, sillä ne määrittävät pitkälti sitä, kuinka kauan yksilö on valmis taistelemaan haasteiden parissa.
(Aro ym. 2014, 16.) Johnsonin (2008) mukaan opettaja voi omalla toiminnallaan
tukea oppilaiden tällaisen minäpystyvyyden kehittymistä.
Aunolan (2005) mukaan lasten kykyuskomukset ja onnistumisodotukset
ovat yhteydessä menestymiseen ja niiden on todettu ennustavan hyviä arvosanoja erityisesti matematiikassa. Oppilaat, jotka luottavat omiin kykyihinsä ja
suoriutumiseensa eri tehtäväalueilla, kehittyvät yleensä taidoissaan muita paremmin. (Aunola 2005, 113–114.) Kuusisto, Laine ja Tirri (2017) ovat tutkineet
kouluikäisten lasten ja nuorten näkemyksiä lahjakkuuden ja älykkyyden luonteesta sekä selvittäneet, millaisia uskomuksia oppilailla on kykyjensä kehittymisestä suhteessa oppimiseen. Tutkimuksessa ilmeni, että oppilaat kokivat
älykkyyden enemmän kehittyvänä piirteenä kuin lahjakkuuden. Myös oppilaiden iällä oli vaikutusta näkemyksiin, sillä 7–9-vuotiaat oppilaat uskoivat lahjakkuuden ja älykkyyden olevan samanlaista ja pysyvää, kun taas 12–19vuotiaat oppilaat näkivät lahjakkuuteen verrattuna älykkyydessä enemmän
kehittymisen ja kasvun mahdollisuutta. (Kuusisto ym. 2017, 5–6.)
Edellä mainittujen lisäksi myös motivaatio on sidoksissa oppijaminäkuvaan, sillä hyvän motivaation nähdään vaikuttavan myönteisesti yksilön kouluoppimiseen ja koulussa suoriutumiseen (Aunola 2005, 113). Motivaatiolla on
merkittävä rooli erityisesti itseohjautuvan oppimisen kehittymisessä (Määttä
2015, 26). Zimmermanin (2002, 117) mukaan itseohjautuva oppiminen tarkoittaa
oppilaan kykyä käynnistää ja hallita omaa oppimistaan ja opiskeluaan sekä taitoa arvioida näitä. Motivaatio on tekijä, joka aloittaa, ohjaa ja säilyttää tavoitesuuntautunutta käyttäytymistä, mikä taas on avain myönteiseen koulusuoriutumiseen. Motivoituneina oppilaat kokevat itsensä kykeneviksi, tehokkaiksi ja
autonomisiksi. (Määttä 2015, 23, 26.) Erityisesti ensimmäisten kouluvuosien
aikana tehtävistä suoriutumisen on todettu ennustavan myöhempää koulumotivaatiota. Hyvä suoriutumiskyky on sidoksissa koulussa menestymiseen, jonka
taas nähdään motivoivan opiskeluun ja samalla tukevan myönteisen minäku-
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van kehitystä. Noin yhdeksännestä ikävuodesta eteenpäin motivaatio ennustaa
aikaisemmasta enemmän parempaa koulusuoriutumista. (Aunola 2005, 113.)
Pesu (2017) on todennut, että kasvattajien uskomuksilla on merkitystä lapsen oppijaminäkuvan kehityksessä, jonka vuoksi opettajien ja vanhempien olisi
tärkeää ymmärtää roolinsa lapsen oppijaminäkuvan kehityksessä. Tutkimuksen
mukaan opettajan uskomukset olivat positiivisesti yhteydessä erityisesti koulussa hyvin menestyvien oppilaiden oppijaminäkuvaan matematiikassa ja äidinkielessä. Opettajan uskomukset oppilaan kyvyistä korostuvat varsinkin ensimmäisenä kouluvuotena: Mitä enemmän opettaja uskoi oppilaan kykyihin
ensimmäisen kouluvuoden alussa, sitä parempi oli oppilaan myöhempi oppijaminäkuva ensimmäisen luokan lopulla. (Pesu 2017, 40–41.)
Aiemmat määritelmät oppijaminäkuvasta poikkeavat toisistaan hieman
sen mukaan, mistä näkökulmasta käsin sitä katsotaan (ks. Aro ym. 2014; Eccles
2005; Wigfield & Eccles 2000). Tässä tutkimuksessa oppijaminäkuvalla tarkoitetaan oppilaan omaa kuvaa itsestä oppijana, hänen käsitystään omista taidoista
ja kyvyistä toimia sekä suoriutua erilaisista tehtävistä, erityisesti kouluympäristössä.

KUVIO 1. Oppijaminäkuvan rakentumista kuvaavat käsitteet tässä tutkimuksessa.

2.3.2

Palautteen merkitys oppijaminäkuvan kehittymiselle

Itsestään saamansa palautteen myötä oppilas muodostaa itsestään kuvaa sekä
oppijana että osaajana, eli rakentaa omaa oppijaminäkuvaansa (Luostarinen &
Peltomaa 2016, 162). Eskelä-Haapasen (2017) mukaan saadulla palautteella on
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suuri merkitys myös oppilaan itsetuntoon, eli siihen kuinka hän itseään arvostaa. Hyvä itsetunto näyttäytyy totuudenmukaisena minäkäsityksenä, jolloin
oppilas on tietoinen sekä omista vahvuuksistaan että myös heikkouksistaan.
Minäkäsitys kehittyy vuorovaikutuksessa oppilaalle tärkeiden henkilöiden
kanssa, minkä vuoksi merkittävää sen muodostumisessa on vuorovaikutuksessa saatu palaute. (Eskelä-Haapanen 2017.) Oppilaan kouluaikana itsestään
muodostama oppijaminäkuva luo pohjaa myöhemmin pysyväksi kehittyvälle
käsitykselle itsestä.
Palautteella voi olla hyvin erilaiset vaikutukset oppilaiden minäkäsityksen
muodostumiseen riippuen siitä, mihin ne perustuvat sekä siitä, miten kukin
yksilö sen vastaanottaa. Ympäristö voi ohjata oppilaita arvioimaan omaa osaamistaan suhteessa muihin, jolloin oman subjektiivisen oppimisen edistymisen
sijaan oppilas vertaa suoriutumistaan muiden suoriutumiseen. Ongelmallista
tästä tekee sen, että useinkaan oppilaiden taitotasot eivät kohtaa ja lopputuloksen sijaan huomio siirtyy pois oppimisprosessista. (Kauppinen & Vitikka 2018,
37–38).
Kannustava palaute ja onnistumisen kokemukset motivoivat oppilaita oppimaan lisää, mutta myös epäonnistumiset ovat osa oppimisen prosessia ja ne
pitää huomioida oppimista edistävällä ja oppilaita kunnioittavalla tavalla
(POPS 2014, 47). Haasteita kohdatessaan ainoastaan kehuvaa palautetta saaneet
oppilaat tuntevat itsensä helposti epäonnistuneiksi. Tällaiset oppilaat ovat oppineet onnistumisen merkitsevän sitä, että he ovat fiksuja, kun taas epäonnistuminen merkitsee heille sitä, että he ovat tyhmiä. Tällöin oppilas ei näe kehittymisen mahdollisuutta oppimisessaan ja tällöin myös oppilaan itseluottamus
on vähäistä sekä motivaatio häviää. (Dweck & Mustavuori 2016, 301.)
Hargreavesin (2013) tutkimuksessa kehuvan palautteen vaikutukset oppilaiden oppimiseen olivat moninaisia. Osa koki sen lisäävän minäpystyvyyttä ja
kannustavan oppimiseen, kun taas osalle se toimi merkkinä siitä, että oli suoriutunut paremmin kuin muut. Jälkimmäisen näistä todettiin johtavan siihen,
että oppilaat jatkuvasti vertasivat itseään muihin sekä halusivat ja yrittivät suoriutua muita paremmin. (Hargreaves 2013.). Hargreavesin tutkimuksen tulokset
vahvistavat Dweckin (2016) näkemystä pelkän kehuvan palautteen myötä ke-
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hittyvän muuttumattoman ajattelutavan vaikutuksista. Hänen mukaansa muuttumaton ajattelutapa luo helposti ilmapiirin, jossa syntyy jatkuva tarve osoittaa
omaa fiksuutta ja arvioida itseään suhteessa muihin, mikä taas johtaa keskinäiseen vertailuun onnistujien ja epäonnistujien välillä. Opettajan tulee siis enemmänkin kohdistaa palaute koskemaan oppilaan yrittämistä ja ponnistelua, mikä
vahvistaa heidän itseluottamustaan, toisin kuin yksittäisiä taitoja korostava palaute. (Dweck & Mustavuori 2016, 26–27, 303.)
Miller & Lavin (2007) taas ovat tutkineet opettajien päivittäin käyttämien
formatiivisen arvioinnin keinojen vaikutuksia oppilaiden minäkäsitysten muutoksiin. Käytettyjä keinoja oli tehdä oppilaille tavoitteet ja arviointikriteerit näkyväksi, itse- ja vertaisarvioinnin edistäminen sekä kysymys- ja kuuntelutekniikoiden kehittäminen. Eniten muutoksia nähtiin taitotasoltaan heikommilla
oppilailla, jotka palautteen ansiosta kokivat jaksavansa yrittää ratkaista tehtäviä
itsenäisemmin ja se teki heille myös näkyvämmäksi omaa oppimistaan. Myös
taitotasoltaan taitavimmilla oppilailla formatiivinen arviointi edisti positiivisia
kokemuksia itsestään oppijana, sillä sen myötä oppilaat saivat selkeämmän kuvan yksilöllisistä tavoitteistaan ja kehittymisen kohteistaan. (Miller & Lavin
2007.)
Oppilaan rakentuvaa oppijaminäkuvaa ajatellen opettajan tulisikin aktiivisesti pyrkiä antamaan palautetta konkreettisesta toiminnasta sekä auttaa oppilasta asettamaan konkreettisia lähitavoitteita työskentelytaitojen kehittymisen
tukemiseksi. Tärkeää olisi myös asettaa yhdessä lapsen kanssa realistisia oppimistavoitteita ja mahdollistaa tilanteita, joissa lapsen myönteiset ominaisuudet
ja onnistumiset tulevat esille. (Aro ym. 2014, 38.) Myönteisen minäkäsityksen
voidaan nähdä muodostuneen oppilaalle silloin, kun oppilas on tyytyväinen
suorituksiinsa ja ennakoi oppimisprosessiaan myönteisesti (Harter 2012).

2.4

Tunnekokemukset palautteen ja oppimisen taustalla

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tunteiden merkitys oppimisessa
ja palautteen saamisessa on suuri. Hargreavesin (2013) tutkimuksessa opettajan
antama positiivinen ja negatiivinen palaute tuotti oppilaille tunteita, jotka joko
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häiritsivät tai edistivät oppimista. Palautteen aiheuttamat negatiiviset tunnekokemukset, kuten viha, turhautuminen, pelko, häpeä ja hämmennys vaikuttivat
oppimiseen häiritsevästi. Tällaisia tuntemuksia opettajan antama palaute aiheutti esimerkiksi, jos oppilaat eivät saaneet riittävästi yksilöllistä, heille kohdistettua palautetta, jos opettaja antoi palautetta epäjohdonmukaisesti tai puolueellisesti tai jos opettajan antama palaute ei ollut lapselle riittävän ymmärrettävää. Positiivisia tunnekokemuksia oppilaat taas saivat palautteesta, joka oli
luonteeltaan humoristista ja hauskaa, jolloin palautteen koettiin rohkaisevan
oppimaan. (Hargreaves 2013.)
Merkittävä osa oppimista ovat erilaiset tunteet, kuten ylpeys, ilo, toivo,
viha, pelko, häpeä, toivottomuus ja tylsyys (Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld &
Perry 2011, 36), jotka ohjaavat oppilaiden oppimisprosessia sekä motivaatiota
(POPS 2014, 17). Näitä tunteita saattaa ilmetä eri tilanteissa, kuten oppitunneilla, itsenäisesti opiskeltaessa sekä kokeissa ja niihin valmistautuessa (Pekrun
ym. 2011, 37). Kuitenkin vasta 2000–luvulla tutkimuksen kentällä on alettu
kiinnostumaan myös oppimiseen liittyvistä positiivisista tunnekokemuksista
(Lonka 2014, 146). Tunteiden vaikutus nähdään oppilaiden sisäistä motivaatiota
heikentävänä tai edistävänä. Esimerkiksi oppimiseen kohdistuvan kiinnostuksen ja ilon puute heikentää oppimisen sisäistä motivaatiota ja vastaavasti taas
näiden tekijöiden olemassaolo vaikuttaa siihen edistävästi. (Pekrun ym. 2011,
38; Pekrun, Goetz, Daniels & Stupinsky 2010.)
Lonkan (2014, 147) mukaan voimakkain oppimiseen liittyvä positiivinen
tunne on oivaltamisen ilo, joka syntyy oppilaan ratkaistessa älyllisiä ongelmia.
Myös perusopetuksen opetussuunnitelma (2014, 17) korostaa oppimisessa oppimisen iloa ja myönteisiä tunnekokemuksia, sillä ne edistävät oppilaan oppimista sekä innostavat kehittämään omaa osaamista. Opettajalta saatu monipuolinen myönteinen palaute tukee tällaisten tunnekokemusten syntymistä ja näin
ollen edistää myös oppimisen mielekkyyttä (POPS 2014, 20). Oivaltamisen ilo ei
kuitenkaan synny rutiininomaista toimintaa edellyttävien tehtävien myötä,
vaan silloin, kun oppimisen kohteena on uudet asiat, jotka vaativat uudenlaisia
ratkaisutapoja. Tällöin oppilas on usein kiinnostunut, innostunut tai utelias.
(Lonka 2014, 147.) Oppimisen kannalta erityisen merkittävä tunne on kiinnos-
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tus, joka herättää uteliaisuuden sekä aktiivisuuden uuden tiedon luomiseen ja
etsimiseen (Lonka & Ketonen 2012, 71).
Aiempien tutkimusten mukaan oppimiseen liittyvät negatiiviset tunteet,
kuten toivottomuus ja tylsistyneisyys, heikentävät oppimiseen kohdistuvaa motivaatiota sekä yritystä prosessoida tietoa, millä taas on vaikutusta heikkoon
koulusuoriutumiseen (Hailikari, Kordts-Freudinger & Postareff 2016; Pekrun
ym. 2011). Jotkin negatiiviseksi luokitellut tunteet ovat oppimisen vaikutusten
kannalta kompleksisempia, kuten pelko ja häpeä. Ne saattavat heikentää oppilaan sisäistä motivaatiota, mutta edistää vahvasti ulkoista motivaatiota oppilaan halutessa välttää epäonnistuminen esimerkiksi kokeessa, jolloin kielteisten
tunteiden vaikutukset oppimiseen eivät olekaan täysin oppimista heikentäviä.
(Pekrun ym. 2011, 38.)
Suoriutumiseen liittyvät kielteiset tuntemukset, kuten häpeän tunne ja
epäonnistumisen pelko, voivat pahimmassa tapauksessa johtaa välttämisorientoituneeseen käyttäytymiseen, jolloin tietynlaisia tilanteita ja tehtäviä aletaan
kokonaan vältellä (Dweck & Mustavuori 2016, 42; Kauppinen & Vitikka 2018,
34; Kuusisto ja Tirri 2013, 14). Kauppilan ja Vitikan (2018, 34) mukaan haasteiden välttäminen epäonnistumisen pelon vuoksi voi johtaa ikätasoaan heikompaan tieto- ja taitotasoon, minkä vuoksi oppimisen arvioinnissa sekä palautteessa tulisi ohjata oppilaita oman toiminnan arvioimiseen lopputuloksen arvioinnin sijaan. Menestymistä painottava palaute lisää myös helposti ihmisten vertailua onnistujien ja epäonnistujien välillä sekä korostaa yksilön tarvetta todistaa jatkuvasti omaa älykkyyttään muille (Dweck & Mustavuori 2016, 26–27).
Erityisen vahingollista palaute voi olla silloin, kun se liittyy oppilaan ominaisuuksiin tai tehtävistä ja tavoitteesta irralliseen toimintaan (Hattie & Timperley
2007, 96).
Pekrun (2006, 316–317) on tarkastellut oppimisen aikana koettavia tunteita
luomansa kontrolliteorian (engl. control value theory) avulla. Hänen mukaansa
tunteet eivät ole pelkästään seurausta oppimisesta, vaan merkittävä osa oppimisprosessia. Tällaisia oppimisen aikana koettavia tunteita ovat esimerkiksi
innostus, tylsyys, turhautuneisuus ja viha (Pekrun 2006, 317). Teoria osoittaa,
että tunteet ovat merkittävästi ja vastavuoroisesti yhteydessä motivaationaali-
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siin ja kognitionaalisiin taustatekijöihin ja vaikutuksiin. Tunnekokemuksiin
vaikuttaa oppilaiden suoriutumiseen liittyvät pystyvyyden kokemukset ja onnistumisodotukset sekä se, kuinka merkityksellisenä oppilas oppimista tai suoriutumistaan pitää. (Pekrun 2006, 327–329.) Positiivisia tunteita tulee silloin, jos
oppilas arvostaa oppimaansa ja kokee osaamista, negatiivisia taas silloin, jos
pystyvyyden ja osaamisen tunne on vähäistä, mutta suoriutuminen koetaan
tärkeänä. Teorian mukaan opettajat voivat antamansa palautteen avulla edistää
oppilaiden myönteisten tunteiden muodostumista tukemalla heidän minäpystyvyyden ja hallinnan tunnettaan liittyen omaan oppimiseen ja osaamiseen.
(Pekrun 2006, 334.)
Opettajalle palautteenannosta haastavaa tekee se, että palautteen tulee sekä tukea lapsen myönteistä käsitystä oppimisestaan ja pystyvyydestään, että
kertoa lapselle realistinen kuva omista kehityskohteistaan (Aro ym. 2014, 15).
Palautteen vastaanottaminen ja antaminen vaativatkin sekä opettajalta että oppilaalta paljon taitoa ja osaamista (Hattie & Timperley 2007, 103). Opettajan ja
oppilaiden näkökulmasta on merkittävää miettiä, mitä ja millä tavalla palautetta annetaan ja pohtia myös sitä, miltä palaute itsessä ja muissa tuntuu (ks. Aro
ym. 2014, 15). Tämän vuoksi palautteenannossa palautteen luonteen lisäksi tulee kiinnittää huomiota myös tyyliin, jolla palautetta annetaan. Positiiviseksi ja
kannustavaksi tarkoitettu palaute ei välttämättä tunnu siltä, jos lapsi on esimerkiksi herkistynyt kritiikille, ja joskus runsas palautteenanto voi synnyttää lapselle kuvan, että hän on jatkuvasti arvioinnin kohteena. (Aro ym. 2014, 15.)

