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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alakouluikäisten 2–5-

luokkalaisten tyttöjen ja poikien sekä luokka-asteen välisiä mahdollisia eroja 

oppilaiden onnistumisen kokemuksien (mastery experience) ja 

vertaiskokemuksien (vicarious experience) osalta yhteenlaskun sujuvuudessa 

sekä ja lukemissujuvuudessa. Onnistumisen kokemukset ovat olleet 

aikaisemmissa tutkimuksissa vahvin pystyvyyden lähde riippumatta 

sukupuolesta tai luokka-asteesta. Vertaiskokemusten vaikutus pystyvyyteen on 

voimakasta nuorilla oppilailla, joille ei vielä ole ennättänyt kertyä onnistumisen 

kokemuksia.  Aikaisempia tutkimuksia alakouluikäisten minäpystyvyydestä on 

tehty melko vähän, joten siksi tätä ikäluokkaa on tärkeä tutkia. 

Tämän tutkimuksen aineisto koostui 1264 2–5 -luokkalaisesta 

yleisopetuksessa olevasta oppilaasta. Tutkimusaineisto kerättiin 

keskisuomalaisista alakouluista. Aineisto kuuluu osana laajempaan 

tutkimusaineistoon, joka kerättiin Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin 

yhteiseen Minäpystyvyys ja oppimisinterventiot – tutkimushankkeeseen 

syksyllä 2013. Aineisto analysoitiin monimuuttujaisella varianssianalyysillä. 

Yhdysvaikutuksen tarkasteluun sukupuolen ja luokka-asteen välillä käytettiin 

varianssianalyysiä.  Parivertailut toteutettiin Bonferronin menetelmällä sekä 

tytöille että pojille eri luokka-asteiden välillä.  

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että laskemisen sujuvuuden sekä 

lukemissujuvuuden onnistumisen kokemuksissa ei esiintynyt eroja keskiarvojen 

suhteen sukupuolen tai luokka-asteen välillä.  Vertaiskokemuksissa esiintyi 

tilastollisesti merkitsevä ero sekä sukupuolen että luokka-asteiden välillä 

laskemisen sujuvuudessa, että lukemissujuvuudessa. Tämä tutkimus antaa 

arvokasta tietoa suomalaisten alakouluikäisten lasten minäpystyvyys arviosta 

onnistumisen kokemuksien ja vertaiskokemuksien osalta. 
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1 JOHDANTO 

Osaanko ratkaista tämän ongelman oikein?  Pystynkö tekemään tässä tilanteessa 

niin kuin opettaja odottaa? Nämä kysymykset koskevat yksilön 

minäpystyvyyttä. Minäpystyvyys tarkoittaa niitä yksilön uskomuksia, jotka 

liittyvät hänen omiin kykyihinsä ja taitoihinsa selviytyä tehtävistä sekä 

asettamistaan tavoitteista (Bandura 1997).   

Oppilaan minäpystyvyyttä voidaan tarkastella esimerkiksi akateemisissa 

kouluaineissa kuten äidinkielessä tai matematiikassa. Matematiikan ja 

äidinkielen osaaminen muun muassa yhteenlaskutaito sekä lukeminen ovat 

keskeisiä arkielämän selviytymisessä tarvittavia taitoja. Asioidessamme 

kaupassa tai maksaessamme laskuja tarvitsemme yhteenlaskutaitoa. Pohja 

matemaattisille taidoille kuten yhteenlaskutaidolle luodaan jo 

varhaislapsuudessa (Aunola, Leskinen, Lerkkanen & Nurmi 2004), jolloin myös 

lapsen pystyvyysuskomukset alkavat kehittyä (Bandura 1997).  Ilman lukutaitoa 

taas on vaikea ymmärtää opasteita tai kirjallisia ohjeita.  

Pystyvyyden tunteen on tutkimuksien mukaan todettu ennustavan yksilön 

koulu- ja opiskelumenestystä sekä motivaatiota työskennellä tavoitteiden 

suuntaisesti (Bandura 1997; Jungert & Andersson 2013). Korkean pystyvyyden 

omaavat oppilaat pärjäävät ja menestyvät kouluaineissa paremmin kuin ne 

oppilaat, jotka arvioivat oman pystyvyytensä alhaiseksi (Bandura 1997; 

Zimmerman 1995, 2000). Lasten käsityksiä omista kyvyistään voidaan pitää 

heidän koulumenestyksensä vahvimpina ennustajina (Schweinle & Mims 2009). 

Näin ollen alakoululaisten pystyvyyttä tutkimalla voidaan ennustaa heidän 

koulumenestystään esimerkiksi matematiikassa tai äidinkielessä.  

Koulumenestys puolestaan vaikuttaa lasten ja nuorten tulevaisuuden 

suunnitelmiin ja ammattiin kouluttautumiseen (Usher & Pajares 2006). 

Tutkimusten mukaan myös sukupuoli vaikuttaa merkitsevästi nuorten 

ammatilliseen suuntautumiseen (Puhakka 1997). Perinteisesti on ajateltu, että 

tietyt kouluaineet tai ammatit olisivat enemmän poikien suosiossa, kuten 

matematiikka (Pajares & Valiante 2001) tai tietotekniikka. Äidinkieli ja varsinkin 
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esimerkiksi kirjoittaminen (Pajares & Valiante 2001) sekä vieraat kielet 

puolestaan kiinnostavat enemmän tyttöjä. Pojat ja tytöt arvioivat omaa 

pystyvyyttään kouluaineissa osittain näiden uskomusten pohjalta, jolloin 

poikien arviot omasta pystyvyys uskomusistaan ovat tyttöjen arvioita 

korkeammat varsinkin matematiikassa (Pajares 2002), vaikka heidän välillään 

todellisissa taidoissa ei olisikaan eroa (Williams & Williams 2010).  

Koulumaailmassa lapsi tulee jatkuvan arvioinnin ja vertailun kohteeksi. 

Hän alkaa muodostaa kuvaa itsestään oppijana sekä hänen pystyvyys 

uskomuksensa eri akateemisissa aineissa alkavat muodostua. 

Pystyvyysuskomusten rakentumiseen vaikuttavat informaationlähteet ovat 

onnistumisen kokemukset, vertaiskokemukset, sanallinen kannustus sekä 

emotionaaliset ja fysiologiset tuntemukset (Bandura 1997).  

Banduran (1997) mukaan onnistumisen kokemukset vaikuttavat vahvasti 

oppilaan pystyvyyteen ja motivaatioon suoriutua koulutehtävistä.  Opettajan 

tehtävänä on mahdollistaa onnistumisen kokemuksia jokaiselle oppijalle 

(Opetushallitus 2014).  Onnistumisen kokemukset vaikuttavat positiivisesti 

pystyvyyden tunteeseen ja motivoivat oppimaan lisää (Bandura 1994,1997). 