3

TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYS

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa oppilaiden käsityksiä opettajalta saadun palautteen merkityksestä oppimiselle. Opettajan antama palaute on keskeinen osa perusopetuksen opetussuunnitelman painottamaa formatiivista arviointia. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että saatu palaute voi joko edistää tai haitata oppilaiden oppimista riippuen siitä, mihin se kohdistuu ja millä
tavoin se annetaan. Aihetta on tutkittu aiemmin lähinnä oppilaiden koulussa
suoriutumisen näkökulmasta, jolloin oppilaiden oma ääni on jäänyt vähemmälle. On kuitenkin todettu, että palautteen avulla oppilaat muodostavat itsestään
kuvaa oppijana ja ihmisenä, millä on suuri merkitys oppilaiden koulusuoriutumiselle ja myöhemmälle elämälle. Tämän vuoksi aiheen tutkiminen nimenomaan oppilaiden näkökulmasta on tärkeää.
Tutkimuksessa haluttiin selvittää:
1. Millaisia käsityksiä oppilailla on palautteen merkityksestä oppimiselle?

4

FENOMENOGRAFISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

4.1

Tutkimuskohde ja lähestymistapa

Fenomenografia kuuluu laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen piiriin, sillä
siinä ollaan kiinnostuneita yksilöiden subjektiivisista tavoista tulkita ja ymmärtää tutkimuksen kohteena olevia arkipäivän ilmiöitä (ks. Huusko & Paloniemi
2006, 162–163; Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2011, 82).
Fenomenografiassa tarkastelu kohdentuu yksilöiden erilaisiin käsityksiin tutkittavasta ilmiöstä ja käsitysten välisistä suhteista (Huusko & Paloniemi 2006, 163).
Koska tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää oppilaiden käsityksiä siitä, millaisia merkityksiä opettajan antamalla palautteella on oppimiselle, ohjasi se valitsemaan tiedonhankinnan strategiaksi fenomenografian. Fenomenografisen tutkimuksen keskiössä on toisen asteen tutkimusnäkökulma: tutkimuksen kohteena on tutkittavan omat käsitykset tutkittavasta ilmiöstä, eikä suoraan se, mitä
ilmiö itsessään on (Huusko & Paloniemi 2006, 165; Häkkinen 1996, 30; Nummenmaa & Nummenmaa 2002, 69).

KUVIO 2. Fenomenografisen tutkimuksen kohde (Huusko & Paloniemi 2006, 165; Häkkinen 1996, 30).

Fenomenografia on suhteellisen nuori laadullisen tutkimuksen suuntaus, jonka
juuret ovat kasvatustieteen piirissä (Häkkinen 2006, 6). Fenomenografia-termiä
on käytetty vasta 1980-luvun alusta lähtien (Valkonen 2006, 20). Tutkijat eivät
ole kuitenkaan päässeet yhteisymmärrykseen siitä, minkä metodologisen käsitteen alle fenomenografia tulisi sijoittaa. Osa tutkijoista pitää fenomenografiaa
lähinnä tutkimusmetodina ja toiset teoreettisena tutkimussuuntauksena (ks.
Häkkinen 1996, 15; Valkonen 2006, 20). Huuskon ja Paloniemen (2006, 163) mukaan fenomenografia ei ole ainoastaan tutkimus- tai analyysimenetelmä, vaan
koko tutkimusprosessia ohjaava tutkimussuuntaus.
Yhtenä merkittävimpänä fenomenografisen suuntauksen kehittäjänä voidaan pitää Ference Martonia (s. 1939), joka tutkimusryhmineen aloitti opiskelijoiden erilaisten oppimista koskevien käsitysten tutkimisen Göteborgin yliopistossa 1970-luvulla (Huusko & Paloniemi 2006, 163; Valkonen 2006, 20). Tämän
vuoksi myös tässä tutkimuksessa oppilaiden käsitysten tutkiminen fenomenografiaa hyödyntäen tuntui luonnolliselta. Vaikka Marton tutkimusryhmineen
tutki alun perin erilaisia käsityksiä oppimisesta, on sittemmin käsitysten tutkimisesta siirrytty myös erilaisten ilmiöiden tutkimiseen kasvatuksen ja koulutuksen kentällä (Huusko & Paloniemi 2006, 163). Tässä tutkimuksessa oppilaiden käsityksiä opettajalta saadusta palautteesta ja sen merkityksestä oppimiselle tutkitaan osana laajempaa koulumaailman ilmiötä. Jo fenomenografia käsitteenä viittaa sanoihin “ilmiö” ja “kuvata”, mikä kohdentaa tarkastelun siihen,
miten eri ihmiset kokevat ja ymmärtävät tiettyä ilmiötä (Ahonen 1994, 114; Kettunen, Sampson & Vuorinen 2014, 3). Ahosen sanoin: “Ilmiö on ihmisen ulkoisesta
tai sisäisestä maailmasta saama kokemus, josta hän aktiivisesti rakentaa käsityksen”
(Ahonen 1994, 116).
Fenomenografiassa käsitysten tarkasteluun liitetään olennaisesti kokemukset. Ahosen (1994, 116) mukaan käsitykset perustuvat ihmisten kokemuksiin, sillä kokemusten kautta yksilöt jäsentävät ja rakentavat käsityksiään suhteessa muuhun maailmaan ja sen ilmiöihin. Käsitys voidaan ymmärtää kokemuksiin perustuvina yleistettyinä ajatuksina (Marton 1982, 31), minkä vuoksi
niitä on mahdoton erottaa toisistaan. Tässä tutkimuksessa oppilaiden käsitysten

tutkiminen on liitetty monella tapaa kokemuksiin, minkä vuoksi oli luontevaa
Martonin tavoin nähdä käsitykset kokemuksiin pohjautuvina ajatuksina.
Fenomenografiassa tutkitaan sitä, miten ympäröivä maailma ilmenee ja
rakentuu ihmisen tietoisuudessa (Ahonen 1994, 114). Fenomenografiassa todellista ja subjektiivisesti koettua maailmaa ei pyritä erottamaan toisistaan vaan ne
nähdään yhtenä samanaikaisena maailmana (Ahonen 1994, 116; Huusko & Paloniemi 2006, 164). Todellisuus käsitetään yhteisenä, minkä kokeminen ja käsittäminen on kuitenkin yksilöllistä (Huusko & Paloniemi 2006, 163). Kokemus ei
ole kaikki mitä on, vaan se on vain osa koettua maailmaa. Näin ollen yksi sama
maailma ilmenee eri lailla ihmisten käsityksissä. (Ahonen 1994, 116; Uljens
1992.) Tähän perustuen myös tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä,
millaisia erilaisia merkityksiä saman ikäiset lapset antavat palautteen yhteydestä oppimiselle samassa koulukontekstissa.
Ahosen (1994, 114) mukaan ihmisten käsitysten erilaisuus on seurausta
ihmisten erilaisista kokemustaustoista, sillä käsityksellä tarkoitetaan ajattelun ja
kokemuksen perusteella muotoutunutta kuvaa jostakin ilmiöstä. Kokemustaustan lisäksi ihmisten käsitykset ja niiden muodostuminen ovat yhteydessä ikään
ja siihen kontekstiin, missä ihminen toimii. Etenkin kulttuurisella kontekstilla
on vaikutusta siihen, miten yksilö käsityksiään jäsentää, sillä eri kulttuureissa
käsitteet saavat erilaisen merkityksen (Ahonen 1994, 114; Uljens 1989, 24; Åkerlind 2005). Näistä kontekstien ja kokemusmaailmojen eroista johtuen on ilmiöitä mahdoton tavoittaa kokonaisuudessaan jokaiselle samalla tavalla. Näin ollen
kukin yksilö käsittää vain osan ilmiöstä, sillä tarkastelee sitä aina tietystä kontekstista käsin. (Häkkinen 1996, 24.) Myös tänä päivänä koulumaailmassa oppilaat tulevat hyvin erilaisista kasvu- ja elämisympäristöistä, minkä ajateltiin
myös tämän tutkimuksen kannalta tuovan laajemman kokonaiskuvan tutkittavasta ilmiöstä.
Fenomenografisen tutkimussuuntauksen kiinnostus juuri käsitysten sisällöllisiin eroihin erottaa sen muusta käsitystutkimuksesta (Ahonen 1994, 115).
Erilaisten käsitysten kuvailemisen lisäksi fenomenografiassa pyritään analysoimaan ja ymmärtämään näitä toisistaan poikkeavia käsityksiä ja niiden välisiä yhteyksiä (Huusko & Paloniemi 2006, 163). Tässä tutkimuksessa käsitykset

ymmärretään fenomenografiassa merkityksenantoprosesseina ja niillä on syvempi ja laajempi merkitys kuin ihmisen muodostamilla mielipiteillä jostakin
asiasta (ks. Huusko & Paloniemi 2006, 164). Tutkimussuuntauksen mukaisesti
käsitysten yksilötason kuvauksien sijaan pyritään selvittämään millaisia erilaiset käsitykset ovat sisällöltään ja miten ne ovat suhteessa toisiinsa, jolloin erilaisten variaatioiden avulla voidaan tarkastella ilmiön kokonaiskuvaa. (Huusko
& Paloniemi 2006, 163; Valkonen 2006, 23.)
Tutkimalla oppilaiden käsityksiä opettajalta saamastaan palautteesta oli
tavoitteena saada esille sisällöllisesti mahdollisimman monia erilaisia tapoja
käsittää ilmiötä (Ahonen 1994 ,115). Validi perustelu fenomenografian valinnalle oli myös se, että lähestymistavan keskeinen tutkimuksen kohde on pitkään
ollut opiskelijoiden erilaiset käsitykset oppimisesta (Metsämuuronen 2006, 228).
Lasten käsityksiä tutkimalla voidaan ymmärtää heidän tulkintojaan todellisuudesta, jolloin opettaja herkistyy oppilaidensa ajattelulle sekä pystyy huomioimaan nämä käsitykset suunnitellessaan opetusta (Ahonen 1994, 114–115). Ollessaan tietoinen oppilaiden tavoista käsittää eri ilmiöitä opettaja voi ohjata oppilaiden ajattelun kehittymistä laadullisesti parempaan käsitykseen todellisuudesta (Marton 2005, 145).

4.2

Tutkimukseen osallistuneet

Tähän tutkimukseen osallistui 11 viidennen luokan oppilasta, joista kuusi oli
poikia ja viisi tyttöjä. Tutkittavista yhdeksän oli samasta koulusta ja kaksi muuta kahdesta eri koulusta. Tutkimukseen osallistujista kaksi oli tutkijoille omien
suhteiden kautta ennalta tuttuja ja loput tuntemattomia. Tutkittavien ja tutkijoiden aiemmilla kontakteilla ei kuitenkaan ollut tutkimuksen kannalta suurta
merkitystä, sillä suhteet ennalta tuttuihin henkilöihin eivät ole kovin läheiset.
Tutkimuksen kohdejoukko valittiin tarkoituksenmukaisesti (Patton 2002,
45-46). Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, joilla oli henkilökohtaista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä ja tietoa kyseisestä aiheesta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164; Tuomi & Sarajärvi 2018). Tällä tarkoituksenmukaisella otannalla pyrittiin takaamaan tutkimukselle oleellisen tiedon saatavuus kyseiseen ilmi-

öön liittyen (Patton 2002, 40). Koska laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena
ei ole etsiä kerätystä aineistosta keskimääräisiä yhteyksiä eikä tilastollisia säännönmukaisuuksia, oli pienempi osallistujajoukko riittävä (Hirsjärvi ym. 2009,
181; Tuomi & Sarajärvi 2018, 85).
Tutkittavien valintaa ohjasi pääasiassa kaksi syytä. Ensinnäkin voitiin ajatella, että viidennen luokan oppilailla on jo kokemusta omasta oppimisestaan
sekä opettajalta saadusta palautteesta. Toisekseen tämän ikäluokan oppilaat
ovat jo kehitykseltään ja kielellisiltä valmiuksiltaan kykeneviä kertomaan omista kokemuksistaan. Nuorempien oppilaiden kohdalla aineisto olisi saattanut
jäädä suppeammaksi ja tutkijoiden rooli korostua entisestään, jonka vuoksi
nuorempiä ikäluokkia ei otettu tarkastelun kohteeksi.

4.3

Aineiston keruu

4.3.1

Lapset tutkimuksen kohteena

Lapset tutkimuksen informantteina on melko tuore ilmiö tieteen saralla, mikä
on saanut alkunsa vasta 1980-luvun alussa. Lapsuuden tutkiminen ja lasten
huomioiminen tutkimuksen tekemisessä juontaa juurensa sosiologiasta, jonka
piirissä herännyt kriittinen keskustelu lapsuuden ja yhteiskunnan suhteesta
johti uudenlaiseen näkemiseen lapset yhteiskunnallisina toimijoina. (Alanen
2009, 9,10–11.) Tutkimuksen kentällä on alettu yhä kriittisemmin suhtautua aikuisten vahvaan asemaan lapsen tutkimukseen osallistumista koskevassa päätöksenteossa. Tällaisen ajattelun myötä on alettu korostaa lapsen osallisuutta
omien mielipiteiden ja ajatusten ilmaisuun sekä mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja elämisympäristöihin. (Strandell 2010, 92–93.)
Kvalitatiivinen lapsuudentutkimus on keino tuoda lasten ääni kuuluviin
sekä selvittää nimenomaan lasten näkökulmia asioista. Lasten tutkimisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon monia asioita, kuten eettiset kysymykset, tutkimusluvat, lapsen kehitystaso sekä haastattelukysymysten muotoilu. (Alasuutari
2005, 145.) Lisäksi lapsia tutkittaessa erityisen tärkeää on haastateltavan ja
haastattelijan välinen luottamus. Luottamuksen rakentamiseksi haastattelijan
on pyrittävä luomaan hyvä suhde haastateltaviin sekä tehdä heidät tietoiseksi

tutkimuksen ja haastattelun tarkoituksesta (Alasuutari 2005, 147; Ruusuvuori &
Tiittula 2005, 41). Haastattelutilanteessa keskustelunomaisuus ja vuorovaikutuksellisuus tulee myös ottaa huomioon, sillä haastattelutilanteessa aineisto rakentuu haastattelijan ja haastateltavan välisen verbaalisen kommunikaation ja
vuorovaikutuksen kautta (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 29). Haastattelun rakentumisessa tärkeää on antaa tarpeeksi tilaa lapsen kielelle, joka toimii haastattelun pääkielenä (Alasuutari 2005, 152).
Lapsuudentutkimuksen myöhäisen ilmenemisen vuoksi lapsia on melko
vähän tutkittu, mutta myös siihen liittyvät haasteet vaikuttavat siihen, että tutkijat kokevat helpommaksi valita tutkimisen kohteeksi lapsien sijaan aikuiset
(Alanen 2009, 9). Kuitenkin jos halutaan tutkia lapsuutta tai lapsia, on relevanttia kysyä asiaa lapsilta itseltään, sillä lapsen todellisuutta on mahdollista ymmärtää vain heidän oman ajattelunsa ja toimintansa kautta (KyrönlampiKylmänen 2010, 23–24). Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteeksi valittiin lapset.

4.3.2

Puolistrukturoitu teemahaastattelu

Haastattelun valinta tutkimuksen aineistonkeruun muodoksi oli luonnollista,
sillä fenomenografisessa tutkimuksessa aineisto kerätään useimmiten haastattelulla (Huusko & Paloniemi 2006, 163–164). Haastattelun valintaan vaikutti tutkimuksen tarkoitus käsitysten tutkimiseen, sillä Brinkmannin (2013, 22) mukaan haastattelija on kiinnostunut nimenomaan siitä, miten haastateltava kokee
ja käsittää maailmaa tai tiettyä tapahtumaa. Kun tutkimuksessa halutaan suoraan selvittää, mitä tai miten jokin tietty ihminen ajattelee, tietää tai toimii, on
perusteltua kysyä niitä häneltä itseltään (Eskola & Suoranta 2008, 85). Lisäksi
haastattelun etuna koettiin myös sen joustavuus, jolloin haastattelutilanteessa
haastateltavilla oli mahdollisuus vielä tarkentaa tarvittaessa kysymyksiä ja
myös haastattelijoilla oli mahdollisuus pyytää haastateltavia tarkentamaan vastauksiaan (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88).
Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää oppilaiden omakohtaisia käsityksiä
omaan oppimiseen ja opettajalta saatuun palautteeseen liittyen. Nämä ilmiöt

muodostivat kaksi teemaa (oppiminen ja opettajalta saatu palaute), jotka ohjasivat
haastattelumetodin valintaa. Koska tutkimusjoukkona olivat lapset, päädyttiin
puolistrukturoituun teemahaastatteluun. Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa haastattelu etenee tiettyjen teemojen varassa, mutta toisin kuin teemahaastattelussa, puolistrukturoidussa teemahaastattelussa käytetään kaikille samoja ennalta määriteltyjä haastattelukysymyksiä. (Eskola & Suoranta 2008, 86;
Hirsjärvi ym. 2009, 208.) Aineiston sisällön kannalta ajateltiin, että lasten on
helpompi tuottaa puhetta, kun apuna on teemoihin ohjaavia tarkempia kysymyksiä avoimien kysymysten sijaan.
Haastattelukysymykset muodostettiin oppilaiden elämis- ja kokemusmaailman sekä kognitiivisten taitojen pohjalta, jotta kysymykset olisivat oppilaille
mahdollisimman helposti ymmärrettäviä (Alasuutari 2005, 158; Helavirta 2007,
633). Jo tutkimuskysymys itsessään ohjasi liittämään kysymykset oppilaiden
henkilökohtaisiin kokemuksiin opettajalta saamastaan palautteesta oppitunneilla, mutta omien kokemusten pohjalta vastaamisen uskottiin olevan oppilaille
myös helpompaa. Haastattelukysymyksistä tehtiin avoimia, jotta oppilaat pystyivät vastaamaan kysymyksiin omin sanoin itse kertoen tehden haastattelutilanteesta myös vuorovaikutuksellisen (ks. Helavirta 2007, 634). Haastattelukysymysten tekemisessä tuli huomioida myös se, että kysymykset eivät olleet vastaukseen johdattelevia eivätkä sisältäneet tutkijoiden ennakko-oletuksia aiheesta (Alasuutari 2005, 152–153, 154.) Tämän vuoksi joihinkin kysymyksiin liittyen
ensin muodostettiin suljettu kysymys, johon pystyi vastaamaan myönteisesti tai
kielteisesti, jonka jälkeen oppilasta pyydettiin lisäkysymyksen avulla laajentamaan vastaustaan.
Haastattelussa käytettiin kaikille samaa haastattelurunkoa (ks. LIITE 2),
jossa oli yhteensä 18 kysymystä: 10 kysymystä koskien omaa oppimista ja 8 kysymystä koskien opettajalta saatua palautetta. Oppimista koskevissa kysymyksissä oppilaita pyydettiin kuvailemaan käsityksiään oppimisesta ja siitä, millaista oppiminen heille on. Kysymykset oli sidottu oppilaiden kokemuksiin oppitunneilla työskentelystä, joissa he kuvailivat esimerkiksi sitä, millaisia tehtäviä
oppiaineessa tehdään ja miltä tehtävien tekeminen heistä tuntuu. Palauteosiossa kysymykset kohdistuivat käsityksiin opettajalta saadusta palautteesta, mitä

se on ja milloin sitä saadaan sekä miten oppilaat kokevat sen vaikuttavan oppimiseen. Osio sisälsi myös kysymyksiä siitä, mistä oppilaat kokevat saavansa
palautetta ja miltä palautteen saaminen heistä tuntuu.
Samat kysymykset käsiteltiin kahteen kertaan, eri näkökulmasta käsin.
Ensin kysymykset käsiteltiin itselleen helpon oppiaineen kontekstista ja heti
perään näkökulma vaihdettiin itselle haastavan oppiaineen kontekstiin. Tällä
haluttiin tarkastella, eroavatko oppilaiden käsitykset oppimisesta ja palautteen
merkityksestä oppimiselle itselleen helpoksi kokeman ja haastavaksi kokeman
oppiaineen välillä. Ennen oppimiseen ja palautteeseen liittyviin kysymyksiin
menemistä oppilaita pyydettiin kuvailemaan, mitä oppiminen ja palaute ovat.
Varsinaisia tutkimushaastatteluita ennen suoritettujen testihaastattelujen pohjalta kysymyksiä hiottiin ja kysymysrunkoon lisättiin yksi kysymys koskien
oppituntien sisältöä.
Haastattelumenetelmäksi valittiin yksilöhaastattelu, sillä Brinkmannin
(2013) mukaan arkojen, intiimien ja heikommin tiedostettujen asioiden, kuten
arvostusten ja ihanteiden äärellä kannattaa haastattelutavaksi valita yksilöhaastattelu. Haastattelutilanteessa on tällöin helpompi rakentaa luottamusta haastateltavan ja haastattelijan välillä sekä tukea uskallusta avautua itselle henkilökohtaisista asioista. (Brinkmann 2013, 27.) Jos aihe olisi ollut tavanomaisempi,
ryhmähaastattelu olisi voinut olla perusteltu valinta, sillä sen vuorovaikutuksellisuuden vuoksi menetelmä on koettu antoisaksi fenomenografisessa tutkimuksessa (Kettunen, Sampson & Vuorinen 2014).
Haastatteluiden jälkeen tutkimusaineistoa oli kerätty yhteensä yhdeksän
haastattelun verran. Eskolan ja Suorannan mukaan laadullisessa tutkimuksessa
tutkimusaineiston laajuus ja riittävyys määräytyvät tutkimuksen tarkoituksen
ja merkityksen suhteesta tutkimusongelmaan. Määrää tärkeämpää on aineiston
sisällöllinen laatu, aineiston kattavuus. Kun uudet tapaukset eivät tuota enää
tutkimusongelman kannalta uutta tietoa ja vastaukset alkavat toistaa itseään,
voidaan aineisto nähdä riittävänä. (Eskola & Suoranta 2008, 60–63.) Tämä oli
olennaista myös tämän tutkimusaineiston kohdalla mietittäessä aineiston riittävyyttä. Yhdeksän alkuperäisen tutkimushaastattelun lisäksi päätettiin aineistoon ottaa mukaan testihaastattelut sen kattavuuden parantamiseksi. Kun kaik-

ki 11 haastattelu oli litteroitu ja litteraatteja tarkasteltu, todettiin aineistossa ilmenevän tiettyä toistuvuutta. Tällä voitiin perustella aineiston riittävyyttä tähän tutkimukseen. Valmista aineistoa oli yhteensä 67 sivua.

4.3.3

Aineistonkeruun eteneminen

Tutkimusta varten anottiin ensin tutkimuslupa joulukuussa 2017 ja luvan saatua lähestyttiin sähköpostitse muutamien eri koulujen rehtoreita ja luokanopettajia. Joulukuussa 2017 löytyi koulu ja luokka, josta aineisto oli mahdollista kerätä. Tässä vaiheessa tehtiin myös kaksi testihaastattelua haastattelun toimivuuden testaamiseksi, jotka otettiin myöhemmin osaksi aineistoa. Tammikuun
2018 alussa toimitettiin lupalomakkeet koulun kautta (ks. LIITE 1) oppilaiden
vanhemmille, ja saatiin yhdeksän myöntävää vastausta.
Virallinen tutkimusaineisto kerättiin tammikuun kolmannella viikolla,
kahtena eri päivänä. Haastattelut toteutettiin koululla kahdessa erillisessä tilassa käytännön syiden vuoksi. Koska tutkijoita oli kaksi, hyödynnettiin molempien tutkijoiden roolia niin, että tutkimusjoukko voitiin haastatella puoliksi.
Tällaisella käytännöllä myös haastateltaville voitiin luoda miellyttävämpi haastattelutilanne, kun haastattelijoita ei ollut haastateltavaan nähden useampaa.
Haastattelujen kesto vaihteli 12 minuutista 25 minuuttiin. Jokainen haastattelu
nauhoitettiin ja litteroitiin.
Koska tutkijan ja tutkittavan välisen luottamuksellisen suhteen luominen
oli tärkeää haastattelutilannetta ajatellen (ks. Alasuutari 2005, 147; Ruusuvuori
& Tiittula 2005, 41), edistettiin sen muotoutumista käymällä ennakkoon tutustumassa luokkaan ja kertomassa avoimesti oppilaille tutkimuksen tekemisestä
ja tarkoituksesta. Koska tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa oppilaiden henkilökohtaisia kokemuksia oppimisesta ja palautteesta, oppilaille haluttiin luoda
käsitys, että he voivat luottaa tutkijoihin ja näin kertoa itselleen henkilökohtaisemmistakin asioista. Tämän varmistaakseen oppilaille luotiin selkeä kuva heidän anonymiteetistään ja tutkimuksen luottamuksellisuudesta (ks. Alasuutari
2005, 148), eli tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja tutkittavilla oli oikeus keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa.

Haastattelutilanteessa ennen virallisten kysymysten esittämistä tutkijat
esittivät oppilaille kysymyksiä heidän kuluneesta päivästä sekä tuntemuksista
ja ajatuksista. Tällä pyrittiin siihen, että oppilaat tunsivat olonsa mahdollisimman rennoksi. Lisäksi, jotta haastattelutilanne oli oppilaille mahdollisimman
luonnollinen, tutkijat korostivat oikeiden ja väärien vastausten olemassaolon
sijaan oppilaiden vastausten olevan arvokkaita tutkimuksemme kannalta sellaisenaan. Tällä pyrittiin lisäämään myös oppilaiden motivaatiota, sillä MetsäMuurosen (2018, 233) mukaan haastattelijan tehtävä on motivoida haastattelijaa
ja ylläpitää tätä motivaatiota haastattelun ajan.

KUVIO 3. Aineistonkeruun eteneminen.

4.4

Aineiston analyysi

Fenomenografisessa aineiston analyysissa tavoitteena on etsiä aineistosta rakenteellisesti merkittäviä eroja, jotka selittävät miten ihmiset määrittelevät tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä, tässä tutkimuksessa käsityksiään opettajalta
saadun palautteen merkityksestä oppimiselle (ks. Åkerlind 2005, 322). Analyysi
on luonteeltaan aineistolähtöistä, minkä vuoksi tutkijoiden tulee tiedostaa omat
ennakkokäsitykset ja oletukset aiheesta, sillä niillä voi olla merkitystä tutkimuksen toteuttamisessa ja analyysissa. Tullessaan tietoiseksi omista käsityksistään tutkija kykenee suhtautumaan avoimesti tutkittavien käsityksiin. (Huusko
& Paloniemi 2006, 166.)
Fenomenografinen tutkimus on induktiivista tutkimusta, sillä siinä yksikkökohtaisista ilmaisuista edetään kohti yleisiä ilmiötä koskevia päätelmiä
(Green 2005, 34–35; Tuomi & Sarajärvi 2018, 107). Lähestymistavan ollessa aineistolähtöinen ei aiempi teoria ohjaa luokittelurungon jäsentymistä tai testaa
itseään aineistosta. Fenomenografisessa tutkimuksessa teoria syntyy avoimessa

vuorovaikutuksessa aineiston kanssa, mutta teorian muodostusta tukee myös
keskustelu muiden teorioiden kanssa. Teoreettinen perehtyneisyys on välttämätöntä fenomenografisessa tutkimuksessa, sillä se antaa valmiuksia suunnata ja
toteuttaa aineiston hankintaa sekä tunnistaa tutkimusongelmien kannalta olennaisia merkityksiä ja ilmaisuja aineistosta. (Ahonen 1994, 123, 127; Huusko &
Paloniemi 2006, 166; Häkkinen 1996, 40.)
Vaikka fenomenografinen tutkimus on ennen kaikkea kuvailevaa, myös
ilmausten analysointi ja tulkinta korostuvat. Aineistosta ilmenevien ilmiötä kuvaavien kompleksisten käsitysten analysoinnin ja tulkinnan tuloksena syntyvät
erilaiset kuvauskategoriat, joista tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä merkityskategoriat. (Häkkinen 1996, 14.) Tutkija ikään kuin päättelee tutkittavien ilmaisujen analyysin ja tulkinnan perusteella, mitä teoreettisesti merkityksellistä
ja toisistaan poikkeavaa ilmaisuissa on (Ahonen 1994, 115, 127). Fenomenografisen käsitysten analysoinnin ja kategorisoinnin tarkoituksena ei ole kuitenkaan
selittää syitä ilmiön kokemiseen vaan ymmärtää yksilöiden ajattelua ja suhdetta
tutkittavaan ilmiöön (Ahonen 1994, 126; Häkkinen 1996, 14).
Fenomenografisen tutkimuksen analyysille luonteenomaista on prosessin
vaiheittainen eteneminen, jossa jokaisella vaiheella on tärkeä merkitys analyysiprosessin etenemisessä. Aineiston analyysi etenee merkitysyksiköiden
erottelusta alempien ja ylempien kategorioiden muodostamiseen ja siitä kohti
merkitysategoriajärjestelmän tai tulosavaruuden kuvaamista. (Huusko & Paloniemi 2006, 166; Uljens 1989, 41.) Seuraavaksi kuvataan tämän tutkimuksen aineiston analyysin neljää vaihetta.

KUVIO 4. Fenomenografisen tutkimuksen analyysin eteneminen Uljensia (1989, 41) mukaillen.

Vaihe 1: aineistoon perehtyminen ja esianalyysi
Merkittävä osa analyysiprosessia on toistuva aineiston lukeminen, mikä tekee
aineiston tutkijalle tutuksi ja luo perustaa aineiston analyysille (Kettunen,
Sampson & Vuorinen 2014). Tämän vuoksi ennen varsinaisen fenomenografisen
analyysin aloittamista tutustuttiin aineistoon lukemalla sitä läpi useaan otteeseen. Aluksi aineistoa luettiin haastattelu kerrallaan, jolla pyrittiin saamaan kokonaiskuva aineistosta. Tämän jälkeen kokeiltiin erilaisia lukutapoja, jotta aineistoa päästiin tarkastelemaan mahdollisimman monipuolisesti. Haastateltavien vastaukset jaoteltiin haastattelukysymyksittäin, jolloin vastausten vaihtelu
oli paremmin nähtävillä. Aineistosta haluttiin vielä tarkemmin löytää variaatioita erilaisten palautteen merkityksen käsitysten välillä, jonka vuoksi haastatteluista tehtiin tiivistelmät.
Tiivistelmien avulla voitiin tarkastella selkeämmin oppilaiden käsityksiä
oppimisesta ja opettajalta saadun palautteen merkityksestä oppimiselle. Tässä
kohtaa oppilaiden käsityksiä tarkasteltiin vielä erikseen sekä helpon että haastavan oppiaineen kontekstissa. Käsityksiä kuvaavien ajatuskokonaisuuksien
tarkentamiseksi tiivistelmistä tehtiin vielä taulukot, joihin kirjattiin tarkemmin

vain palautteen merkitystä kuvaavia sisältöjä. Tässä kohtaa haastatteluja tarkasteltiin siis vielä oppilas kerrallaan, eli ilmaisuja ei oltu vielä erotettu kontekstistaan.
Tämä aineiston esianalyysi osoitti, ettei palautteen merkityksellä oppimiseen, ollut merkittävää eroa itselle helpon ja haastavan oppiaineen välillä, joten
tämä kahtiajako hylättiin. Näin ollen palautteen merkitystä oppimiselle tarkasteltiin yhtenä kokonaisuutena aineistossa. Esianalyysin avulla kuitenkin huomattiin, että palautteen merkityksen variaatioita oppimiselle ilmeni siinä, millä
tasolla sen koettiin vaikuttavan oppimiseen: vaikuttaa monella tapaa oppimiseen, vaikuttaa vain tehtävään tai työskentelyyn, vaikutuksia nähtävissä molempiin edellä mainittuihin.

Vaihe 2: merkitysyksiköiden etsiminen
Tutkimuksen analyysin toisessa vaiheessa aineistosta etsitään merkitysyksiköitä. Åkerlindin (2005, 324) mukaan fenomenografisessa analyysissä aineistosta
pyritään löytämään tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia eri käsityksiä
kuvaavia merkitysyksiköitä. Aineistosta lähdettiin tarkastelemaan kaikkia palautteen merkitystä kuvaavia lauseita ja ajatuskokonaisuuksia. Tutkijat alleviivasivat lauseita ja tekivät omia merkintöjä aineistoon, jotta erilaisia käsityksiä
olisi helpompi havainnoida ja vertailla. Tässä vaiheessa valittuja merkityksiä on
tärkeää tulkita suhteessa siihen kontekstiin, jossa ne ilmenevät, eli oppilaan
haastatteluun (ks. Valkonen 2006, 35). Etsittäessä merkitystä kuvaavia ilmaisuja
pyrittiin koko ajan pitämään mielessä tutkimuskysymys, jotta löydetyt ilmaisut
olivat tarkoituksenmukaisia tutkimuksen kannalta.
Erilaisia käsityksiä palautteen merkityksestä oppimiselle löytyi joka haastattelusta vähintään yksi, ja monilla haastateltavilla oli useampia käsityksiä samasta ilmiöstä. Kaikki toisistaan vähänkin eroavat käsitykset eriteltiin toisistaan ja kirjattiin ylös, jotta voitiin saada mahdollisimman tarkoituksenmukainen käsitysten kirjo (ks. Åkerlind 2005, 324). Tämän jälkeen aineiston pohjalta
löytyneet erilaiset käsitykset pelkistettiin käsitystä kuvaaviksi ilmauksiksi
(TAULUKKO 1), ja listattiin allekkain myöhempää kategorisointia varten (ks.

LIITE 3). Tässä vaiheessa ilmaukset siis erotettiin alkuperäisestä kontekstista,
jotta käsitysten vaihtelua voitiin tarkastella suhteessa koko aineistoon.

TAULUKKO 1. Esimerkit pelkistetyistä ilmauksista.