Oppimisprosessiin kuuluvat kuitenkin myös epäonnistumisen kokemukset, 

jotka vaikuttavat laskevasti oppilaan pystyvyyden tunteeseen. Opettajan tulisi 

ohjata oppilasta hyödyntämään sekä onnistumisen että epäonnistumisen 

kokemuksia osana opiskelua (Opetushallitus 2014).  

Mitä nuoremmasta oppilaasta on kysymys sitä enemmän he vertaavat 

itseään toisiin oppilaisiin ja peilaavat omia taitojaan toisten kautta, koska 

onnistumisen kokemuksia ei vielä ole kertynyt (Bandura 1997). 

Vertaiskokemukset vaikuttavat pystyvyyteen voimakkaasti silloin kuin oppilas 

pystyy samaistumaan toiseen taidoiltaan samantasoiseen oppilaaseen ja sitä 

kautta uskomaan vahvemmin omiin kykyihinsä selvitä asetetuista tehtävistä ja 

tilanteista (Joët, Usher & Bressoux 2011; Pajares, Johnson & Usher 2007). 

 Opettajan antamalla palautteella on merkitystä oppilaan kokemaan 

pystyvyyden tunteeseen ja hänen oppimismotivaatioonsa. Positiivinen ja 

kannustava palaute lisää oppilaan pystyvyyttä ja edesauttaa myös onnistumisen 
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kokemuksien saavuttamisessa (Bandura 1997; Opetushallitus 2014.) Myös 

fyysiset tunnetilat voivat vaikuttaa oppilaan pystyvyys uskomuksiin vahvistaen 

tai heikentäen uskoa omiin kykyihin suoriutua annetuista tehtävistä (Bandura 

1997).  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 2–5 -luokkalaisten oppilaiden 

onnistumisen kokemuksia ja vertaiskokemuksia yhteenlaskun sujuvuudessa ja 

lukemissujuvuudessa. Lisäksi tarkastellaan tyttöjen ja poikien sekä luokka-

asteen välisiä mahdollisia eroja. Tätä kohderyhmää on tutkittu varsin vähän, 

joten tutkimus antaa arvokasta tietoa alakoululaisten pystyvyyden tunteeseen 

vaikuttavista lähteistä. Koska onnistumisen kokemukset ovat aikaisempien 

tutkimusten mukaan vahvin pystyvyyden lähde vanhemmilla oppilailla 

(Bandura 1994; 1997; Butz & Usher 2015; Pajares ym. 2007; Usher & Pajares 2008), 

niin sitä on tärkeä tutkia myös alakouluikäisillä oppilailla. Vertaiskokemuksia on 

myös syytä tutkia, koska alakouluikäiset oppilaat ovat vasta koulutiensä alussa, 

jolloin vertaisten vaikutus pystyvyys uskomuksiin on merkittävintä (Joët ym. 

2011; Pajares ym. 2007).    

1.1  Minäpystyvyys 

Minäpystyvyys käsite (self-efficacy) pohjautuu Banduran (1977; 1997) luomaan 

sosiokognitiiviseen teoriaan. Pystyvyydellä tarkoitetaan yksilön uskoa omiin 

kykyihinsä ja taitoihinsa selviytyä eri tilanteista ja tehtävistä. Minäpystyvyys 

vaikuttaa yksilön tapaan ajatella, toimia ja tuntea sekä heijastuu myös yksilön 

asettamiin tavoitteisiin, odotuksiin ja toiveisiin (Bandura 1994; 1997). 

Merkitykseltään minäpystyvyys on lähellä minäkäsitystä sekä itsetunnon 

käsitettä. Minäpystyvyys eroaa näistä käsitteistä sen spesifisyyden ja 

tilannesidonnaisuuden kautta (Bandura 1997; Jungert & Andersson 2013; Pajares 

& Miller 1994). Minäpystyvyys liittyy yksittäisen tehtävän suorittamiseen ja 

vastaa kysymykseen suoriudunko juuri tästä tehtävästä (Bandura 1997; 

Zimmerman 2000). Yksilön minäpystyvyys vaihtelee siis tehtävästä ja tilanteesta 

riippuen. Minäkäsitys puolestaan on pysyvämpi käsitys siitä, millainen yksilö 
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mielestään on (Keltikangas-Järvinen 2010). Minäkäsitys viittaa yksilön 

käsityksiin itsestään yleisemmällä ja laajemmalla tasolla, kuten olen hyvä 

matematiikassa (Pajares & Miller 1994; Zimmerman 2000; Schunk & Meece 2006).  

Minäkäsitys muodostuu yksilön arvioidessa itseään ja verratessaan käsitystä 

ympäristöltään saamaan palautteeseen (Bandura 1997).  Itsetunnon puolestaan 

voidaan ajatella olevan itsensä arvostamista sekä luottamista omiin kykyihinsä 

ja oman elämän tärkeänä pitämistä (Keltikangas-Järvinen 2010). Itsetunnolla ei 

nähdä olevan vaikutusta ainoastaan yksilön henkilökohtaisiin tavoitteisiin tai 

akateemiseen suoriutumiseen (Pastorelli ym.  2001), vaan oppilaan itsetunto 

vaikuttaa kaikkeen hänen tekemiseensä ja suoriutumiseensa sekä kykyyn ottaa 

vastaan palautetta. 

Yksilön minäpystyvyys, minäkäsitys sekä itsetunto ennustavat kaikki 

osaltaan yksilön motivaatiota ja tunteita sekä vaikuttavat yksilön suoriutumiseen 

ja tavoitteiden asettamiseen (Pajares & Miller 1994). Kuitenkaan yksilön omat 

odotukset ja uskomukset omiin kykyihinsä, eivät riitä tehtävästä 

suoriutumiseen, jos tehtävän onnistumisen kannalta tärkeät taidot puuttuvat 

(Schunk & Meece 2006). Jos yksilöllä on tarvittavat taidot tai tiedot suoriutua 

tehtävästä, niin minäpystyvyys uskomukset määrittävät suuresti kuinka paljon 

yksilö on valmis ponnistelemaan kyseisen tehtävän eteen (Bandura 1977; Schunk 

2003).  

Yksilön pystyvyysodotukset ja uskomukset ovat aina sidoksissa tehtävään 

(Bandura 1997) ja siksi ei ole olemassa mitään tiettyä pysyvää minäpystyvyys 

uskomusta, vaan yksilö muodostaa pystyvyys uskomukset aina suoritettavan 

tehtävän tai kiinnostuksen kohteen mukaan (Bandura 1997; Zimmerman 2000). 