Vaihe 3: alemman tason kategoriat eli käsitysryhmät
Fenomenografisen analyysin kolmannessa vaiheessa merkitysyksiköitä ryhmiteltiin ilmaisujen mukaan käsitysryhmiksi. Ilmaisujen ryhmittely perustui niiden vertailuun, jolloin ilmaisuista pyrittiin etsimään samankaltaisuuksia, erilaisuuksia, olennaisuuksia ja rajatapauksia. (ks. Marton 2005.) Käsitysryhmät
muodostuivat melko selkeästi aineiston ilmausten pohjalta, sillä samankaltaisuudet ja erilaisuudet ilmaisuissa olivat nähtävissä. Välillä kuitenkin ilmaisujen
rajatapauksissa palattiin ilmaisujen alkuperäiskonteksteihin ja tarkasteltiin tulkintoja asiayhteyteen nähden.
Erilaisten ilmaisujen pohjalta muodostui 5 käsitysryhmää. Ensimmäinen
ryhmä koostui ilmaisuista, jotka kuvasivat opettajan antaman palautteen vaikutuksia minäpystyvyyteen ja motivaatioon oppimisessa. Tähän ryhmään (palaute
lisää motivaatiota ja minäpystyvyyttä) koottiin esimerkiksi sellaiset ilmaisut kuin

usko omiin kykyihin kasvaa, kannustaa yrittämään eri asioita, mielenkiinto
opiskelua kohtaan kasvaa, auttaa yrittämään parhaansa sekä antaa voimaa ja
itsevarmuutta. Seuraava käsitysryhmä, palaute tekee näkyväksi oppimisen nykytilan
ja kehittymisen kohteet, löytyi yhtä helposti ja sitä kuvaavat ilmaisut erottuivat
edellisen käsitysryhmän ilmaisuista siinä suhteessa, että ne kuvasivat palautteen merkitystä oppimisen nykytilan ja kehittymisen kohteen tunnistamisessa.
Kolmas muodostunut käsitysryhmä ei ollut enää niin helposti muodostettavissa, mutta se haluttiin kuitenkin ottaa huomioon, sillä tunteiden yhteys palautteen saamiseen ja sitä kautta oppimiseen nähtiin olennaisena oppilaiden käsityksissä. Tämän kategorian nimeksi muodostui palaute tuottaa oppimiseen vaikuttavia tunteita.
Neljänteen kategoriaan ryhmiteltiin ilmaukset, joissa palautteen merkitys
nähtiin liittyvän tekemisen ja työskentelyn tapaan. Näin käsitysryhmälle muodostui nimeksi palaute vaikuttaa tekemisen tapaan. Viides ja viimeinen käsitysryhmä, palaute vaikuttaa työskentelyn kohteeseen, muodostettiin sellaisten ilmaisujen perusteella, joissa oppilaat kuvasivat palautteen merkitystä oppimisen sijaan työskentelyn kohteena oleviin tehtäviin.
Vaihe 4: ylemmän tason merkityskategoriat
Viimeisessä analyysin vaiheessa alemman tason kategorioista muodostettiin
ylemmän tason kategoriat sen mukaan, millaiset eroavaisuudet alemman tason
kategorioiden välillä oli havaittavissa. Merkittävää ylempien merkityskategorioiden muodostamisessa oli löytää kunkin kategorian sisällölliset erityispiirteet
sekä näitä eri kategorioita erottavat piirteet. Tässä vaiheessa merkityskategoriat
sisällöllisine erityispiirteineen kirjattiin auki, ja niiden empiriaa tuettiin suorien
lainausten avulla. (Huusko & Paloniemi 2006, 168; Häkkinen 1996, 43.) Åkerlindin (2005, 124) mukaan suorat lainaukset tuottavat selkeämmin ymmärrettävää
tietoa kuin pelkkä yleisempi kuvaus. Aiemmat aineiston pohjalta tehdyt havainnot palautteen erilaisesta vaikutuksesta laajemmin oppimiseen ja kapeammin pelkästään tehtäviin tai työskentelyyn ohjasivat osaltaan merkityskategori-

oiden muodostumista, joita alemman tason kategoriat eli käsitysryhmät kuitenkin vahvistivat entisestään.
Aiempien käsitysryhmien pohjalta muodostui kaksi selkeää pääkategoriaa
sekä yksi ambivalentti kategoria. Ensimmäinen merkityskategoria muodostui
käsitysryhmistä: palaute vaikuttaa motivaatioon ja minäpystyvyyteen, palaute tekee
näkyväksi oppimisen nykytilan ja kehittymisen kohteet sekä palaute tuottaa oppimiseen
vaikuttavia tunteita. Koska kaikissa näissä palautteen nähtiin vaikuttavan oppimiseen monitahoisesti, annettiin merkityskategorialle nimeksi palaute edistää
oppijaminäkuvan kehittymistä. Toinen selkeä merkityskategoria erottui edellisestä
siinä, että siihen kuuluvat käsitysryhmät kuvasivat palautteella olevan merkitystä ainoastaan tehtävään ja työskentelyn tapaan. Merkityskategoria muodostui käsitysryhmistä palaute vaikuttaa tekemisen tapaan ja palaute vaikuttaa työskentelyn kohteeseen, minkä vuoksi kuvauskategorian nimeksi tuli palaute vaikuttaa
työskentelyyn ja tehtäviin.
Näiden kahden merkityskategorian väliin muodostui kolmas kategoria,
joka sisälsi ristiriitaisia ilmaisuja palautteen merkityksestä oppimiselle. Analyysin myötä huomattiin, että samalla henkilöllä saattoi olla kahdenlaisia, toisistaan eroavia näkemyksiä palautteen merkityksestä, minkä vuoksi tämän edellisistä kategorioista laadullisesti eroavan merkityskategorian nimeksi muodostui
palautteen ristiriitaiset merkitykset. Tähän merkityskategoriaan yhdistyi siis piirteitä molemmista aiemmista merkityskategorioista. Vaikka kolmas kategoria ei
ollut sisällöiltään yhtä selkeästi erottuva muihin kategorioihin nähden, haluttiin
se ottaa mukaan kategoriajärjestelmään, sillä se koettiin olennaiseksi tutkimuskysymyksen kannalta. Merkityskategorioiden avaamisen lisäksi fenomenografisen analyysin viimeisessä vaiheessa osoitettiin myös syntyneiden merkityskategorioiden yhteydet toisiinsa (ks. Valkonen 2006).

4.5

Eettiset ratkaisut

Tutkimuksen tekemisessä noudatettiin yleisiä tieteellisen tutkimuksen tekemiselle tyypillisiä eettisiä periaatteita. Tutkimuksen toteuttamisessa otettiin huo-

mioon tieteelliselle tutkimukselle asetetut eettiset vaatimukset: tiedonhankinta-,
tutkimus- ja arviointimenetelmiä sovellettiin hyvien tieteellisten käytäntöjen
mukaisesti ja ne kuvattiin yksityiskohtaisesti ja perustellen (Hirsjärvi ym. 2009,
24; Tuomi & Sarajärvi 2018, 150). Koska tutkimuksen tekemiseen liittyy aina
monia eettisiä valintoja ja ratkaisuja ongelmakohtineen, oli tutkijoiden oltava
tietoisia niiden suhteesta omaan tutkimukseen (Eskola & Suoranta 2008, 59).
Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti tutkimuksen aiheen, tutkittavien, tiedonhankinnan, raportoinnin ja teorian eettisyyteen.
Eskolan ja Suorannan (2008, 35) mukaan tutkimuksen aihe on sopiva, kun
aihe on tutkijalle riittävän kiinnostava, mutta ei liian tuttu, jolloin sitä pystyy
tarkastelemaan monipuolisesti. Tässä tutkimuksessa aihe valikoitui nimenomaan sen kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden vuoksi sen sijaan, että se olisi
ollut tutkijoille ennalta henkilökohtaisesti läheinen. Tällöin tutkijoilla oli aiheeseen riittävä etäisyys, minkä voidaan ajatella lisäävän tutkimuksen luotettavuutta (Eskola & Suoranta 2008, 35). Toisaalta aihe voidaan nähdä tämän tutkimuksen tekemisen kannalta myös haasteena. Koska tutkimuksen kohteena oli
oppilaiden henkilökohtaiset käsitykset itsestään oppijana ja palautteen merkityksestä oppimiselle, oppilaiden saattoi olla vaikeaa puhua itselleen intiimeistä
asioista heille ennalta vieraille ihmisille ja mahdollisesti jättivät jotain kertomatta.
Eettisyyden periaatteiden mukaisesti tutkimukseen osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen ja tutkimusluvat anottiin tutkimukseen osallistuvilta.
Koska tässä tutkimuksessa tutkittiin lapsia, vanhempien rooli huoltajina korostui, sillä suostumus tutkimukseen osallistumisesta kulki huoltajan kautta (Kuula 2006, 148; Strandell 2010, 92). Lisäksi oppilaiden oma suostumus vanhempien
suostumuksen ohella huomioitiin tässä tutkimuksessa. Koska suostumus kulki
aluksi myös huoltajien kautta, ei voida olla varmoja oliko suostumus tutkimukseen osallistumisesta ensisijaisesti lapsen oma valinta, vai oliko huoltajilla vaikutusta lapsen tekemään päätökseen. Tutkimukseen osallistuvilla oppilailla oli
mahdollisuus keskeyttää haastattelutilanne tai jättää kysymyksiin vastaamatta
missä vaiheessa tahansa (Kuula 2006, 107).

Lisäksi tutkittavien riittävä informoiminen tutkimuksen taustasta on olennainen eettisyyttä kuvaava tekijä. Kuulan mukaan (2006, 61–62) tutkittaville
tulee kertoa olennainen informaatio tutkimuksesta, jolloin tutkittavat ovat tietoisia siitä, mitä tutkimuksessa tavoitellaan ja mihin tarkoitukseen heiltä saatuja
tietoja käytetään. Sen vuoksi riittävän tiedon välittäminen oppilaille ja heidän
vanhemmilleen pyrittiin varmistamaan myös tässä tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistujat olivat tietoisia, mitä tutkitaan ja mihin saatua aineistoa käytetään, eli ainoastaan tutkielman tekemiseen (Patton 2002, 408).
Aineistonkeruussa huomioitiin eettiset periaatteet myös säilyttämällä
haastateltavien anonyymiys tutkimuksessa. Anonymiteetin säilyttämisellä pyrittiin varmistamaan mahdollisimman luotettava aineisto, sillä Mäkisen (2006,
114–115) mukaan haastateltavan on helpompi puhua tutkittavasta asiasta suoraan ja rehellisesti, jos anonymiteetti on suojattu. Lisäksi tutkimusaineistoa käsiteltiin niin, ettei valmiista tutkimuksesta ollut erotettavissa vastaajiin liittyviä
henkilökohtaisia tietoja tai muita tunnistamiseen ohjaavia piirteitä. Haastateltavien nimet eivätkä muut taustatiedot tulleet ulkopuolisille esille missään tutkimuksen vaiheessa (ks. Eskola & Suoranta 2008, 57; Kuula 2006, 64; Tuomi &
Sarajärvi 2018, 150–151.)
Aineiston ja siihen liittyvien tietojen säilyttämiseen liittyvät periaatteet oli
määritelty sekä kerrottu tutkittaville ennen tutkimuksen aloittamista ja niitä
noudatettiin koko prosessin ajan (Tuomi & Sarajärvi 2018, 151). Aineistoa säilytettiin huolella tutkijaparin henkilökohtaisilla asemilla eikä ulkopuolisilla ollut
pääsyä aineistoon. Lisäksi tutkimusaineistoa käsiteltiin varoen eikä aineiston
yksityiskohdista puhuttu ulkopuolisille. Saatua tutkimusaineistoa käytettiin
vain tämän pro gradu -tutkielman tekemiseen ja se hävitettiin tutkimuksen päätyttyä. (ks. Patton 2002, 409.)
Tutkimusaineiston tulkinnassa ja raportoinnissa on pyritty tarkkaan ja totuudenmukaiseen toteutukseen. Aineiston analyysissä on noudatettu fenomenografisen analyysin ohjeita ja aineistosta muodostetut tulokset on pyritty
esittämään realistisesti ja tutkittavien käsityksiä sekä ihmisarvoa kunnioittaen,
mikä tukee Eskolan ja Suorannan (2008, 56) käsityksiä tutkimuksen eettisyydes-

tä. Kaikkia lasten antamia selityksiä ja vastauksia on pidetty tutkimuksen kannalta arvokkaina.
Tutkimuksen tekemisessä on mietitty myös tutkimukseen käytettävän teorian tarkoituksenmukaisuutta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 159). Tutkimuksen tekemisessä hyödynnettiin aikaisempia kirjoituksia ja tutkimuksia loukkaamatta
kirjoittajien yksityisyyttä sekä käyttämättä plagiointia (Hirsjärvi ym. 2009, 24).
Aikaisempi teoria on osaltaan tukenut pääsyä tämän tutkimuksen tutkimusongelman sisään ja toisaalta myös auttanut tulkitsemaan tutkimusaineistoa tieteellisesti (Eskola & Suoranta 2008, 82-83; Huusko & Paloniemi 2006, 166; Häkkinen
1996, 40).

5

OPPILAIDEN KÄSITYKSET PALAUTTEEN
MERKITYKSESTÄ OPPIMISELLE

Tässä osiossa esitellään tutkimuksen tulokset. Vaikka aineiston analyysi eteni
induktiivisesti eli pienistä merkitysyksiköistä kohti ylemmän tason kategorioita
ja koko tulosavaruutta, esitetään tulokset vastakkaisessa järjestyksessä. Ensiksi
kuvataan aineiston pohjalta syntynyttä kolmea merkityskategoriaa, joiden
muodostumista selitetään ja kuvataan käsitysryhmien sekä suorien lainausten
avulla. Lisäksi merkityskategorioiden välisiä suhteita esitellään tulososion
myöhemmässä vaiheessa.
Saatujen tulosten mukaan oppilailla ilmeni kolmenlaisia käsityksiä palautteen merkityksestä oppimiselle. Ensinnäkin palautteen koettiin edistävän oppijaminäkuvan kehittymistä. Toisaalta palautteella oli myös tehtävä- ja toimintakeskeinen merkitys, sillä opettajalta saatu palaute vaikutti tehtävien sisältöön ja
tekemisen tapaan. Kolmas aineistosta ilmennyt käsitys oli ristiriitainen ja osittain päällekkäinen näihin aiempiin kategorioihin nähden, sillä siinä yhdistyi
piirteitä molemmista merkityskategorioista. Tuloksia avataan tarkemmin seuraavissa osioissa.

KUVIO 5. Oppilaiden käsitykset palautteen merkityksestä oppimiselle.
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5.1

Merkityskategoria 1: palaute edistää oppijaminäkuvan
kehittymistä

Ensimmäinen merkityskategoria muodostettiin alla olevassa taulukossa esitettyjen käsitysryhmien pohjalta. Näissä käsitysryhmissä opettajalta saadun palautteen koettiin vaikuttavan laajemmin oppimiseen, erityisesti oppijaminäkuvan kehittymiseen. Opettajalta saatu palaute koettiin myönteisenä ja pääsääntöisesti omaan oppimiseen positiivisesti vaikuttavana asiana.

TAULUKKO 2. Ensimmäistä merkityskategoriaa kuvaavat käsitysryhmät.

5.1.1

Palaute lisää motivaatiota ja minäpystyvyyttä

Erilaisia minäpystyvyyden edistämistä koskevia ilmaisuja oli vahvasti nähtävissä oppilaiden käsityksissä palautteen merkityksestä omalle oppimiselleen.
Palautteen nähtiin lisäävän minäpystyvyyttä ja tunnetta osaamisesta. Myös usko omiin kykyihin lisääntyy palautteen saamisen myötä. Oppilas 1 kuvasi palautteen merkitystä minäpystyvyyden lisääntymisen näkökulmasta seuraavasti:
Joo, sitte tulee semmone hyvä olo, ku se on sanonu, että kyllähän mä tän osaanki. Vaikka
välillä tuntuukin, että ei osaa… ...sitte ku seuraavan kerran vetää nii tietää, että ei se ookkaa nii paha, kun on saanu sen palautteen nii se on menny hyvin (Oppilas 1).
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Myös oppilas 4 kuvailee minäpystyvyyden ja uskon omiin kykyihin lisääntyvän opettajan antaman palautteen avulla: Joskus, jos oon saanu hyvää palautetta nii
se antaa semmosta voimaa, että osaa tehdä ja jaksaa yrittää. Kuten oppilas 4 kuvailee, opettajalta saatu palaute auttaa myös yrittämisen jaksamisessa. Samoin toteaa myös oppilas 11: ...Mut sit yleensä meidän opettaja sanoo, että ei se haittaa. Riittää, kun yrittää. Ni sitte jaksaa sillee yrittää. Jaksamiseen kannustamisen lisäksi
palautteen koettiin kannustavan ja lisäävän rohkeutta eri asioiden yrittämiseen:
...positiivinen palaute kannustaa mua yrittämään rohkeesti eri asioita” (Oppilas 3).
Palautteen koettiin lisäävän itsevarmuutta, mikä linkittyy vahvasti minäpystyvyyteen. Oppituntien aikana saatu palaute lisää varmuutta osaamisesta
sekä tunnetta, että osaa:
No sit se saattaa olla sillee, että ei oo just nii paljon mielessä se, että entä jos ei osaakkaa
lausuu niitä tai jos muut nauraa tai jotain. Ni sit se ei oo nii paljoo mielessä, kun kuulee
opettajalta, että sä osaat sen hyvin…(Oppilas 11).

Erityisesti itselleen haastavassa oppiaineessa tämä koettiin tärkeäksi, kuten
oppilas 4 kuvaa:
No joo varsinkin, kun se on semmone vähän vaikee eikä nii kiinnostava aihe… ... jos on
saanu sitä hyvää palautetta nii tietää, että osaa eikä tarvii sit kokeessa pelätä, että ei osais
sitä asiaa, kun on kumminki osannu sen siinä tunnilla (Oppilas 4).

Oppilaan 4 kokemusten mukaan juuri oppitunnilla saatu palaute luo itsevarmuutta osaamisesta ja samalla myös luottamusta kokeessa onnistumiseen. Oppilas 11 tuo vastauksessaan esille palautteen merkityksen eroa itsevarmuuteen
ja minäpystyvyyteen itselleen haastavassa ja helpossa kokemassaan oppiaineessa:
No jos mä saan siltä hyvää palautetta siitä lausumisesta ni sit se on sillee kivaa, kun tietää, että sitä ei iha nii hyvi osaa ja sit kuitenki opettaja sanoo, että sä osaat sen ihan hyvin
ni sit se on ihan kivaa. Toisin ku siinä matikassa, kun mä tiedän et mä osaan ne asiat hyvin ni sit se ei vaikuta sinäänsä mitenkää, mut sit enkussa ku sitä ei osaa nii hyvi ni sit ku
sä saat sitä hyvää palautetta ni sit se vaikuttaa vähä (Oppilas 11).

Oppimiseen liittyvä motivaatio on tekijä, jonka koettiin lisääntyvän tai heikentyvän riippuen saatavan palautteen laadusta. Noo jos se antaa vaikka koko ajan
pelkästään huonoa palautetta niin siinä menee se motivaatio siihen opiskeluun vähäsen,
kuvailee oppilas 1. Päinvastoin taas hyvän palautteen hän kokee lisäävän op-
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pimiseen kohdistuvaa motivaatiota. Saadulla palautteella on yhteys myös opiskelun kiinnostavuuteen: No sitten se ei ois yhtään mielenkiintosta, jos ei sais palautetta siitä… (Oppilas 8).
Aineistosta tuli esille myös opettajan antaman palautteen vaikutus parhaansa yrittämiseen, etenkin positiivista palautetta saadessa: ...jos se on sanonu
vaikka sillei, että sä oot tosi hyvin tehny, nii sit tavallaa sitä yrittää tehä parhaansa et
näyttää et on niinku… (Oppilas 5). Toisaalta myös hyvän palautteen lisäksi huonon palautteen koettiin lisäävän halua yrittää parhaansa ja näyttääkseen että
osaa ja onnistuu. Näin ollen rakentava tai “huono palaute” kannusti opiskelemaan kovemmin:
...tai sit jos se on antanu huonoo palautetta ni sit voi, tai se vaikuttaa sillei, et jos tekee
vaikka koetta ni sit on sillei et nyt mä teen tän kokeen tosi hyvin, et mä oon harjotellu
niin paljon tähän ja nyt mä näytän et kyl mä osaan niinku (Oppilas 5).

Yleisesti aineistosta oli nähtävillä käsitys, että hyvä palaute kannustaa oppimiseen ja opiskeluun: Jos on hyvää palautetta ni se yleensä kannustaa sitä (Oppilas 9),
... se yleensä kannustaa mua yrittämään sitä soittamista (Oppilas 3). Lisäksi kysyttäessä millaista hyvä palaute on, oppilaat kuvasivat sitä luonteeltaan seuraavasti:
Kannustavaa (Oppilas 7)/ No se on semmosta positiivista ja kannustavaa (Oppilas
10)/ Noo se on kannustavaa ja sitte se, no, siinä vaan saattaa lukee että hyvin kirjotettu
ja semmosta (Oppilas 9). Hyvän palautteen ja kannustavuuden välillä on siis
nähtävillä vastavaikutus: hyvä palaute kannustaa ja kannustava palaute koetaan hyvänä palautteena.

5.1.2

Palaute tekee näkyväksi osaamisen nykytilan ja kehittymisen kohteet

Opettajalta saadun palautteen nähtiin kertovan tämän hetkisestä osaamisen
tasosta. Oppilas 8:n mukaan palaute kohdistui juuri oppimisen arviointiin: No
siihen oppimiseen ehkä et miten on oppinu sen kyseisen asian mitä opiskellaan…
…mikä on menny hyvin ja mitä ei ihan niin hyvin osaa. Oppilaiden käsitysten mukaan palautteen avulla saatiin myös tietoa siitä, mitä tulee vielä harjoitella ja
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kehittää entisestään. Oppilas 5 kuvaili tätä näin: ...palautteessa voi kertoo, et mitä
vois parantaa tai missä on vielä kehitettävää.
Palaute nähtiin ulkopuolisen henkilön eli tässä tilanteessa opettajan antamana arviona omasta osaamisesta: Öö, no semmosta ee että niinku annetaan tietoja,
että missä vois kehittyä ja mikä meni hyvi ja sillai et tietää vaikka ulkopuolisen näkökulmasta, että mite se oma suoritus meni (Oppilas 6). Esimerkiksi kokeiden kautta
saadun palautteen avulla saatiin tietoa siitä, miten opiskeltavia asioita oli opittu. Oppilas 10 kuvasi tätä näin: Jos vaikka kokeen jälkeen annetaan jotain palautetta
niin sitte niinku opettaja kertoo, että mitä se on niinku mieltä siitä (omasta oppimisesta). Myös oppilas 1 todensi tätä seuraavalla esimerkillä:
No siinä voi koepaperin vieressä vaikka lukee, jos siinä on vaikka ysi, nii voi vieressä
vaikka lukee hyvä, hyvin suoriuduit tai tällasta. Tai sit, jos ei ookkaa menny nii hyvi nii
tulee joku huonompi numero nii sitte siinä voi lukee että harjoittele vielä lisää tai jotain
tämmöstä (Oppilas 1).

Myös projektioppiminen tuli aineistossa esille, ja tällöin käsitykset palautteen
merkityksestä oppimiseen kohdentuivat siihen: Ni sitten, kun sen jakaa opettajalle
niin se kommentoi siihen sen palautteen, mitä mieltä se on siitä projektista… ... miten
se työ on menny tai se projekti (Oppilas 9). Vaikka usein oppimista koskevaa palautetta koettiin saavan kokeen tai projektin jälkeen, myös oppituntien aikaisesta palautteesta oli mainintoja aineistossa. Omaa oppimista koskevaa palautetta
on mahdollista saada myös tunneilla tekemisen ohessa, jota oppilas 2 todensi
seuraavasti:
Yks meidä opettajista otti luokasta tyyppejä ja muute vaa luettavaks ja sitte ku mä luin
sujuvasti ja hyvin, nii se sano et tosi hyvin luet ja sujuvasti ja sitte, kun piti nii mä niinku
osasin kertoo siitä, että mitä siinä tapahtu nii sit se sano, että hyvin osaat, nii se jäi hyvin
mielee (Oppilas 2).

Oppilas 3:lla oli myös samansuuntaisia kokemuksia tunnin aikaisesta palautteesta: Sillon, kun me soitetaan jotain kappaletta nii (opettaja) voi tulla antaa siitä jonkun palautteen. Palaute voi kohdistua joko koko luokan yhteiseen osaamiseen tai
yksilön osaamiseen: ...ku ollaan soitettu nii se on ihan yleisesti sanonu, et hyvin soitatte ja et vois vielä vähän enemmän päästää siitä soittimesta ääntä tai Hyvin soitettu,
eikä tullu oikein vääriä sointuja siitä.
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Lisäksi oppilaiden käsitysten mukaan palaute ohjasi tiedostamaan, mitä
opittavia asioita tulisi harjoitella lisää, jotta oma osaaminen kehittyy. Etenkin
rakentava palaute auttaa saamaan kehittymisen kohteen näkyville ja sitä kautta
auttaa harjoittelemaan sitä lisää. Eräs oppilas kuvasi tätä seuraavasti: Kyllä se
sillä tavalla, et jos saa jotain rakentavaa (palautetta) nii sit voi harjoitella sitä asiaa
(Oppilas 3). Myös oppilas 4 kuvaa rakentavan palautteen merkitystä oppimiseen: ...et, jos on rakentavaa nii se on vaa hyvää et pystyy sit kehittyy. Etenkin oppilas 6:n kommentista välittyy palautteen tärkeys osaamisen kehittämiseen, sillä
hän kuvaa huonoksi palautteeksi seuraavaa: ÖÖ, sellasta äkkipikasta ja semmosta,
että jää vielä miettii, että ei tajunnu sitä kehittymisen kohdetta.
Oppilaiden käsitysten mukaan rakentava palaute ei ole ikävää palautetta,
vaikka se ohjaa ja kehottaa toimimaan toisin. Eräs oppilas kuvaa palautetta lähinnä järkeväksi: No se tuntuu aika rakentavalta, et ei se oo mitää et tosi huonosti
vaan semmosta järkevää (Oppilas 4). Lisäksi oppilaiden käsityksen mukaan rakentava palaute annetaan hyvällä tavalla: ...et jos se sanoo jotain negatiivista (rakentavaa) nii se sanoo sen sillein positiivisella tavalla (Oppilas3). / Ne (opettajat) kyllä iha
osaa sen homman, et ei ne sano koskaa mitenkää pahalla sitä, et vaikka menis huonosti
nii se sanoo sen silti sillein laimeesti (Oppilas1).
Opettajalta saadun palautteen koettiin auttavan ja ohjaavan suoriutumaan
myös oppimistilanteissa paremmin. Esimerkiksi harjoitusta tehdessä opettajan
palautteen avulla pystyi kehittämään osaamistaan ja onnistumaan sen avulla
paremmin. Opettajalta saatu palaute sisälsi teknisiä neuvoja oppimisen tueksi:
...jos ei onnistu nii voi antaa ohjeen, et mitä kannattais seuraavaks tehdä et se onnistuis…
...teeppäs seuraavalla kerralla, vaikka kädet ensin vastaa ja sitten heitetää jalat siitä yli tai
jotai semmosta (Oppilas 1).

Myös oppilas 3 todensi tätä seuraavasti: ...jos se vaikka neuvoo tota, että hyvin soitit, mut voit vaikka puhaltaa vähän hellemmin siihen huiluun.
Lisäksi opettajalta saadun palautteen nähtiin vaikuttavan myös virheiden kautta oppimiseen, sillä tehdystä virheestä saadun palautteen avulla samoja virheitä
ei enää toisteta. Oppilaat tuovat tätä esille seuraavasti:
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No jos mä oon vaikka tehny jonkun jutun väärin ja sit opettaja on kertonu siitä, ni kyl se
vaikuttaa siihen sitten… ...No sillä tavalla et en laske enää sillä tavalla sitä juttua, minkä
mä oon laskenu väärin, että ei tuu taas sitä et mä laskisin väärin jonkun (Oppilas 10).
No kylhän se silleen pikkasen joo vaikuttaa, että just jos on tehny jonku virheen jossain
projektissa niin sitte ei tee sitä samaa virhettä enää uuestaan, kuten hae tietoa wikipediasta (Oppilas 8).

Aineiston pohjalta ilmeni myös käsitys uuden oppimisesta palautteen avulla.
Vaikka palautteen koettiin ohjaavan ja parantavan osaamista oppimistilanteessa, sen avulla pystyi myös oivaltamaan jotain uutta. Oppilas 6 kuvaili palautetta tähän liittyen seuraavasti: ...jotain et siitä myös oppii sitte… oppii uutta ...vaikka
että jos on kokeessa joku ennen ollu hankala ja sitte palautteesta on hoksannu, ni opettaja on voinu sanoo, että hyvin tehty. Tällaisen palautteen koettiin vaikuttavan hyvällä tavalla oppimiseen.
Aineiston pohjalta ilmeni myös käsitys siitä, että palautteen tulee antaa totuudenmukainen kuva omasta osaamisesta, jotta siitä on hyötyä. Etenkin huonona palautteena koettiin sellainen palaute, jonka totuudenmukaisuudesta ei
voinut olla ihan varma. Seuraavat sitaatit todentavat tätä ajatusta: Ööö no, välillä
se tuntuu, ettei se ihan oikeesti tarkota vaikka se ois hyvä palaute, mut se riippuu vähän
oppiaineesta (Oppilas 9).
...(huono palaute on) semmonen, että vaikka oiski huonosti menny tai ei ois panostanu ni
silti kehuu sitä hirveesti, vaikka ei ois kauheen hyvin menny ni sitte ite ei tiiä että onko se
oikeesti menny hyvin (Oppilas 6).

5.1.3

Palaute tuottaa oppimiseen vaikuttavia tunteita

Oppilaiden käsityksissä opettajan antamalla palautteella oli vahva yhteys tunteisiin, jotka taas ovat merkittävästi yhteydessä oppimiseen. Tässä tutkimuksessa opettajilta saatu palaute oli pääosin kehuvaa ja positiivista, jolloin palautteen
saanti näyttäytyi vahvasti suhteessa positiivisiin tunnekokemuksiin.
Ensinnäkin, oppilaat kokivat, että opettajalta saatu hyvä palaute tuottaa
onnistumisen tunnetta, mikä on sidoksissa siihen, että oppilaat kokivat palautetta saatavan pääosin onnistumisista. Oppilas 1 kuvailee kokemuksiaan seuraavasti: ... ja sitte kiva palaute nii tuntuu kivalta, on semmone onnistunu olo. Myös
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oppilas 5 kokee saavansa onnistumisen tunteen palautteen myötä: No jos antaa
hyvää palautetta ni sit se on kiva, kun on semmone onnistunu fiilis ja tunne et nyt on
tehny hyvin… Oppilas 11 kuvaa hyvin tunnetta, jossa palaute saa aikaan onnistumisen tunteen ja tällöin edistää myös varmuutta omasta oppimisestaan: Noo,
jos saa hyvän tai kivan palautteen ni tottakai se tuntuu siltä, että jes mä osaan jotain ja
et wau mä saan opettajalta palautteen.
Kysyttäessä miltä palaute oppilaan mielestä tuntuu, huomattiin että hyvä
ja positiivinen palaute tuntuu myös hyvältä sekä tuottaa hyvän mielen, kuten
seuraavat oppilaat osoittavat: No, usein ihan kivalta tai jos se on myönteistä palautetta nii sitte (Oppilas 6), No, no se on silleen, että siitä tulee hyvä mieli, jos on justiinsa saanu jonku oikein ja sit opettaja kehuu tai jotain tämmöstä (Oppilas 8). Hyvän
palautteen myötä voi myös tuntea tyytyväisyyttä itseä ja omaa toimintaa kohtaan: No, jos antaa hyvää palautetta niin kivaltahan se tuntuu et nyt on menny hyvin,
että voi olla tyytyväine itteesä. Palautteesta ei myöskään saa tulla pahaa mieltä,
kuten oppilas 6 kertoo kuvaillessaan käsitystään hyvästä palautteesta: ...että siitä
ei tuu kurja mieli.
Saatu palaute voi tuottaa myös harmitusta ja pettymyksen tunnetta. Tällöin oppilaat kokevat, että he itse ovat suoriutuneet tai toimineet huonosti, jonka vuoksi palaute koetaan huonona. Opettaja ei kuitenkaan anna palautetta
kurjalla tavalla vaan pyrkii aina palautteeseen positiivisen tavan kautta. Opettajan antaman rakentavan palautteen aiheuttamaa harmitusta aiheuttaa se, jos
oppilaan omat odotukset ja ajatukset oppimisesta tai työskentelystä eivät kohtaa opettajan ajatuksien kanssa. Oppilas 5 kuvaa rakentavan palautteen saannin
aiheuttamaa ärsytyksen tunnetta seuraavasti:
...mut jos antaa huonoo palautetta nii sit ärsyttää, jos on tehny vaikka pitkää sitä työtä ja
sit se ei ookaa niinku pitäis ja tulee huonoo palautetta, nii sit ärsyttää, kun pitää hirveesti
tehä uudestaa siihe (Oppilas 5).

Myös oppilas 10 tuo tämän esille kuvaillessaan tuntemuksiaan opettajalta saamastaan palautteesta: No sillai, että jos se tuntuu hyvältä sillon, jos se on semmosta,
että sä itekki oot ajatellu sen ja se opettaja on ajatellu sen samalla tavalla.
Oppilaiden käsittämä huono palaute voi tuntua myös neutraalilta tai hyvältä, kuten oppilas 9 kuvailee: Ihan hyvältä (tuntuu) vaikka se ois sitte joku huono
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palaute niin kuitenkin. Ehkä vähän huonommalta kun hyvä palaute mutta niin. Sama
oppilas tarkentaa ajatuksiaan seuraavasti: Ei se tunnu kurjalta, kun tietää millasta
se oma (käsiala) on. Et pitää opiskella siihen tai harjoitella enemmän. Tässä siis oppilas ei koe rakentavaa palautetta huonona palautteena toisin kuin aikaisempi
oppilas. Hän on tietoinen omasta kehittymisen tarpeestaan, jolloin opettajan
ajatukset ovat saman suuntaisia oppilaan omien ajatusten kanssa ja palaute koetaan hyvänä.
Myös oppilaan sen hetkinen tunnetila voi vaikuttaa siihen, miltä saatu palaute tuntuu, kuten seuraavasta sitaatista on nähtävillä: No jos sää aattelit, että se
meni hyvin ja sit se ei mee hyvin ja sitte on vähä ollu huono päivä ja sit tulee semmonen
huono palaute (Oppilas 10).

5.2

Merkityskategoria 2: palaute vaikuttaa työskentelyyn ja
tehtäviin

Toinen merkityskategoria syntyi taulukossa kolme esitetyistä käsitysryhmistä.
Tämä merkityskategoria kuvaa käsitystä, jossa opettajalta saadulla palautteella
koettiin olevan merkitystä tehtävien sisältöön ja tekemisen tapaan liittyen. Palautteen koettiin vaikuttavan tehtäviin ja toimintaan eikä niin sanotusti suoraan
oppimiseen. Tässä käsityksessä oppilaat ikään kuin irrottivat tehtävät ja työskentelyn oppimisesta, ja näin ollen käsitys on “kapeakatseisempi” kuin ensimmäisessä kategoriassa. Ensimmäisessä merkityskategoriassa palautteen merkitys oppimiseen nähtiin enemmänkin oppijaminäkuvaan edistävästi vaikuttavana, toisin kuin tässä kategoriassa se voidaan käsittää tehtävä- ja toimintakeskeisyyteen painottuvana.
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TAULUKKO 3. Toista merkityskategoriaa kuvaavat käsitysryhmät.