Tilannesidonnaisuudesta johtuen esimerkiksi kouluympäristössä lasten 

uskomukset heidän pystyvyyden tunteestaan vaikuttavat heidän oppimiseensa 

sekä määrittävät osaltaan heidän motivaatiotaan sekä koulumenestyksen tasoa 

(Jungert & Andersson 2013).  
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1.2  Minäpystyvyyden lähteet ja kehittyminen 

Yksilön uskomukset omiin kykyihinsä ja pystyvyyteensä kehittyvät Banduran 

(1997) mukaan neljän päälähteen vaikutuksesta: onnistumisen kokemukset 

(mastery experience), vertaiskokemukset (vicarious experience), sanallinen 

kannustus/ palaute (social persuasion) ja emotionaaliset ja fyysiset tunnetilat 

(emotional and physiological states).  Näillä pystyvyyden tunteen rakentumiseen 

vaikuttavilla lähteillä voi olla yksilön pystyvyyttä lisäävä tai heikentävä vaikutus 

(Bandura 1994, 1995, 1997).  

Yksilö prosessoi tietoa omien kokemustensa kautta, jolloin tehtävissä 

onnistuminen tai niissä epäonnistuminen antavat yksilölle tärkeää informaatiota 

omista taidoistaan.  Akateeminen minäpystyvyys on sidoksissa yksilön 

aikaisempiin suorituksiin, ja niissä onnistumiseen, joten samantasoisissa tai 

samanlaisissa tehtävissä aikaisemmin onnistuttuaan, oppilaalla on korkeampi 

pystyvyyden tunne seuraavalla kerralla ratkaistessaan vastaavanlaista tehtävää 

(Bandura 1994, 1997; Jungert & Andersson 2013). Positiivinen onnistuminen 

tehtävissä lisää voimakkaasti yksilön uskoa omiin kykyihinsä, kun taas 

epäonnistumisen kokemukset ja niistä saatu negatiivinen palaute tai oma 

tulkinta puolestaan vähentävät yksilön minäpystyvyyden tunnetta, jolloin usko 

omiin kykyihin heikkenee (Bandura 1997).  Onnistumisen kokemuksilla on 

pitkäkestoisia vaikutuksia yksilön pystyvyyden tunteen kokemisessa ja 

kehittymisessä (Bandura 1997; Usher & Pajares 2006).  

Vertaiskokemuksilla tarkoitetaan yksilön tunnetta siitä, että 

havainnoidessaan toisia ja huomatessaan toisen taidoiltaan samantasoisen 

ihmisen suoriutuvan vastaavasta tehtävästä, yksilö uskoo myös itse pystyvänsä 

ratkaisemaan tehtävän ja onnistuvansa. Jos yksilö puolestaan huomaa toisen 

epäonnistuvan, se heikentää hänen omaa pystyvyyden tunnettaan kyseistä 

tehtävää kohtaan sekä vähentää yksilön motivaatiota yrittää selvittää tehtävä. 

(Bandura 1994,1995, 1997.) Vertaismallina voi toimia esimerkiksi luokkakaveri, 

opettaja tai vanhempi yrittäessään ratkaista itselleen haastavaa tehtävää. 

Vertaiskokemuksista saadulla mallilla ja informaatiolla on havaittu olevan 
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heikompi vaikutus yksilön minäpystyvyyden tunteen rakentumisessa kuin 

merkittävillä onnistumisen kokemuksilla (Britner & Pajares 2006). Kuitenkin 

vertaisten mallilla on tärkeä rooli yksilön minäpystyvyyden tunteen 

rakentumiseen, varsinkin jos oppilaalla on epäilyksiä omia taitojaan kohtaan tai 

hänellä ei ole aikaisempaa vahvaa myönteisiin kokemuksiin perustuvaa 

akateemista pohjaa kuten esimerkiksi koulun juuri aloittaneilla nuorilla 

oppilailla (Joët ym. 2011; Pajares ym. 2007). 

Sanallisella kannustuksella eli palautteella on vahva merkitys yksilön 

minäpystyvyyden rakentumisessa, koska positiivinen kannustus, suostuttelu ja 

vakuuttelu saavat yksilön yrittämään sinnikkäämmin, jolloin usko omiin 

kykyihin ja suoriutumiseen vahvistuu (Bandura 1994). Tällöin myös yksilön 

taidot kehittyvät. Jos yksilö ei saa positiivista palautetta riittävästi, hän alkaa 

uskoa, ettei hänen kykynsä riitä tehtävän suorittamiseen. Tällöin yksilö saattaa 

alkaa vältellä haastavalta tuntuvia tehtäviä sekä hän antaa myös helposti periksi. 

Yksilö kokee vaikeat tehtävät henkilökohtaisena uhkana (Bandura 1994, 1995, 

1997). Koulussa opettajilta tai luokkakavereilta saadun palautteen vaikutukset 

oppilaan pystyvyysuskomuksiin ovat helpommin havaittavissa negatiivisen 

palautteen kautta heikentäen oppilaan pystyvyys uskomuksia kuin positiivisen 

palautteen kautta, jolloin pystyvyyden tunne vahvistuu (Britner & Pajares 2006). 

Vaikka myönteinen ja positiivinen sanallinen kannustus sekä palaute oppilaan 

suorittamista tehtävistä koulussa ovat tärkeitä pystyvyyden tunteen lisääjiä, niin 

esimerkiksi konkreettinen punakynän jälki oppimistehtävässä tai kokeessa 

heikentää enemmän oppilaan uskoa omiin kykyihinsä ja tehtävistä 

suoriutumiseen jatkossa, kuin mitä opettajan antama positiivinen sanallinen 

kannustus ja palaute vahvistavat pystyvyyden tunnetta. (Pajares ym. 2007.)  

Täten opettajalla ja opetustyyleillä on merkittävä ja tärkeä rooli oppilaan 

pystyvyyden tunnetta vahvistavana tekijänä.   Oppilaat voivat kokea saman 

opetustilanteen tai palautteen eritavoin, mikä voi vaikuttaa heidän 

uskomuksiinsa omista kyvyistään selviytyä annetusta tehtävästä (Butz & Usher 

2015).  
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Myös fysiologiset ja affektiiviset tilat, kuten stressi, vireystila tai väsymys 

sekä tunnereaktiot kuten pelko, vaikuttavat yksilön käsityksiin omasta 

kyvykkyydestään joko edistäen tai vähentäen pystyvyyttä tiettyä tehtävää tai 

suoritusta kohtaan (Bandura 1997). Positiiviset tunnetilat vahvistavat ja 

negatiiviset tunnetilat heikentävät uskoa omiin kykyihin (Pajares ym. 2007).  

Tärkeää on siis se, millaisia tulkintoja oppilas tekee omista tuntemuksistaan 

(Bandura 1997). Akateemisen minäpystyvyyden osalta emotionaalisilla ja 

fyysisillä tunnetiloilla ja tuntemuksilla on suuri merkitys pystyvyyden tunteen 

kokemiseen ja rakentumiseen varsinkin matemaattisissa aineissa (Bandura 1997; 

Phan 2012) sekä kirjoittamisessa (Pajares ym. 2007), koska esimerkiksi stressi tai 

ahdistus vaikuttaa oppilaan tehtävistä suoriutumiseen ja sitä kautta myös 

koulumenestykseen (Bandura 1997) Emotionaaliset ja fyysiset tunnetilat 

ennustavat näin osaltaan oppilaan menestymistä kyseisissä aineissa (Pajares ym. 

2007).  

Yksilön minäpystyvyys ei ole pysyvä muuttumaton ominaisuus, vaan se 

kehittyy koko yksilön eliniän ajan varhaislapsuudesta alkaen (Bandura 1994). 

Pystyvyyden tunteen kehittymiseen vaikuttavat tärkeimmät lähtökohdat ovat 

perhe ja kotiympäristö, lapsen vertaiset sekä kouluympäristö (Bandura 1994, 

1997, 2016). Perheellä ja vanhempien mallilla sekä tuella ja palautteella on 

suurimerkitys siihen, kuinka lapsi kokee itsensä, ja miten hän uskoo 

selviytyvänsä tilanteista. Samoin lapsen kasvaessa vertaisten malli ja koulusta 

saatu palaute muokkaavat lapsen uskomuksia itsestään ja sitä kautta 

suoriutumista tehtävistä (Bandura 2016). 

 

1.3 Onnistumisen kokemukset ja vertaiskokemukset 

matematiikassa ja lukemisessa 

Minäpystyvyyden ja matematiikan välistä yhteyttä on tutkittu enemmän kuin 

lukemisen yhteyttä pystyvyyden tunteeseen (Butz & Usher 2015). 

Tutkimuskohteena ovat olleet lähinnä yläkouluikäiset tai vanhemmat oppilaat. 
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Tutkimuksien mukaan matematiikassa oppilaiden pystyvyys uskomukset 

ennustavat vahvemmin heidän todellista suoriutumistaan tehtävistä kuin muissa 

kouluaineissa (Bouffard-Bouchard 1990; Pajares & Miller 1994.) Usher ja Pajares 

(2009) ovat todenneet, ettei pystyvyyden lähteiden ja uskomusten välistä 

yhteyttä matematiikassa tule yleistää muihin kouluaineisiin vaan lähteiden 

vaikutus ja pystyvyysuskomukset vaihtelevat eri aineissa ja konteksteissa. 

Heidän tutkimuksessaan onnistumisen kokemukset ennustivat vahvimmin 

oppilaan pystyvyyttä matematiikassa yläkouluikäisillä oppilailla. 

Onnistumisenkokemukset selittivät jopa 20 % luokan sisäisestä vaihtelusta 

matematiikassa. Vertaiskokemukset eivät korreloineet oppilaan kyvykkyyden 

kanssa yhtä vahvasti kuin onnistumisenkokemukset. Vertaiskokemukset 

selittivät vain 2 % luokan sisäisestä vaihtelusta. Vertaiskokemukset ennustivat 

kuitenkin vahvasti oppilaan itsesäätelyyn perustuvaa oppimista.  

Butz ja Usher (2015) tutkivat alakoulun ylempien luokkien ja 

yläkoululaisten nuorten oppilaiden pystyvyysuskomuksia matematiikassa ja 

lukemisessa sekä tyttöjen ja poikien kokeman pystyvyyden eroja kaikkien neljän 

lähteen osalta. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli selvittää, onko 

ensisijaisissa pystyvyyden lähteissä eroja eri oppiaineissa eli matematiikassa ja 

lukemisessa. Molemmissa aineissa sekä matematiikassa, että lukemisessa 

vahvimmaksi pystyvyyden lähteeksi kaikilla luokka-asteilla nousi onnistumisen 

kokemukset.  

Ahn, Usher, Butz ja Bong (2016) tarkastelevat tutkimuksessaan 

vertaiskokemuksien vaikutusta matemaattiseen pystyvyyteen yläkouluikäisillä. 

Heidän mukaan vertaiskokemukset korreloivat vahvasti matemaattisen 

pystyvyyden kanssa. Heidän tutkimuksessa vertaisina toimi parhaiten opettajan 

malli. Perheen tai luokkakavereiden malli vertaiskokemuksissa ei ennustanut 

matemaattista pystyvyyttä yhtä hyvin kuin opettajien malli. 

Ahnin, Bongin ja Kimin (2016) tutkimuksessa lukiolaisen oppilaan 

vertaisina toimi paremmin opettaja kuin luokkakaverit. Heidän tutkimuksessaan 

vertaiskokemukset ennustivat oppilaiden minäpystyvyyttä englannin kielessä ja 

vertaiskokemukset korreloivat positiivisesti oppilaan minäpystyvyyden kanssa.  
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Alakouluikäiset oppilaat vertaavat itseään kouluympäristössä 

luokkatovereihinsa enemmän ja näin vahvistavat uskoa omiin kykyihinsä ja 

taitoihinsa. Heillä vertaismallina toimivat paremmin samanikäiset oppilaat kuin 

aikuisen malli (Usher & Pajares 2006). Alakouluikäisillä oppilailla 

vertaiskokemusten vaikutus pystyvyyteen on vahvempaa kuin esimerkiksi 

sosiaalisen palautteen vaikutus (Phan 2012).  

Aikaisemmissa tutkimuksissa on ilmennyt, että pystyvyyden 

rakentumiseen vaikuttavista lähteistä onnistumisien kokemusten on nähty 

olevan oppilaan pystyvyyteen eniten vaikuttavin informaation lähde (Bandura 

1994; 1997; Butz & Usher 2015; Pajares ym. 2007; Usher & Pajares 2008).  

Yläkouluikäisillä onnistumisen kokemukset oli voimakkain lähde 

matematiikkassa (Usher & Pajares 2009) ja alakouluikäisillä sekä matematiikassa 

että äidinkielessä (Jöet ym. 2011). Koska kansainvälisissä tutkimuksissa on 

ilmennyt, että onnistumisen kokemukset vaikuttavat eniten oppilaiden 

pystyvyyden tunteeseen ja pystyvyys on aina sidoksissa kontekstiin, niin myös 

suomalaisia lapsia on syytä tutkia onnistumisen kokemusten suhteen 

matematiikassa ja äidinkielessä. Myös vertaiskokemuksia on syytä tutkia, koska 

tutkimusten perusteella on näyttöä siitä, että alakouluikäisillä oppilailla 

vertaisten vaikutus pystyvyyteen voi olla voimakasta. 

 

1.4  Sukupuolen yhteys onnistumisen kokemuksiin ja 

vertaiskokemuksiin  

 Aikaisemmissa tutkimuksissa on tutkittu lähinnä minäpystyvyyttä ja, sitä 

eroaako pystyvyyden tunne sukupuolten välillä (Herbert & Stipek 2005; Pajares 

2002; Pajares ym. 2007). Pystyvyyden lähteiden osalta tutkimuksia on tehty vielä 

varsin vähän. Koska osassa tutkimuksia on löydetty eroja tyttöjen ja poikien 

arvioiman pystyvyyden tunteen välillä, niin voidaan olettaa, että tällaisia 

sukupuolieroja löytyisi myös pystyvyyden lähteitä tutkittaessa.  Esimerkiksi 

Herbert ja Stipek (2005) havaitsivat poikien arvioivan matemaattista 
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pystyvyyttään korkeammaksi kuin tytöt, vaikka todellisessa taitotasossa ei ollut 

eroja.  