5.2.1

Palaute vaikuttaa tekemisen tapaan

Tässä käsitysryhmässä oppilaiden käsitykset palautteen merkityksestä kohdentuivat tapaan tehdä tehtäviä. Opettajalta saadun palautteen nähtiin kohdentuvan esimerkiksi työrauhaan ja näin ollen tapaan tehdä keskittyneemmin. Oppilas 3:n mukaan: No vaikka niinku tunnin jälkee, että onks niinku pysyny hyvä työrauha ja keskittyneisyys. Tämä oli havaittavissa myös seuraavanlaisesta aineistolainauksesta: Esim vaikka, jos niillä lukutunneilla on keskittyny siihen lukemiseen eikä
vaikka oo jutellu nii siitä (Oppilas 4). Oppilas 5:n mukaan opettaja voi antaa suoran palautteen, joka ohjeistaa siihen, miten olisi pitänyt toimia: Jos on vaikka pelleilly tunnilla nii se antaa sit palautetta, että ois pitäny keskittyä paremmin.
Palautteen koettiin vaikuttavan myös aktiivisuuteen ja osallistumiseen
tunnilla. Aktiivisuuden nähtiin painottuvan osallistumisen tapaan tunnilla esimerkiksi osallistumalla ja ottamalla kantaa yhteisissä opetuskeskusteluissa. Yksi oppilaista kuvasi tätä seuraavasti:
No, jos ei esimerkiks niinku yhtään viittaa tai sillee vastaa niihi kysymyksii, mitä opettaja
kysyy tunnilla ni sit ei oo niinku semmonen aktiivinen eikä voi saada aktiivista palautetta. Mutta sit, jos on ollu aktiivinen ni saa sen aktiivisen palautteen… ...esimerkiks ruotsis-
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sa se sano mulle yhessä vaiheessa, että sä osallistut hyvin tunteihin ja sä oot tosi aktiivinen ja osaat muutenkin hyvin (Oppilas 11).

Aktiivinen osallistuminen koettiin hyvänä piirteenä ja oli näin ollen yksi positiivisen palautteenannon kohteista.
Opettajalta saadun palautteen nähtiin ohjaavan myös tapaan työskennellä
huolellisesti. Oppilas 5 mukaan opettaja antoi tehtävien perusteella palautetta
siitä, millä tavalla tehtäviä oli tehty: ...siihen miten tekee ne tehtävät, että tekeekö
huolellisesti vai ihan hutasten. Etenkin virheellisten tehtävien kohdalla selittävää
syytä opettaja saattoi kommentoida huolimattomuudella. Oppilas 4 kuvasi tätä
näin: Jos ope sanoo et sä oot tehny tän nyt huolimattomasti väärin nii aattelen, että
voin tehdä sen ens kerralla sit paremmin. Huolellisesti työskentelyn voitiin nähdä
tukevan tehtävistä suoriutumista onnistuneesti.
Lisäksi opettajalta saatu palaute saattoi liittyä tapaan omistautua työskentelyyn. Oppilaiden käsitysten mukaan palaute kuvasi sitä, miten työhön oli panostettu. Eräs oppilas kuvailee tätä seuraavan esimerkin mukaisesti: Hienosti
tehty, että oot hyvin jaksanu keskittyä ja oot panostanu noihin yksityiskohtiin ja sellasii
(Oppilas 5).
Työskentelyn tavan voitiin nähdä myös olevan yhteydessä tekemisen rauhallisuuteen tai nopeaan tekemiseen. Etenkin silloin, kun tehtävissä ilmeni virheitä tai puutteellisuutta, saattoi opettaja oppilaiden mukaan antaa palautetta
tehtävien nopeaan tekemiseen liittyen ja ohjata toimimaan rauhallisemmin. No
että teitkö vähä nopeesti tai jotai sellasta… …ehkä et ens kerralla vähä hitaammi tai
rauhallisemmi (Oppilas 2). Kuitenkin toisaalta taas palautteen koettiin vaikuttavan tapaan tehdä nopeasti, sillä palautetta saatiin yleensä silloin, kun tehtävissä
oli edetty pitkälle oppitunnin aikana. Palaute ikään kuin kannusti nopeaan
työskentelyyn. Oppilas 9:llä oli tästä seuraavanlaisia kokemuksia:
Noo esimerkiks jos on ollu vaikka nopea tekemään, päässy pitkälle nopeesti ja sitte, jos
on menny hyvin vaikka... ...Tai vaikka, kun me tehään aina aukeama niin sitten ku on
tehny sen aukeaman ni ne lisätehtävät siitä, niin sitte, saa vaikka kotiin ni pääsee sit seuraavalle (Oppilas 9).

Edellä mainittujen lisäksi palauteen voitiin käsittää edistävän tekemisen tai tehtävän ylläpitoa ja samanlaiseen suoritukseen pyrkimistä. Jos oppilas oli aiem-
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min saanut hyvää palautetta tietynlaisesta tavasta toimia, ajatteli hän samoin
tekemällä voivansa yltää uudestaan samanlaiseen palautteeseen. Oppilas 11 toi
tämän esiin seuraavassa kommentissaan:
...sillon ku mä sain sen (hyvän palautteen) ni sit mä tietty olin sillee, että no tehää sit samalla tavalla ni sit mä voin saada useemminki sen. Mut et ei se sinäänsä hirveesti ainakaa
mun opiskeluun vaikuta, että vaikka mä saisin hyvää tai huonoo palautetta (Oppilas 11).

Oppilaiden käsitysten mukaan palautteen koettiin siis enemmänkin vaikuttavan tekemisen tapaan eikä niinkään suoranaisesti oppimiseen.

5.2.2

Palaute vaikuttaa työskentelyn kohteeseen

Viides ja samalla viimeinen käsitysryhmä muodostui sellaisten käsitysten perusteella, joissa palautteen merkitys kohdennettiin työskentelyn kohteeseen, eli
tehtäviin, kuten oppilas 4 kuvaa: (Palaute on) sitä että se opettaja, vaikka kertoo,
miten se työ on menny tai tai mikä tehtävä nyt onkaan. Tehtäviin kohdistuva palaute voitiin esimerkiksi saada oppitunneilla tehtävien tarkistuksen ohessa eli palautetta saatiin jo tehdyistä tehtävistä. Tällöin palaute kohdistui tehtävistä suoriutumiseen, toisin sanoen siihen menikö tehtävä oikein vai väärin. Eräs oppilas
käsitti palautteen juuri tällaisena arvioina omasta suoriutumisestaan, kuten
seuraavassa sitaatissa on nähtävissä: ...palaute, et semmosta, mitä niinku sanotaan
jos on saanu jonku vaikka oikein tai väärin tai jotain semmosta, mitä sanotaan sitten
siitä jutusta… (Oppilas 8). Myös oppilas 10 koki palautteen kohdistuvan tehtävistä suoriutumiseen: No niihin tehtäviin mitä on tehty, että meniks ne oikein vai
väärin.
Sen lisäksi, että opettaja antoi palautetta tehtävien tekemisen jälkeen, hän
antoi palautetta myös kierrellessään luokassa tehtävien tekemisen lomassa, kuten oppilas 5 kuvailee: Joko siinä tunnilla, kun on tekemässä sitä työtä ku se kiertelee
ja kattoo niitä töitä, nii sitte, jos se huomaa vaikka niinku, että on piirtäny lyijykynällä
liian vahvasti. Palautteen avulla oppilas siis pystyy myös korjaamaan tai muuttamaan työtään. Tässä palaute nähdään merkityksellisenä kuitenkin työn tekemisen kannalta laajemman oppimisen ja kehittymisen sijaan, sillä sama oppilas
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kuvailee käsitystään palautteen merkityksestä oppimiselleen seuraavasti: Ei se
siihen oppimiseen vaikuta tavallaan, siihen työhön voi vaikuttaa sillei, et miten parantaa tai sillei (Oppilas 5).
Tähän käsitysryhmään kuuluvissa käsityksissä oppilaat siis kokivat, että
palaute vaikuttaa nimenomaan tehtäviin. Oppilas 10 kuvailee ajatuksiaan palautteen merkityksestä seuraavasti: No se vaikuttaa sillei, että ku jos tekee tehtäviä
ja tulee sama tehtävä ni muistaa siitä palautteesta sitte et nyt kantsii muistella vaikka.
Myös tässä käsitysryhmässä palautteen nähdään kertovan sen, mikä on mennyt
hyvin ja miten voi kehittyä, mutta ne kohdistuvat nimenomaan vain tehtäviin.
Oppilas 3 kuvailee käsitystään palautteesta juuri tämän kautta: ...semmosta et
sanoo et ois voinu panostaa enemmän vaikka siihen kirjottamisen sisältöön tai tehtävän
sisältöön. Samaa käsitystä edustaa myös seuraavan oppilaan ilmaisu saamastaan
palautteesta: usein vaikka, kun oon kertonu mitä mä oon kirjottanu siihen tehtävään,
et toi oli muuten hyvä vastaus ja sillein... ...ja jos on vaikka joku tehtävä mikä ei oo
menny nii hyvin, nii siihen on kirjotettu miten se ois pitäny tehdä (Oppilas 4).

5.3

Merkityskategoria 3: palautteen ristiriitaiset merkitykset

Tämä merkityskategoria ei syntynyt suoraan minkään tiettyjen samankaltaisten
käsitysryhmien pohjalta, joten se ei ole niin itsenäinen kategoria kuin kaksi aikaisempaa. Tässä ambivalentissa merkityskategoriassa yhdistyi eri käsitysryhmiä, sillä osalla oppilaista oli kahdenlaisia, jopa ristiriitaisia näkemyksiä palautteen merkityksestä oppimiselle. Tämä merkityskategoria sisälsi siis liukumia
aiemmin esitettyihin merkityskategorioihin.
Tähän merkityskategoriaan sisältyvien oppilaiden käsitysten mukaan
opettajalta saadun palautteen ei oikeastaan koettu vaikuttavan oppimiseen
vaan tehtäviin. Myöskään palautteen saamisella ei ollut merkitystä. Toisaalta
kuitenkin oppilaat ilmauksissaan kuvaavat palautteen positiivisia vaikutuksia
minäpystyvyyden kehittämiseen sekä motivaatioon yrittää. Seuraavassa sitaa-
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tissa oli nähtävillä erään oppilaan kuvailema käsitys palautteen merkityksestä
oppimiselleen:
No siis on se aina kiva, kun saa palautetta, mut se enkku ei oo nii semmonen nii sanotusti
tärkee aine mulle et se ei sinäänsä kiinnosta saaks mä siitä palautetta vai en, mut jos mä
saan ni sit se on niinku ihan kivaa. Ja sit jos saa huonoo palautetta ni sit se voi olla sillee
vähä ei nii kivan tuntusta (Oppilas 11).

Ensin oppilas toteaa, että englanti oppiaineena ei ole hänelle tärkeä, minkä
vuoksi palautteen saaminen ei oikeastaan häntä kiinnosta. Seuraavassa oppilaan ja haastattelijan vuoropuhelussa hän kuitenkin kertoo, kuinka opettajalta
saatu palaute vaikuttaa minäpystyvyyteen ja itsevarmuuteen:
No jos mä saan silt hyvää palautetta siitä lausumisesta ni sit se on sillee kivaa, kun tietää
et sitä ei iha nii hyvi osaa ja sit kuitenki opettaja sanoo et sä osaat sen ihan hyvin ni sit se
on ihan kivaa. Toisin ku siinä matikassa, kun, mä tiedän et mä osaan ne asia hyvin ni sit
se ei vaikuta sinäänsä mitenkää mutta sit enkussa ku sitä ei osaa nii hyvi ni sit ku sä saat
sitä hyvää palautetta ni sit se vaikuttaa vähä (Oppilas 11).
Miten, osaaksä sanoo miten se vaikuttaa? (Haastattelija)
No sit se saattaa olla sillee, et ei oo just nii paljon mielessä se et entä jos ei osaakkaa lausuu niitä tai jos muut nauraa tai jotain. Ni sit se ei oo nii paljoo mielessä, kun kuulee opettajalta et sä osaat sen hyvin ni sit se (Oppilas 11).

Oppilaan käsityksessä on tulkittavissa siis liukumia ensimmäiseen merkityskategoriaan Palaute edistää oppijaminäkuvan kehittymistä, mutta olemassa on myös
ristriitainen näkemys palautteen merkityksestä tai toisin sanoen merkityksettömyydestä omalle oppimiselle. Tällaisten käsitysten ristiriitaisuuden ilmenemisen vuoksi oli perusteltua muodostaa kolmas, ristiriitainen ja toisiaan himmentävä merkityskategoria.
Liukumaa muihin kategorioihin oli löydettävissä enemmänkin. Eräs toinen oppilas irrotti oppimisen ja tehtävien tekemisen toisistaan kuvatessaan palautteen merkitystä seuraavasti: Ei se siihen oppimiseen vaikuta tavallaan, siihen
työhön voi vaikuttaa sillei, et miten parantaa tai sillei (Oppilas 5). Myöhemmin hän
kuitenkin kertoo, miten palautteen laatu voi tuottaa minäpystyvyyttä tukevia
tunteita, jolloin oppilaan käsitys yhdistyy ensimmäisen merkityskategorian käsitysryhmään (palaute tuottaa oppimiseen vaikuttavia tunteita):
No jos antaa hyvää palautetta ni sit se on kiva, kun on semmone onnistunu fiilis ja tunne
et nyt on tehny hyvin ja senkin mielestä se on hyvä, mut sit jos antaa huonoo palautetta
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nii sit ärsyttää, jos on tehny vaikka pitkää sitä työtä ja sit se ei ookaa niinku pitäis ja tulee
huonoo palautetta. Nii sit ärsyttää, kun pitää hirveesti tehhä uudestaa siihe (Oppilas 5).

5.4

Merkityskategorioiden suhteet toisiinsa

Fenomenografisessa tutkimuksessa merkityskategorioiden välisten suhteiden
selittäminen ja kuvaaminen on keskeinen osa tulosten raportointia (Åkerlind
ym. 2005, 96). Analyysin myötä ilmenneet merkityskategoriat ovat jo lähtökohtaisesti jollakin tapaa sidoksissa toisiinsa, sillä ne kuvaavat käsityksiä samasta
ilmiöstä (Häkkinen 1996, 41). Merkityskategorioiden suhdetta toisiinsa voidaan
tarkastella eri tavoin riippuen siitä, millaisia tasoja ja sisältöjä niillä on toisiinsa
nähden (Niikko 2003, 38–39). Tässä tutkimuksessa tuloksissa esiteltyjen kolmen
merkityskategorioiden suhdetta toisiinsa on tarkoituksenmukaista tarkastella
hierarkkisen näkökulman kautta (esim. Häkkinen 1996; Niikko 2003; Uljens
1989). Hierarkkisesti järjestäytyneenä merkityskategorioiden sisällölliset erot
näyttäytyvät eri tasoisina sen mukaan, miten laajoja tai kapeita merkityksiä käsitysten sisällöt ja ominaisuudet saavat suhteessa toisiinsa (Bowden, Green,
Barnacle, Cherry & Usher 2005, 138–140). Hierarkkisesti korkeimmalla tasolla
oleva merkityskategoria on sisällöltään laajin ja näkökulmiltaan moniulotteisin
sekä voi sisältää ominaisuuksia myös muista kategorioista (Häkkinen 1996, 37).
Merkityskategoria yksi, Palaute edistää oppijaminäkuvan kehittymistä, on tässä tutkimuksessa hierarkkisesti korkeimmalla oleva käsitys. Tässä käsitykset
palautteen merkityksestä oppimiselle olivat sisällöltään laajimpia sekä kehittyneimpiä, koska palautteen merkitys oppimiselle rakentui moniulotteisten
elementtien ja käsitteiden kautta: palaute lisää motivaatiota ja minäpystyvyyttä,
tekee näkyväksi osaamisen nykytilan ja kehittymisen kohteet sekä tuottaa oppimiseen
vaikuttavia tunteita. Lisäksi ensimmäisen merkityskategorian voidaan nähdä
pitävän sisällään myös toisen merkityskategorian käsityksiä, sillä erilaiset oppimistehtävät ja kokeet kietoutuivat luonnolliseksi osaksi palautteen avulla saatavaa tietoa omasta osaamisesta ja kehittymisen kohteista.
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Hierarkkisesti toiseksi korkeimmalla kategorioiden välisissä suhteissa oli
kolmas merkityskategoria, Palautteen ristiriitaiset merkitykset, koska se sisälsi
ominaisuuksia kahdesta muusta merkityskategoriasta, eikä syntynyt puhtaasti
yhdenkään käsitysryhmän pohjalta. Vaikka toinen merkityskategoria, Palaute
vaikuttaa työskentelyyn ja tehtäviin, muodostui puhtaasti kahdesta käsitysryhmästä, sen voidaan nähdä olevan hierarkkisesti kolmatta merkityskategoriaa alempana. Kolmannessa merkityskategoriassa palautteen merkitys oppimiselle käsitettiin sekä oppijaminäkuvaan että tehtäviin ja työskentelyyn vaikuttavana
asiana, kun taas toisessa merkityskategoriassa palautteen merkitys nähtiin rajoittuneempana, puhtaasti vain tehtäviin ja työskentelyyn vaikuttavana asiana.
Tässä kategoriassa tehtävät ja työskentely käsitettiin kokonaan oppimisesta irrallisina asioina, minkä vuoksi merkityskategoria sijoittuu selkeästi hierarkkisesti alimmalle tasolle. Merkityskategorioiden hierarkkista suhdetta hahmotetaan visuaalisesti kuvion avulla.