Lukemista ja sukupuolen välisiä eroja lukemisen pystyvyydessä on tutkittu 

aikaisemmissa tutkimuksissa vähemmän kuin esimerkiksi matematiikkaa tai 

kirjoittamista (Butz & Usher 2015). Carroll ja Fox (2017) eivät havainneet eroa 

sukupuolen välillä tutkiessaan pystyvyyttä lukemisen osalta 8–11-vuotiailla 

lapsilla, kuten eivät myöskään Jungert ja Andersson (2013) omassa 

viidesluokkalaisia koskevassa tutkimuksessaan. Peura ym. (2019) kuitenkin 

havaitsivat, että sukupuolen välillä on eroja lukemisen pystyvyydessä. Pojat 

arvioivat pystyvyytensä korkeammaksi digitaaliseen lukemiseen liittyvissä 

tehtävissä kuin tytöt.    

Aikaisemmissa tutkimuksissa eroavaisuutta tyttöjen ja poikien välillä 

onnistumisen kokemuksissa ei ole juurikaan löytynyt vaan onnistumisen 

kokemukset on nähty voimakkaimpana pystyvyyden lähteenä sukupuolesta 

riippumatta (Butz & Usher 2015; Pajares ym.  2007; Usher & Pajares 2009).  Joët 

(2011) kollegoineen kuitenkin toteaa, että matematiikan osalta pojat arvioivat 

onnistumisen kokemukset tyttöjä korkeammaksi, mutta vertaiskokemuksien 

osalta eroja sukupuolen välillä matematiikassa ei ilmennyt.  

Butzin ja Usherin (2015) tutkimuksessa pojat raportoivat hieman tyttöjä 

enemmän onnistumisen kokemuksia matematiikassa. Lukemisen osalta pojat ja 

tytöt raportoivat molemmat tasavertaisesti aikaisemmat onnistumisen 

kokemukset vahvimmaksi pystyvyyden lähteeksi. Samassa tutkimuksessa 

ilmeni, että tutkittaessa laadullisesti avoimilla kysymyksillä yksilöllisiä eroja 

oppilaiden kokemissa pystyvyyden lähteissä samoilla oppilailla huomattiin, että 

puolet tutkimukseen osallistujista kokivat matematiikassa eri lähteen 

voimakkaampana kuin lukemisessa. Nuoremmat oppilaat ja tytöt kokivat 

vanhempia oppilaita tai poikia enemmän eri lähteet voimakkaampina 

matematiikassa ja lukemisessa.   

Yhteenvetona voidaan todeta, että aikaisemmat tutkimustulokset tukevat 

Banduran (1997) kehittämää sosiokognitiivista teoriaa, jonka mukaan yksilön 

aikaisemmilla onnistumisen kokemuksilla on ratkaiseva rooli yksilön 
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pystyvyyden tunteen rakentumisessa. Eri tutkimuksista on ilmennyt, että 

muiden pystyvyyden lähteiden vaikutukset yksilön pystyvyyden tunteeseen 

vaihtelevat ja niiden vaikutuksen voimakkuus on sidoksissa tutkittavaan 

kontekstiin sekä muihin tekijöihin, kuten tutkittavien ikään, sukupuoleen, tai 

akateemiseen kyvykkyyteen (Usher & Pajares 2008, 2009). Esimerkiksi, mitä 

nuorempia tutkittavat henkilöt ovat, sen merkittävämpi rooli on 

vertaiskokemuksilla pystyvyyden tunteen kehityksessä kouluaineissa, koska 

aikaisempia onnistumisen tai epäonnistumisen kokemuksia ei ole vielä kertynyt. 

Iän vaikutusta pystyvyyteen on selvitetty esimerkiksi matematiikan ja 

minäpystyvyyden osalta (Herbert & Stipek 2005). Tutkimuksista kävi ilmi, että 

lasten uskomukset kyvykkyydestään eivät eronneet merkitsevästi tyttöjen ja 

poikien välillä alakoulussa, mutta eroavaisuutta alkoi ilmetä yläkoulussa jatkuen 

läpi kouluajan ja myöhemmän koulutuksen (Pajares 2002; Pajares & Miller 1994).  

Suomessa alakouluikäisten oppilaiden sukupuolen välisiä eroja ei ole juurikaan 

tutkittu, joten tässä tutkimuksessa tarkastellaan myös, onko sukupuolen välillä 

eroja onnistumisen kokemuksissa ja vertaiskokemuksissa. 

1.5  Tutkimuskysymykset 

Kaikkiaan Suomessa pystyvyyttä on tutkittu vielä varsin vähän. Viimevuosina 

alakoululaisten pystyvyyteen liittyviä tutkimuksia on opinnäytetöiden osalta 

tehty Suomessa kuitenkin jo jonkin verran.  Kohdejoukkona tutkimuksissa ovat 

olleet lähinnä aikuiset tai nuoret. Pystyvyyden lähteiden osalta alakouluikäisiä 

oppilaita ei ole juuri tutkittu, vaan keskiössä on ollut pystyvyyden tunne.  

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että onnistumisen kokemukset 

vaikuttavat ratkaisevasti poppilaan pystyvyyden tunteeseen, joten myös 

Suomessa onnistumisen kokemuksia on syytä tutkia. 

Aikaisemmin on oletettu, että nuoremmat lapset eivät olisi kykeneviä 

arvioimaan omaa pystyvyyttään luotettavasti, koska he vasta aloittelevat 

koulupolkuaan eivätkä heidän taitonsa ole vielä kehittyneet (Bandura 1997), 

mutta osa tutkimuksista osoittaa, että myös pienet lapset osaavat jo arvioida 
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omaa osaamistaan sekä pystyvyyttään (Määttä, Järvelä & Perry 2016) ja siten 

myös alakouluikäiset oppilaat (Peura ym. 2019). Pystyvyyden tunne alkaa 

rakentua jo lapsuudessa (Bandura 1994) ja alakouluikäisillä oppilailla kavereiden 

vaikutus käsitykseen itsestä ja omasta oppimisesta on voimakasta (Joët ym. 2011; 

Pajares ym. 2007). Siksi tätä kohdejoukkoa sekä vertaiskokemuksia on tärkeätä 

tutkia myös Suomessa.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan onnistumisen kokemuksia ja 

vertaiskokemuksia 2–5 -luokkalaisten oppilaiden osalta yhteenlaskun 

sujuvuudessa ja lukemissujuvuudessa. Tarkoituksena on myös selvittää 

esiintyykö sukupuolien tai luokka-asteiden välillä eroja. 

 

 

1. Onko sukupuolen ja luokka-asteen välillä eroa onnistumisen 

kokemuksien ja vertaiskokemuksien osalta yhteenlaskun sujuvuudessa 2–5             

-luokkalaisilla oppilailla? 

2. Onko sukupuolen ja luokka-asteen välillä eroa onnistumisen 

kokemuksien ja vertaiskokemuksien osalta lukemisen sujuvuudessa 2–5                     

-luokkalaisilla oppilailla? 
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2 TUKIMUSMENETELMÄT 

2.1  Tutkimukseen osallistujat 

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto kuuluu osana laajempaan 

tutkimusaineistoon, joka kerättiin Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin 

yhteiseen Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot -tutkimushankkeeseen 

vuosina 2013–2015. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama. Tutkimuslupa 

hankkeelle pyydettiin opetus- ja sivistystoimenjohtajilta niissä kunnissa, joissa 

tutkimus toteutettiin. Kuntien erityisopettajat saivat tutkimuspyynnön ja he 

kartoittivat luokkien 2–5 luokanopettajien kiinnostusta osallistua tutkimukseen. 

Oppilaiden huoltajat saivat tiedotteen tutkimuksesta sekä suostumuslomakkeen 

osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Ennen 

tutkimuksen suorittamista tutkimuksen eettisyydestä pyydettiin lausunto 

Jyväskylän yliopiston eettiseltä toimikunnalta. 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu 2–5 -luokkalaisista yleisopetuksessa 

olevista 1264 oppilaasta, joista 609 on tyttöjä ja 655 poikia. Toiselta luokalta 

osallistujia on 167 (13,2 %) oppilasta, joista 84 oli tyttöjä ja 83 poikia. Kolmannelta 

luokalta osallistui 452 (35.8 %) oppilasta, joista 223 oli tyttöjä ja 229 poikia. 

Neljänneltä luokalta osallistujia on 359 (28,4 %) oppilasta, joista 169 oli tyttöjä ja 

190 poikia. Viidenneltä luokalta osallistui 286 (22,6 %) oppilasta, joista 133 oli 

tyttöjä ja 153 poikia. Aineisto on kerätty keski- ja itäsuomalaisissa alakouluissa.  

 2.2  Mittaristo 

Tämän tutkimuksen mittaristo on rakennettu tähän tutkimukseen sopivaksi.   

Tutkimuksessa käytetty mittaristo mukailee Albert Banduran (2006) ohjeita 

minäpystyvyysmittarin rakentamisesta. Väittämien vastastausasteikko oli 7-

portainen Likert-asteikko: 1= ei totta….  4= siltä väliltä… 7= totta. 

Moniportaisemman vastausvaihtoehtojen on todettu mittaavan ja ennustavan 
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paremmin oppilaiden pystyvyyttä kuin esimerkiksi 5-portaisen Likert-asteikon 

(Bandura 2006; Pajares, Hartley, & Valiante, 2001).  

Onnistumisen kokemuksia mitattiin laskemisen sujuvuuden sekä 

lukemissujuvuuden osalta kummallakin taitoalueella kolmella väittämällä kuten 

”olen aina ollut hyvä matematiikassa” tai ”olen aina ollut hyvä lukija”.       

Vertaiskokemusten osalta mittaristossa oli neljä matematiikan ja neljä lukemisen 

väittämää esimerkiksi ”parhaat ystäväni ovat hyviä matematiikassa” tai 

”parhaat ystäväni ovat hyviä lukemisessa”. Onnistumisen kokemuksien ja 

vertaiskokemusten väittämistä muodostettiin neljä keskiarvosummamuuttujaa; 

onnistumisen kokemukset laskemisessa (α= 0,90), onnistumisen kokemukset 

lukemisessa (α= 0,84), vertaiskokemukset laskemisessa (α= 0,70) ja 

vertaiskokemukset lukemisessa (α= 0,72). Tämän tutkimuksen 

keskiarvosummamuuttujien Cronbachin α-kertoimet olivat kaikki hyviä, ylittäen 

raja-arvona pidetyn 0,60 (Metsämuuronen 2006).  

 2.3  Aineiston analysointi 

Aineisto analysoitiin SPSS 24 -ohjelmistolla käyttämällä parametrisia 

tutkimusmenetelmiä. Menetelmäksi valittiin poikkileikkaustutkimukseen 

tarkoitettu monimuuttujainen varianssianalyysi (MANOVA). MANOVA tehtiin 

erikseen laskemisen sujuvuuden ja lukemissujuvuuden osalta. Selittävinä 

muuttujina MANOVAssa laskemisen sujuvuudessa oli keskiarvomuuttujat 

onnistumisen kokemukset laskemisessa ja vertaiskokemukset laskemisessa. 

Lukemissujuvuuden osalta selittävinä muuttujina oli onnistumisen kokemukset 

lukemisessa ja vertaiskokemukset lukemisessa. Ryhmittelevinä muuttujina 

kummassakin MANOVAssa oli sukupuoli ja luokka-aste. Selitettävien 

muuttujien kovariansit eivät olleet yhtä suuret laskemisen sujuvuudessa eikä 

lukemissuvujuudessa, joten MANOVAn tulokset on tulkittu käyttäen tämän 

huomioon ottavaa Pillain jälkeä (Metsämuuronen 2006). 

Yhdysvaikutuksen tarkempaan tarkasteluun tyttöjen ja poikien sekä 

luokka-asteiden välillä laskemisen sujuvuudessa sekä lukemissujuvuudessa 
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valittiin variannsianalyysi (ANOVA). Anova tehtiin erikseen laskemisen 

sujuvuuden ja lukemissujuvuuden vertaiskokemusten tarkasteluun. 

Ensimmäisessä ANOVAssa selitettävänä muuttujana oli vertaiskokemukset 

laskemisessa ja ryhmittelevänä muuttujana sukupuoli. Toisessa analyysissa 

ryhmittelevänä muuttujana oli luokka-aste. Samat analyysit tehtiin 

lukemissujuvuuden vertaiskokemuksille. Parivertailut toteutettiin Bonferronin 

menetelmällä sekä tytöille että pojille eri luokka-asteiden välillä.  
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3  TULOKSET 

3.1  Laskemisen sujuvuuden onnistumisen kokemukset ja 

vertaiskokemukset 

Taulukossa 1 on esitetty onnistumisen kokemusten ja vertaiskokemusten 

keskiarvot ja keskihajonnat sukupuolittain sekä luokka-asteittain laskemisen 

sujuvuudessa että lukemissujuvuudessa. 
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TAULUKKO 1. Onnistumisen kokemuksien ja vertaiskokemuksien keskiarvot ja keskihajonnat sukupuolittain sekä luokka-asteittain laskemisen 

sujuvuudessa ja lukemissujuvuudessa sekä parivertailut vertaiskokemuksissa sukupuolittain ja luokka-asteittain. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   Sukupuoli                             Luokka-aste                                          Parivertailua                                                            