KUVIO 5. Merkityskategorioiden eli palautteen merkitystä koskevien käsitysten järjestyneisyys hierarkkisesti korkeimmasta matalimpaan.
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6

POHDINTA

6.1

Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa viidesluokkalaisten oppilaiden
käsityksiä opettajalta saadun palautteen merkityksestä oppimiselle. Tutkimuksessa haluttiin selvittää oppilaiden käsitysten kirjoa eli sitä, millaisia erilaisia
merkityksiä opettajalta saatu palaute pitää sisällään. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda lasten ääntä kuuluviin liittyen ajatuksiin omasta oppimisesta sekä tehdä näkyväksi sitä, miten vuoden 2016 käyttöön otetussa opetussuunnitelmassa painottuva palautteenanto näyttäytyy lasten mukaan koulun
arjessa. Tällaisen tiedon avulla uskottiin voivan kehittää myös tutkijoiden omaa
opettajuutta. Fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtaisena ajatuksena on,
että tutkimalla yksilöiden erilaista kokemus- ja ajatusmaailmaa voidaan tavoittaa saman ilmiön kokonaiskuva (Huusko & Paloniemi 2006, 163).
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että oppilailla oli monimerkityksellisiä
käsityksiä palautteen vaikutuksesta oppimiselle. Laajimmin palautteen merkitys koettiin omaa oppijaminäkuvaa monella eri tapaa vahvistavana ja kapeimmillaan sen vaikutus nähtiin oppimisen sijaan vain tehtäviin ja työskentelyyn
kohdistuvana. Saadulla palautteella oli vahva yhteys tunteisiin, jotka taas olivat
merkittävästi sidoksissa oppimiseen. Tutkittavien mukaan opettajalta saatu palaute koettiin pääosin myönteisenä ja oppimiseen tai työskentelyyn positiivisesti vaikuttavana asiana.
Aiempien tutkimusten mukaisesti (Dweck & Mustavuori 2016; Hargreaves 2013), myös tässä tutkimuksessa opettajalta saadun palautteen merkitys
nähtiin hyvin keskeisenä ja merkityksellisenä osana oppimista. Olennaista oli
se, että palautteella nähtiin olevan vahva kytkös erityisesti oppijaminäkuvan
kehittymiseen. Tässä tutkimuksessa oppijaminäkuvalla tarkoitettiin oppilaan
havaintoja ja käsityksiä itsestään oppijana sekä kyvyistään suoriutua erilaisista

oppimista koskevista tehtävistä koulumaailmassa (ks. Aro ym. 2014, 13). Aikaisemmin on todettu, että kouluaikana kehittynyt oppijaminäkuva luo perustaa
oppilaiden jatkuvasti kehittyvälle minäkäsitykselle (Dweck & Mustavuori 2016;
Hargreaves 2013; Kauppinen & Vitikka 2018; Luostarinen & Peltomaa 2014).
Koska palautteen merkitys oppimiselle koettiin tässä tutkimuksessa pääasiassa
oppijaminäkuvaan vaikuttavana, palautteen vaikutukset voidaan nähdä ulottuvan laajalle ja kauas.
Kuten aiemmissa tutkimuksissa, myös tässä tutkimuksessa opettajan rooli
oppilaan minäpystyvyyden ja motivaation edistämisessä näyttäytyi tärkeänä.
Opettajalta saadun kannustavan palautteen koettiin edistävän myönteisen minäkäsityksen kehittymistä sekä lisäävän uskoa omiin kykyihin. Lisäksi kannustava palaute auttoi yrittämään myös jatkossa itselle haastavien tehtävien parissa. Johnsonin (2008) tutkimus tukee tätä käsitystä opettajalta saadun palautteen
positiivisesta vaikutuksesta oppilaan resilienssiin eli tietynlaiseen sinnikkyyteen haasteita kohdatessa. Samoja viitteitä kehuvan palautteen vaikutuksista
oppilaiden oppimiseen on todentanut myös Hargreaves (2013) tutkimuksessaan, jossa opettajalta saatu kehuva palaute lisäsi minäpystyvyyttä ja tuki oppilaiden oppimishalua. Samoin Millerin ja Lavinin (2007) tutkimuksessa opettajalta saadun palautteen nähtiin edistävän etenkin taitotasoltaan heikoimpien oppilaiden positiivista minäkäsitystä lisäämällä sinnikkyyttä ja omaehtoisuutta oppimisessa, mutta vaikuttavan positiivisesti myös taitavampien oppilaiden oppimiseen ja oman osaamisen tason tiedostamiseen.
Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan arvioinnin painopiste
tulisi olla oppimisen ohjaamisessa, mikä myös tässä tutkimuksessa osoittautui
merkittäväksi oppilaiden oppimisen kannalta. Palaute koettiin merkitykselliseksi silloin, kun se teki oppilaat tietoiseksi oman oppimisen sen hetkisestä tasosta sekä kehittymisen kohteista, jolloin palautteen tuli lisäksi antaa oppilaille
ohjeita siihen, kuinka tavoitteisiin voi päästä. Huonoksi palaute taas koettiin
silloin, kun kehittymisen kohde ei ollut ymmärrettävissä. Tämä vahvistaa aiempia näkemyksiä siitä, että palautteen tulee olla riittävän konkreettista ja realistista, jotta oppilas kykenee havainnoimaan kehittymisen osa-alueet (Aro ym.
2014, 17; Hargreaves 2013). Tällöin sen on todettu tukevan myös todenmukai-

sen oppijaminäkuvan kehittymistä (Dweck & Mustavuori 2016; Ouakrim-Soivio
2016; POPS 2014). Hattien ja Timperleyn (2007) tutkimuksessa on osoitettu, että
palaute, joka kertoo oppilaalle nykyisen oppimisen tason ja tavoitetason sekä
tarjoaa työvälineet niiden välisen kuilun kaventamiseksi, tehostaa oppilaan oppimista merkittävästi.
Tietoisuuden omasta oppimisesta ja kehittymismahdollisuuksista nähdään olevan avainasemassa myös nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) korostamien ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymisessä. Kun oppilaille tehdään palautteen avulla näkyväksi omaa oppimistaan, he
oppivat myös itse asettamaan itselleen tavoitteita sekä arvioimaan omaa oppimistaan, mikä edistää kasvua itseohjautuvaksi oppijaksi (Kauppinen 2015;
Ouakrim-Soivio 2016; POPS 2014). Näin päästään jo hyvin lähelle vallitsevan
oppimiskäsityksen näkemystä oppilaista aktiivisina toimijoina oman oppimisprosessinsa keskiössä (POPS 2014). Kuten tämä tutkimus aiempien tutkimusten
mukaisesti osoitti, opettaja on tässä ratkaisevassa asemassa, sillä hänen tulisi
antamallaan palautteella ohjata oppilaiden itseohjautuvan oppimisen kehittymistä tarjoamalla rakennusvälineitä oppimisen tueksi (Hattie & Timperley 2007;
Ouakrim-Soivio 2016). Jos palaute ei tue oppilaiden oppimista riittävästi tai jos
oppilas ei koe, että opettajalta saadulla palautteella on merkitystä oppimisen
kannalta, jää oppilas melko omilleen oppimisprosessissa.
Tämä tutkimus vahvisti aiempien tutkimusten näkemystä siitä, että tunteiden merkitys oppimisessa on suuri (esim. Hargreaves 2013; Lonka 2014; Pekrun 2006). Tässä tutkimuksessa etenkin palautteen positiiviset vaikutukset vahvistuivat, sillä oppimiseen liitetyt tunnekokemukset syntyivät useimmiten onnistumisista saadusta positiivisesta palautteesta ja palautteen koettiin myös lisäävän onnistumisen tunnetta oppimisessa. Hargreavesin (2013) tutkimuksessa
palautteen on koettu tuottavan oppimiseen vaikuttavia tunteita, jotka voivat
joko haitata tai edistää oppimista (Hargreaves 2013). Tässä tutkimuksessa palautteen negatiiviset vaikutukset eivät kuitenkaan tulleet esiin, sillä opettajalta
saatu palaute koettiin lähes aina positiivisena ja oppimista edistävänä. Myös
Lonkan (2014, 146–147) ja Pekrunin ym. (2011, 38) tutkimuksissa oppimisen
ilon, kiinnostuksen ja muiden positiivisten tunnekokemusten on osoitettu edis-

tävät oppimista, joiden vahvistamiseen palautteen avulla pyritään (POPS 2014,
20). Tämä tutkimus vahvisti myös Pekrunin (2006) ajatusta siitä, että oppilaan
omat onnistumisodotukset ja pystyvyyden kokemukset ovat yhteydessä opettajalta saadun palautteen tunnekokemuksiin. Kuten Pekrunin tutkimuksessa
myös tässä tutkimuksessa opettajalta saatu palaute koettiin positiivisena silloin,
kun se oli samassa linjassa omien odotusten kanssa, ja negatiivisempana silloin,
kun se ei vastannut odotuksia omasta taitotasosta tai suoriutumisesta (ks. Pekrun 2006, 334).
Tämän tutkimuksen kannalta yllättävin ja kiinnostavin tulos, joka ei ilmennyt aiemmista tutkimuksista, oli se, että osa oppilaista erotti palautteen
merkityksen irralleen oppimisesta. Palautteella ei koettu olevan vaikutusta oppimiseen vaan ainoastaan tehtäviin tai työskentelyyn. Syitä tähän voidaan pohtia esimerkiksi arviointikulttuurin muutoksen kautta. Onko mahdollista, että
uusi opetussuunnitelma ja sen sisältämä muutos summatiivisesta arvioinnista
formatiiviseen arviointikulttuuriin, jossa opettajalta saadulla palautteella on
oppimisessa suuri rooli, ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa koulun arjessa?
Onko opettajalta saatu palaute mahdollisesti kohdistunut oppimisen jälkeisen
suorituksen arviointiin, kuten kokeeseen tai tehtävän oikeellisuuteen vai eivätkö oppilaat vain mahdollisesti näe palautteen yhteyttä omaan oppimiseensa?
Etenkin oppilaiden itseohjautuvaa oppimista ajatellen opettajalta saatu palaute
ja sen merkityksen ymmärtäminen on olennaista. Siksi opettajan on tärkeää
pyrkiä tekemään palaute tiedostetuksi ja näkyväksi oppilaalle, jotta oppilas kokee sen merkittävänä oppimisen kannalta. Jos oppilas ei ymmärrä palautteen
merkitystä ja yhteyttä omaan oppimiseen, onko oppilaan mahdollista saavuttaa
täyttä potentiaalia oppimisessa?
Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pohtia myös yksilöllisyyden näkökulmasta. Koska palautteen antaminen on opettajalähtöistä, on se vahvasti sidoksissa siihen, millaisena opettaja näkee oppimisen luonteen ja oppilaan kasvumahdollisuudet sekä millaisiin arvoihin hän opetuksensa pohjaa (Dweck &
Mustavuori 2016; Ihme 2009, 16). Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että opettajan antama palaute vastaanotetaan juuri siten millaiseksi se on tarkoitettu, sillä
Butler ja Winne (1995) ovat todenneet, että jokainen oppilas kokee ja käsittää

saamansa palautteen yksilönä ja mahdollisesti eri tavoin (Butler & Winne 1995).
Yksilöllisyys tuli hyvin vahvasti esille myös tämän tutkimuksen tuloksissa,
koska pääasiassa palautteen merkitys nähtiin oppijaminäkuvaa edistävänä
asiana, mikä koostuu nimenomaan oppilaan henkilökohtaisista käsityksistä ja
uskomuksista itsestään oppijana. Lisäksi tämän tutkimuksen mukaan palautteen vastaanottamiseen liittyy erilaisia oppimiseen vaikuttavia tunnekokemuksia, mikä tukee Hätösen ja Romppasen (2005, 13) näkemystä siitä, että palautteella on jokaiselle yksilölle omista kokemuksista muodostunut tunneperäinen
merkitys. Tämän vuoksi palautteenannon tavat tulee olla tarkoin pohdittuja ja
tiedostettuja, mihin liittyy olennaisesti opettajan tuntemus oppilaistaan (Hätönen & Romppanen 2005, 13; Johnson 2008). Jos opettaja ei huomioi oppilaiden
yksilöllisyyttä palautteenannossa tai jos opettajan ja oppilaan käsitykset palautteen merkityksestä oppimiselle eivät kohtaa, ei palaute saa sitä arvoa mikä sille
on annettu.
Koska oppilaan oppijaminäkuvan kehitys on alakoulussa kriittisessä vaiheessa, on opettajan mietittävä harkitusti ja tarkoin, miten ja mitä hän palautteellaan viestii. Jokainen saatu palaute voi olla merkityksellinen yksilöstä riippuen. Palautteenanto on aiemmissa tutkimuksissa koettu haastavana, koska sen
tulee olla myönteisesti oppijaminäkuvaa tukevaa sekä samaan aikaan myös realistista (Aro ym. 2014, 15), minkä vuoksi opettajien tulisi perehtyä palautteenannon käytänteisiin ja harjoitella tavoitteellista sekä oikeaoppista palautteenantoa. Hargreavesin (2013, 239) mukaan opettajan tulee löytää tasapaino
palautteen antamisessa oppimistilanteesta ja oppilaasta sekä hänen oppimisen
tasostaan riippuen. Parhaimmillaan opettaja kykenee palautteellaan luomaan
oppilaalle tunteen, että hän on kehittyvä ihminen, joka pystyy itse vaikuttamaan omaan oppimiseensa. Pahimmillaan taas väärin kohdennettuna palaute
voi luoda oppilaille negatiivisen kuvan itsestään ja kehittymismahdollisuuksistaan, jolloin motivaatio oppimiseen voi kadota kokonaan. (Dweck & Mustavuori 2016.)

6.2

Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimushaasteet

Tutkimuksen tavoitteiden ja tarkoituksen voidaan nähdä toteutuneen hyvin
tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen avulla tavoitettiin monipuolisesti lasten käsitysten kirjoa tutkittavaan ilmiöön liittyen. Tuloksissa on kuvailtu laajasti ja yksityiskohtaisesti palautteen ilmenemistä oppitunneilla sekä erilaisissa oppimistilanteissa ja sitä on tuotu esiin nimenomaan lasten kokemusten kautta. Tämän
tiedon voidaan nähdä ilmentävän sitä, miten nykyisen opetussuunnitelman
mukainen palautteenanto näyttäytyy tällä hetkellä oppilaille koulun arjessa tämän tutkimuksen kontekstissa. Lisäksi tutkimuksen avulla tavoitetun tiedon
nähdään auttavan opettajia kiinnittämään enemmän huomiota palautteenannon
käytänteisiin. Koko tutkimuksen tekoprosessin koettiin myös edistävän tutkijoiden omaan kasvua opettajuuteen nimenomaan palautteenannon näkökulmaa
ajatellen.
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen tavoitteiden toteutumisen lisäksi on tärkeää pohtia myös tutkimuksen luotettavuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta (ks. Eskola & Suoranta 2008; Hirsjärvi ym. 2009). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita, mutta tärkeää on pyrkiä rehellisyyteen, johdonmukaisuuteen ja tarkkaan kuvaukseen
koko tutkimusprosessin ajan (Eskola & Suoranta 2008, 212–213; Hirsjärvi ym.
2009, 227–228). Tutkimuksessa on olennaista tarkastella, onko tutkittu juuri sitä,
mitä on ollut tarkoituksena tutkia ja miten tulokset ovat hyödynnettävissä. Tutkimuksen mahdollisuus toistettavuuteen katsotaan luotettavuutta lisääväksi
tekijäksi. (Hirsjärvi ym. 2009, 226; Tuomi & Sarajärvi 2018, 136.) Tämä tarkoittaa
sitä, että tutkimuksen yksityiskohtaisen raportoinnin avulla on mahdollista
toistaa tutkimus ja tehdä samanlaisia tulkintoja aineistosta (Eskola & Suoranta
2008, 216). Näiden lisäksi tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseen voidaan
pyrkiä kuvaamalla myös tutkimuksen mahdollisia rajoitteita (Hirsjärvi ym.
2009, 231–232).
Olennaista luotettavuuden näkökulmasta fenomenografisessa tutkimuksessa on pohtia sen yhtä keskeisintä käsitettä – toisen asteen tutkimusnäkökulmaa. Koska toisen asteen tutkimusnäkökulmassa tutkimuksen kohteena on tut-

kittavien ja tutkittavan ilmiön välinen suhde eli tutkittavien käsitykset ilmiöstä,
tulee tutkijan huolellisesti pohtia ja arvioida omaa suhdettaan ilmiöön, jotta
tutkimuksen todellinen kohde pääsee sellaisenaan esiin (Niikko 2003, 32–35).
Ennen tutkimusprosessin aloittamista tutkijat tiedostivat heillä olevan aiheesta
teoriaan perustuvia ennakkokäsityksiä aikaisempien luokanopettajakoulutukseen sisältyvien kurssien myötä. Näiden ennakkokäsitysten tiedostaminen oli
olennaista myös siinä suhteessa, että aikuisten sijaan nyt haluttiin tutkia nimenomaan lasten käsityksiä palautteen merkityksestä. Lisäksi tutkijoilla oli
vahvat sisäiset intressit aiheen tutkimiseen oman opettajuuden kehittymisen
kannalta, minkä tiedostaminen edisti aiheeseen kohdistuvaa neutraalia suhtautumista. Ennakkokäsitysten pohtimisella ja tiedostamisella sekä pyrkimyksellä
niiden pois rajaamiseen tutkimusprosessin ajaksi pyrittiin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta sekä aineiston uskottavuutta.
Eskolan ja Suorannan (2008, 78) mukaan tutkijan aiemmat kokemukset,
käsitykset ja tiedot tutkittavasta asiasta vaikuttavat kuitenkin osaltaan tutkimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä tutkimuksessa tutkijoiden omat ennakkokäsitykset ovat mahdollisesti ohjanneet teemahaastattelurungon jäsentymistä (Eskola & Suoranta 2008, 78). Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä
on kuitenkin pyritty tukemaan tarkoituksenmukaisella aineistonkeruulla: aineistonkeruuvaiheessa pyrittiin saamaan tietoa ja kiinnittämään huomiota juuri
tutkimuskysymyksen kannalta olennaisiin asioihin (Hirsjärvi & Hurme 2014,
103; Patton 2002, 405). Haastattelukysymykset määritettiin siten, että ne ohjasivat tutkimaan ilmiötä tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 231). Myös
haastattelutilanteessa tutkijoiden rooli oli neutraali ja he pyrkivät välttämään
johdattelevia ilmauksia sekä omien käsitysten vahvistamista.
Haastattelujen tulkinnassa piilee aina riski siitä, että haastattelija tulkitsee
haastateltavan väärin. Hirsjärven & Hurmeen (2014, 189) mukaan tutkimuksen
luotettavuutta vahvistaa se, että tutkijan tekemät tulkinnat vastaavat tutkittavien antamia selityksiä ja merkityksiä haastattelutilanteessa. Tässä tutkimuksessa
aineiston luotettavuuden parantamiseksi tutkijat olisivat voineet täydentää
haastattelua vielä jälkeenpäin varmistamalla haastateltavilta, olivatko tutkijat
ymmärtäneet haastateltavan kertomat asiat oikein. Yhtenä tutkimuksen rajoi-