2.                      3.                      4.                    5.                                     sukupuolittain                     luokka-asteittain             

ka(kh)           ka(kh)               ka(kh)          ka(kh) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Laskemissujuvuus         

Onnistumisen            tytöt        5,48(1,37)     5,01(1,53)       5,03(1,64)      5,13(1,42) 

kokemukset               pojat        5,82(1,52)     5,71(1,37)       5,71(1,25)      5,54(1,30) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________   

Vertaiskokemukset  tytöt        5,39(1,33)      5,32(1,32)       5,23(1,25)      4,93(1,21)                      3>5*              3lk. t>p*; 4lk. t>p***; 5lk. t>p** 

                                     pojat       5,69(1,29)      4,99(1,47)       4,72(1,38)      4,50(1,43)                     2>3***, 2>4***, 2>5***; 3>5**  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lukemissujuvuus           

Onnistumisen             tytöt      5,91(1,23)      5,66(1,31)       5,73(1,25)     5,77(1,05) 

kokemukset                pojat      5,78(1,34)      5,66(1,25)       5,78(1,26)     5,63(1,11) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vertaiskokemukset    tytöt      5,49(1,41)       5,49(1,26)      5,42(1,22)      5,11(1,27)                  3>5*               3lk. t>p***; 4lk. t>p***; 5lk. t>p*** 

                                      pojat     5,55(1,35)       4,90(1,44)      4,66(1,45)       4,39(1,45)                  2>3**, 2>4***, 2>5***; 3>5** 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Huom. ka = keskiarvo, kh = keskihajonta 

aBonferron, ***p < ,001, **p < ,010, *p < ,050 
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Tutkittaessa sukupuolen ja luokka-asteen välisiä eroja laskemissujuvuuteen 

liittyvissä onnistumisen kokemuksissa ja vertaiskokemuksissa havaittiin 

monimuuttujaisen varianssianalyysin perusteella, että sukupuolen päävaikutus 

laskemisen sujuvuudessa oli tilastollisesti merkitsevä [F(2, 1255) = 34.18, p < .001, 

η2 = 0.05]. Samoin luokka-asteen päävaikutus oli tilastollisesti merkitsevä [F(6, 

2512) = 7.50, p <  .001, η2 = 0.02]. Myös sukupuolen ja luokka-asteen 

yhdysvaikutus oli tilastollisesti merkitsevä [F(6, 2512) = 3.17, p = .004, η 2 = 0.01], 

joka muuttujittaisessa tarkastelussa selittyi lähinnä vertaiskokemuksilla [F(3, 

1256) = 3.63, p =  .013, η 2 = 0.01] (kuvio 1.).  

 

 

 

KUVIO 1. Sukupuolen ja luokka-asteen yhdysvaikutus vertaiskokemuksissa 
laskemissujuvuudessa. 

 

Varianssianalyysi osoitti että, tarkasteltaessa laskemisen sujuvuuden 

vertaiskokemuksia erikseen tytöillä ja pojilla, tyttöjen väliltä eri luokka-asteilla 

löytyi tilastollisesti merkitsevä ero, [F(3, 605) = 3.32, p = .020, η 2 = 0.12].   

Parivertailu osoitti, että tytöt erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 

ainoastaan luokilla kolme ja viisi (taulukko 1).    

Myös pojat erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan eri luokka-

asteilla, [F(3, 651) = 13.90, p < .001, η 2 = 0.06]. Parivertailu osoitti, että toisen 

4,25

4,5

4,75

5

5,25

5,5

5,75

Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 Luokka 5

Tytöt

Pojat



22 
 

luokan pojat erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan kolmannen, neljännen 

ja viidennen luokan pojista. Samoin kolmannen luokan pojat erosivat 

merkitsevästi viidennen luokan pojista (taulukko 1).    

Tarkasteltaessa varianssianalyysillä eroavatko tytöt ja pojat toisistaan eri 

luokka asteilla laskemisen sujuvuuden vertaiskokemuksissa, havaittiin 

tilastollisesti merkitsevä ero luokilla kolme [F (1, 450) = 6.43, p =  .012, η 2 = 0.01],  

neljä [F(1, 357) = 13.26, p <  .001, η 2 = 0.04] ja viisi [F(1, 284) = 7.14, p =  .008, η 2 = 

0.03] (taulukko 1).  

 

3.2  Lukemissujuvuuden onnistumisen kokemukset ja 

vertaiskokemukset 

Tutkittaessa sukupuolen ja luokka-asteen välisiä eroja lukemissujuvuuteen 

liittyvissä onnistumisen kokemuksissa ja vertaiskokemuksissa havaittiin, että 

monimuuttujaisen varianssianalyysin perusteella sukupuolen päävaikutus 

lukemisen sujuvuudessa oli tilastollisesti merkitsevä, [F(2, 1255) = 18.93, p <  .001, 

η2 = 0.03]. Samoin myös luokka-asteen päävaikutus oli tilastollisesti merkitsevä, 

[F(6, 2512) = 6.85, p < .001, η2 = 0.02]. Myös sukupuolen ja luokka-asteen 

yhdysvaikutus oli tilastollisesti merkitsevä [F (6, 2512) = 2.39, p =  .027, η2 = 0.01], 

joka muuttujittaisissa tarkastelussa selittyi lähinnä vertaiskokemuksilla [F(3, 

1256)= 3.90, p=  .009, η2 = 0.01].  
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KUVIO 2. Sukupuolen ja luokka-asteen yhdysvaikutus vertaiskokemuksissa 
lukemissujuvuudessa. 

 

Tarkasteltaessa sukupuolen ja luokka-asteen yhdysvaikutusta tarkemmin 

lukemisen sujuvuuden vertaiskokemuksissa, varianssianalyysi osoitti että, 

tyttöjen väliltä eri luokka-asteilla löytyi tilastollisesti merkitsevä ero, [F(3, 605) = 

2.90, p =  .035, η 2 = 0.01].   Parivertailu osoitti, että tytöt erosivat tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan ainoastaan luokilla kolme ja viisi (taulukko 1).    

Myös pojat erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan eri luokka-

asteilla, [F(3, 651) = 12.83, p <   .001, η 2 = 0.06]. Parivertailu osoitti, että toisen 

luokan pojat erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan kolmannen, neljännen 

ja viidennen luokan pojista. Samoin kolmannen luokan pojat erosivat 

tilastollisesti merkitsevästi viidennen luokan pojista (taulukko 1).   