tuksena voidaan nähdä se, että haastatteluihin ei palattu enää jälkeenpäin, vaan
tutkijat luottivat tekemiensä tulkintojen oikeellisuuteen.
Fenomenografiassa käsitykset ymmärretään merkityksenantoprosesseina,
joille annetaan mielipidettä syvempi merkitys (Huusko & Paloniemi 2006, 164).
Merkitysten välittäminen ja ymmärtäminen kulkee tutkijoiden tulkinnan kautta
(Moilanen & Räihä 2010, 47), joten luotettavuuden näkökulmasta tätä on syytä
pohtia myös kriittisesti. Koska tutkijoiden subjektiiviset kokemukset ja näkemykset ohjaavat väistämättä osittain vastausten tulkintaa (Moilanen & Räihä
2010, 57) ja myös lapset tutkimuksen informantteina tuovat omat haasteensa
tutkimuksen tekoon (Alanen 2009, 9), ei voida olla täysin varmoja, onko tehdyt
tulkinnat yhdenmukaisia lasten antamien merkitysten kanssa. Pyrkimystä tulkintojen luotettavuuden lisäämiseen voidaan kuitenkin perustella tutkijatriangulaatiolla, sillä tässä tutkimuksessa tutkimuksen aineistonkeruuseen ja tulosten analysointiin sekä tulkintaan on osallistunut useampi tutkija (Hirsjärvi ym.
2009, 228). Useamman henkilön hyödyntäminen tutkimuksessa vähentää mahdollisuutta siihen, että hankitusta aineistosta tehdyt päätelmät perustuvat vain
yhden ihmisen tulkintaan (Patton 2002, 560).
Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta voidaan
tarkastella myös tutkijan tulkintojen uskollisuudella aineiston käsitysten eroavaisuuksille (Larsson 1986, 37–38). Tässä tutkimuksessa aineiston tarkka ja perusteellinen analyysi mahdollisti pääsemään käsiksi kaikkiin aineistossa ilmeneviin käsitysten vaihteluihin. Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty lisäämään sillä, että analyysin kulussa on noudatettu fenomenografisen analyysin
periaatteita vaihe vaiheelta ja kategorioiden muodostamisprosessi on kuvattu
riittävän läpinäkyvästi (ks. Huusko & Paloniemi 2006, 169). Tällaisen tarkan ja
johdonmukaisen aineiston analyysin raportoinnin voidaan nähdä edistäneen
luotettavuutta myös tutkimuksen toistettavuuden osalta (ks. Hirsjärvi ym. 2009,
232).
Koska tutkimus oli luonteeltaan laadullista, tutkimuksella ei pyritty yleistyksiin, vaan tarkoituksena oli kuvata, tulkita ja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 66). Laadullisessa tutkimuksessa yleistettävyydestä
puhuttaessa ei ole tarkoituksenmukaista kiinnittää huomiota tilastolliseen yleis-

tettävyyteen, vaan huomio kiinnittyy tällöin aineistosta tehtyjen tulkintojen kestävyyteen ja syvyyteen (Eskola & Suoranta 2008, 67). Koska tutkimuksen aineiston otoskoko oli melko pieni, tutkittavaan ilmiöön päästiin käsiksi syvällisesti ja
perusteellisesti, jolloin aineistosta tehtyjen tulkintojen voidaan nähdä olevan
kestäviä. Vastaavasti taas suurempi otoskoko olisi voinut johtaa pinnallisempiin tulkintoihin aineistosta, jolloin laadullisen tutkimuksen yleistettävyys
heikkenee (ks. Eskola & Suoranta 2008, 67). Tutkimuksen yleistettävyyttä voidaan nähdä lisänneen myös se, että tutkimuksen informanteilla eli lapsilla oli
itsellään kokemusta tutkittavasta asiasta, jolloin aineiston voidaan nähdä olleen
tarkoituksenmukainen tutkimusongelman kannalta (Tuomi & Sarajärvi 2018,
98; Eskola & Suoranta 2008, 66).
Luotettavuuden näkökulmasta myös tulosten siirrettävyyden tarkastelu
on olennaista. Tätä voidaan katsoa siitä näkökulmasta käsin, miten hyvin tulokset ovat siirrettävissä ja sovellettavissa toiseen samankaltaiseen ympäristöön.
(ks. Eskola & Suoranta 2008, 68; Tuomi & Sarajärvi 2018, 162.) Tämän tutkimuksen toteutus ja tulokset voidaan nähdä olevan siirrettävissä samankaltaiseen
kouluympäristöön yleisopetuksen luokkaan, jolloin samansuuntaiset tulokset
palautteen merkityksestä oppimiselle olisi tavoitettavissa.
Tutkimuksen tulokset vahvistivat aiempia käsityksiä palautteen tärkeästä
ja keskeisestä merkityksestä oppilaiden oppimiselle. Ensinnäkin aihetta olisi
mielenkiintoista tutkia hieman pienemmässä tai syrjäisemmässä kunnassa, jossa opetukseen ja koulutukseen liittyvä tutkimus- ja kehittämistyö ei välttämättä
ole niin edistynyttä. Olisi kiinnostavaa selvittää, onko lapsilla erilaisia käsityksiä palautteen merkityksestä oppimiselle, kun muutokset koulumaailmassa tapahtuvat mahdollisesti hitaammin. Toiseksi tutkimusta voitaisiin laajentaa tutkimalla aihetta samassa kontekstissa opettajien näkökulmasta käsin, jolloin saataisiin selville kohtaako opettajien ja oppilaiden käsitykset palautteen merkityksestä. Lisäksi samaa aihetta olisi mielenkiintoista tutkia laajemmalla otannalla,
sillä otanta tässä tutkimuksessa oli melko pieni, mutta tutkimustulokset kiinnostavia. Aihetta voisi tutkia myös kvantitatiivisesti ja selvittää, millaisia yhteyksiä ja vaikutuksia opettajan antaman palautteen ja oppilaiden oppimisen vä-

lillä ilmenee taustatekijöihin liittyen. Ylipäätään koska aihe on merkittävä ja
ajankohtainen, tulisi sen ilmenemistä käytännössä tutkia enemmän.

6.3

Lopuksi

Tutkimusprosessin myötä voidaan todeta, että tutkijoiden oma ajattelu sekä
ymmärrys palautteen merkityksestä kouluympäristössä on laajentunut ja syventynyt. Ennen tutkimuksen aloittamista palautteen tärkeys oli tiedostettua,
mutta tutkimuksen myötä palautteen merkityksien kirjo ja vaikutukset pääsivät
tutkijoiden ajattelussa uudelle tasolle. Tutkimus on innoittanut tutkijoita kehittämään tietoisuuttaan palautteen merkityksestä oppimiselle entisestään, sillä
tulevina opettajina palautteen antaminen on keskeinen osa työtä.
Opettajalla on tärkeä rooli oppilaiden oppijaminäkuvan tukemisessa, sillä
jokainen opettaja uransa aikana tulee kohtaamaan lukemattoman määrän erilaisia oppilaita, joiden kasvuun ja kehitykseen hän väistämättä vaikuttaa. Realistisen ja kannustavan palautteen avulla opettaja kykenee tukemaan oppilaiden
myönteisen oppijaminäkuvan kehittymistä. Kun oppilas saa säännöllistä ja tarkoituksenmukaista palautetta oppimisensa edistymisestä, oppii tiedostamaan
palautteen merkityksen oppimisensa edistymiselle ja kasvaa tietoiseksi omista
mahdollisuuksistaan vaikuttaa oppimisensa kulkuun, palautteen voidaan nähdä toteuttavan potentiaaliaan. Laajemmin katsottuna tämän voidaan nähdä tukevan tulevaisuuden toimijoiden kasvua itsenäisiksi, omiin kykyihin luottaviksi
ja kehittymismahdollisuuksistaan positiivisesti ajatteleviksi kansalaisiksi, millä
taas voidaan vaikuttaa paremmin voivan yhteiskunnan rakentumiseen.
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LIITTEET
LIITE 1. Kirjallinen tutkimuslupalomake.
Hei kotiväki!
Olemme Jyväskylän Yliopiston opettajankoulutuslaitoksen viimeisen vuoden opiskelijoita ja teemme Pro
Gradu -tutkimusta, johon haluaisimme haastatella lastanne.
Lasten ääni tutkimuskentällä on jäänyt vähemmälle huomiolle, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa
haluamme saada juuri lasten ajatuksia ja näkemyksiä kuuluviin. Tutkimuksessamme tulemme selvittämään
lasten omia käsityksiä eri oppiaineiden opiskelusta sekä opettajalta saadusta palautteesta niihin liittyen.
Haastattelu kysymykset on pyritty muodostamaan niin, että lasten on helppo vastata niihin omien
kokemuksien pohjalta. Haastattelukysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, vaan jokainen
lapsen antama vastaus on tutkimuksemme kannalta arvokas. Haastattelut tullaan suorittamaan alkuvuonna
2018 koulupäivän aikana.
Vastaukset tullaan käsittelemään anonyymisti ja luottamuksellisesti. Lapsen henkilöllisyyttä ei ole
tunnistettavissa vastausten perusteella eikä nimiä tulla julkaisemaan tutkimusprosessin missään vaiheessa.
Tutkimusaineistoa tullaan käyttämään pelkästään tutkimuksemme tekemiseen ja aineisto hävitetään työn
valmistuttua.

Ystävällisin terveisin,
Niina Koikkalainen
niina.m.koikkalainen@student.jyu.fi
Hanne Tommila
hanne.m.tommila@student.jyu.fi

Palauta alla oleva osio mahdollisimman pian!
----------------------------------------------------------------------------------

TUTKIMUSLUPA
Lapseni saa osallistua tutkimukseen
Lapseni ei saa osallistua tutkimukseen

Lapsen nimi ______________________________________________________________________
Vanhemman allekirjoitus ___________________________________________________________
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LIITE 2. Haastattelurunko

HELPPOA OPPIAINETTA KOSKEVAT KYSYMYKSET
Oppiminen
Ihan ensin kuvaile, mitä sinun mielestä oppiminen on?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mikä on sinulle sellainen helppo oppiaine koulussa?
Kerro, mikä tekee oppiaineesta helpon?
Kuvaile millaista oppiminen on sinulle “x” oppiaineessa?
Millaisia tehtäviä yleensä teette ”x” tunneilla?
Miltä tehtävien tekeminen tuntuu siinä “x:ssä”?
Miten suoriudut annetuista ”x” tehtävistä?
Miten toimit, jos sinulle tulee eteen vaikea tehtävä?
Mitä ajattelet, jos joku tehtävä menee pieleen tai et osaa tehdä sitä?
Onko ”x” opiskelu kiinnostavaa? Jos on, mikä siitä tekee kiinnostavaa?
Onko ”x” opiskelusta sinun mielestä hyötyä myöhempää elämää ajatellen? Jos
on, niin minkälaista?

….Ajatellaan edelleen sitä helppoa oppiainetta…

Palaute
Kuvaile, mitä sinun mielestä on palaute?
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Minkälaista palautetta saat opettajalta? Kuvaile opettajalta saatua palautetta.
Mistä saat palautetta?
Mihin se palaute kohdistuu?
Missä vaiheessa/Milloin opettaja antaa sinulle palautetta? Kerro esimerkki
Millä tavalla opettaja antaa sinulle palautetta?
Miltä opettajalta saatu palaute sinusta tuntuu? Kerro esimerkki kivalta tuntuvasta palautteesta ja kurjalta tuntuvasta palautteesta.
17. Vaikuttaako opettajalta saamasi palaute ”x” opiskeluun/oppimiseen? Jos vaikuttaa, niin millä tavalla?
18. Millaista on sinun mielestä opettajalta saatu hyvä palaute? Entäpä huono palaute?
…Seuraavaksi kohdennetaan oppilaan ajatukset haastavaan oppiaineeseen…
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HAASTAVAA OPPIAINETTA KOSKEVAT KYSYMYKSET
Oppiminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mikä on sinulle sellainen helppo oppiaine koulussa?
Kerro, mikä tekee oppiaineesta helpon?
Kuvaile millaista oppiminen on sinulle “y” oppiaineessa?
Millaisia tehtäviä yleensä teette ”y” tunneilla?
Miltä tehtävien tekeminen tuntuu siinä “y:ssä”?
Miten suoriudut annetuista ”y” tehtävistä?
Miten toimit, jos sinulle tulee eteen vaikea tehtävä?
Mitä ajattelet, jos joku tehtävä menee pieleen tai et osaa tehdä sitä?
Onko ”y” opiskelu kiinnostavaa? Jos on, niin mikä siitä tekee kiinnostavan?
Onko ”y” opiskelusta sinun mielestä hyötyä myöhempää elämää ajatellen? Jos
on, niin minkälaista?

…Ajatellaan edelleen sitä haastavaa oppiainetta…

Palaute
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Minkälaista palautetta saat opettajalta? Kuvaile opettajalta saatua palautetta.
Mistä saat palautetta?
Mihin se palaute kohdistuu?
Missä vaiheessa/Milloin opettaja antaa sinulle palautetta? Kerro esimerkki
Millä tavalla opettaja antaa sinulle palautetta?
Miltä opettajalta saatu palaute sinusta tuntuu? Kerro esimerkki kivalta tuntuvasta palautteesta ja kurjalta tuntuvasta palautteesta.
17. Vaikuttaako opettajalta saamasi palaute ”y” opiskeluun/oppimiseen? Jos vaikuttaa, niin millä tavalla?
18. Millaista on sinun mielestä opettajalta saatu hyvä palaute? Entäpä huono palaute?
Lopuksi kysytään, haluaako oppilas tarkentaa tai kertoa vielä jotain aiheeseen liittyen.
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LIITE 3. Käsitykset
– Ohjaa tapaan tehdä omistautuen/panostaen
– Auttaa jaksamaan ja yrittämään
– Lisää tai “tappaa” motivaatiota
– Auttaa yrittämään parhaansa
– Tuntuu hyvältä
– Kertoo oppimisesta, mitä oppinut ja mitä tulee harjoitella
– Ohjaa kehittymään
– Auttaa ja ohjaa suoriutumaan paremmin
– Usko omiin kykyihin kasvaa palautteen kautta
– Tuottaa tyytyväisyyden tunnetta
– Auttaa oppimaan virheestä (samoja virheitä ei toisteta)
– Ohjaa tapaan työskennellä huolellisesti
– Auttaa oppimaan/oivaltamaan uutta
– Kannustaa yrittämään eri asioita
– Ohjaa tekemään rauhallisemmin
– Auttaa saamaan kehittymisen kohteen näkyville
– Lisää minäpystyvyyden tunnetta
– Kertoo, miten tehtävä tai harjoitus meni (oikein/väärin)
– Antaa totuudenmukaisen kuvan omasta oppimisesta (on realistista)
– Ohjaa osallistumaan aktiivisemmin
– Ohjaa tapaan tehdä nopeasti
– Antaa voimaa ja itsevarmuutta
– Työskentelyä arvioivaa = kertoo, miten tehtävästä on suoriutunut
– Mielenkiinto työskentelyä ja opiskelua kohtaan kasvaa
– Tuottaa onnistuneen olon
– Saa aikaan hyvän mielen
– Ei tule kurja mieli
– Ohjaa tekemään keskittyneemmin
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– Lisää uskoa kokeessa onnistumiseen
– Saa aikaan harmituksen
– Edistää työskentelytavan ylläpitoa ja samanlaiseen suoritukseen pyrkimistä
– Kertoo, mikä tehtävässä on hyvää ja mitä parantaa
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LIITE 4. Käsitysryhmät
Palaute lisää motivaatiota ja minäpystyvyyttä
– Lisää minäpystyvyyden tunnetta
– Usko omiin kykyihin kasvaa palautteen kautta
– Auttaa jaksamaan ja yrittämään
– Kannustaa yrittämään eri asioita
– Antaa voimaa ja itsevarmuutta
– Lisää tai “tappaa” motivaatiota
– Mielenkiinto työskentelyä ja opiskelua kohtaan kasvaa
– Lisää uskoa kokeessa onnistumiseen
– Auttaa yrittämään parhaansa
Palaute tekee näkyväksi osaamisen nykytilan ja kehittymisen kohteet
– Kertoo oppimisesta, mitä oppinut ja mitä tulee harjoitella
– Auttaa saamaan kehittymisen kohteen näkyville
– Ohjaa kehittymään
– Auttaa ja ohjaa suoriutumaan paremmin
– Auttaa oppimaan virheestä (samoja virheitä ei toisteta)
– Auttaa oppimaan/oivaltamaan uutta
– Antaa totuudenmukaisen kuvan omasta oppimisesta (on realistista)
Palaute tuottaa oppimiseen vaikuttavia tunteita
– Tuottaa onnistuneen olon
– Saa aikaan hyvän mielen
– Tuntuu hyvältä
– Tuottaa tyytyväisyyden tunnetta
– Saa aikaan harmituksen
– Ei tule kurja mieli
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Palaute vaikuttaa tekemisen tapaan
– Ohjaa tekemään keskittyneemmin
– Ohjaa osallistumaan aktiivisemmin
– Ohjaa tapaan työskennellä huolellisesti
– Ohjaa tapaan tehdä omistautuen/panostaen
– Ohjaa tekemään rauhallisemmin
– Ohjaa tapaan tehdä nopeasti
– Edistää työskentelytavan ylläpitoa ja samanlaiseen suoritukseen pyrkimistä
Palaute vaikuttaa työskentelyn kohteeseen
– Työskentelyä arvioivaa = kertoo, miten tehtävästä on suoriutunut
– Kertoo, miten tehtävä tai harjoitus meni (oikein/väärin)
– Kertoo, mikä tehtävässä on hyvää ja mitä parantaa