Tarkasteltaessa varianssianalyysillä eroavatko tytöt ja pojat toisistaan eri 

luokka asteilla lukemisen sujuvuudessa vertaiskokemuksissa, havaittiin 

tilastollisesti merkitsevä ero luokilla kolme [F (1, 450) = 21.65, p <  .001, η 2 = 0.05],  

neljä [ (1, 357) = 28.52, p <  .001, η 2 = 0.07] ja viisi [F(1, 284) = 19.57, p <  .001, η 2 = 

0.06] (taulukko 1).  
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4  POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minäpystyvyyden lähteiden osalta, 

miten alakouluikäiset oppilaat kokevat onnistumisen kokemukset ja 

vertaiskokemukset yhteenlaskun sujuvuudessa sekä lukemisen sujuvuudessa. 

Lisäksi tarkasteltiin, esiintyykö näiden lähteiden osalta eroja sukupuolen ja 

luokka-asteen välillä.  

Onnistumisen kokemusten suhteen tämän tutkimuksen tulokset ovat 

linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Niiden mukaan onnistumisen 

kokemukset arvioidaan positiivisesti sukupuolesta riippumatta (Butz & Usher, 

2015; Pajares ym.  2007; Usher & Pajares, 2009). Tämä tarkoittaa tässä 

tutkimuksessa, että sekä tyttöjen että poikien raportoimat onnistumisen 

kokemuksien keskiarvot eivät eroa toisistaan laskemisen sujuvuudessa eikä 

lukemissujuvuudessa eri luokka-asteella, eikä myöskään sukupuolten välillä. 

Onnistumisen kokemuksen keskiarvot olivat melko korkeat molemmilla 

sukupuolilla. Banduran (1994, 1997) ajatusten mukaan onnistumisen 

kokemukset ovat vahvin pystyvyyteen vaikuttava lähde.  

Tarkasteltaessa luokka-asteen ja sukupuolen yhdysvaikutusta 

vertaiskokemuksissa laskemisen sujuvuudessa sekä lukemissujuvuudessa 

voidaan todeta, että tulokset ovat keskenään samansuuntaisia. Näyttäisi siltä, 

että poikien vertaiskokemuksien keskiarvot ovat suurempia toisella luokalla ja 

tyttöjen muilla luokka-asteilla. Vertaiskokemusten keskiarvot laskivat toiselta 

luokalta viidennelle luokalle mentäessä molemmilla sukupuolilla tässä 

poikittaistutkimuksessa.  Tytöillä vertaiskokemusten keskiarvo säilyi samana tai 

lähes samana luokilla kaksi ja kolme. Vertaiskokemusten keskiarvo tytöillä oli 

matalampi kolmannelta luokalta eteenpäin. Pojilla keskiarvot pienenivät toisesta 

luokasta lähtien. Tytöt eroavat toisistaan ainoastaan luokilla kolme ja viisi, mutta 

pojat eroavat toisistaan muiden luokka-asteiden välillä paitsi luokilla kolme ja 

neljä sekä neljä ja viisi. Joët (2011)sekä Pajares (2007) kollegoineen ja Phan (2012) 

ovat tutkimuksissaan havainneet, että vertaiskokemusten merkitys 

minäpystyvyyteen on merkityksellisempää nuorilla oppilailla, joilla on vielä 
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varsin vähän kokemuksia onnistumisesta tai epäonnistumisesta.   Tämän 

tutkimuksen tuloksien voidaan ajatella olevan samansuuntaisia 

vertaiskokemuksien keskiarvojen perusteella. Pajaresin (2002) sekä Pajaresin ja 

Millerin (1994) tutkimuksessa tuli esille, että eroavaisuudet luokka-asteiden ja 

sukupuolen välillä kasvavat oppilaiden vanhetessa. Heidän tutkimuksissaan 

eroja sukupuolten välillä ei ilmennyt vielä alakouluiässä, kuten tässä pro gradu 

-tutkimuksessa, vaan eroavaisuutta ilmeni vasta yläkouluiässä jatkuen lukiossa 

ja myöhemmässä koulutuksessa.  

Tässä tutkimuksessa vertaiskokemuksia tutkittiin neljän väittämän osalta 

sekä yhteenlaskun sujuvuuden että lukemissujuvuuden osalta. Mukana oli 

kysymyksiä koskien ikätovereita sekä vain yksi kysymys koskien aikuisen 

mallia. Cronbachin alfa-kertoimet 0,70 ja 0,72 olivat hyviä summamuuttujia 

muodostettaessa. Usher ja Pajares (2006) ovat todenneet, että alakouluikäisillä 

oppilailla vertaismallina toimivat paremmin luokkatoverit kuin aikuiset. Tämä 

saattaa selittää tämän tutkimuksen alfa-kertoimen hyviä arvoja verrattuna 

aikaisempiin tutkimuksiin, joissa mukana on ollut useampi aikuisen malliin 

liittyvä kysymys. 

Usher ja Pajares (2006) toteavat, että vertaiskokemuksia tutkittaessa pitäisi 

tutkia erikseen samanikäisten vertaisten ja aikuisen mallin vaikutus 

pystyvyyden tunteeseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa (kts. Ahn ym. 2017; Ahn 

ym. 2016) on tutkittu vertaiskokemuksia jakamalla ne kolmeen osa-alueeseen; 

vertaiskokemukset perheeltä, opettajalta ja luokkakavereilta. Malliin päädyttiin, 

koska aikaisemmissa tutkimuksissa vertaiskokemusten summamuuttujan alfa-

kerroin oli jäänyt alhaiseksi verrattaessa onnistumisen kokemusten, sanallisen 

palautteen tai fyysisien tunnetilojen summamuuttujien alfa-kertoimiin.  Näin 

saatiin Croncbahin alfa -arvoa korkeammaksi, jolloin mittarin kysymykset 

mittasivat paremmin samaa asiaa, kuin yhdistämällä perhe, opettaja ja vertaiset 

yhdeksi lähteeksi. Vertaiskokemusten jakaminen vertaisiin (luokkatoverit), 

perheeseen ja opettajaan on perusteltua myös siksi, että nämä kolme tahoa ovat 

ensiarvoisen tärkeitä minäpystyvyyden tunteen kehityksessä. Varsinkin 

nuoremmilla oppilailla perheen vaikutus vertaiskokemuksiin voi olla vahvaa, 
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mikäli perhe tukee ja auttaa oppilasta koulunkäynnissä sekä oppilaalle 

haastavissa tehtävissä (Ahn ym. 2016; Ahn ym. 2017).  Perheen tuki vähenee 

oppilaan kasvaessa ja esimerkiksi lukioikäisillä perheen vaikutus 

koulumenestykseen ei ole niin vahva kuin nuoremmilla oppilailla. Heillä 

puolestaan vahvempi vaikutus vertaiskokemuksiin on opettajalla (Ahn ym. 

2016). Nuoret ovat itsenäisempiä kuin alakouluikäiset ja vaikka tehtävät 

saattavat olla vaikeita, vanhemmilta ei pyydetä enää niin paljoa tukea eikä apua 

tehtävien mallintamiseen tai ratkaisemiseen.  

Pohdittaessa onnistumisen kokemusten tai vertaiskokemusten merkitystä 

opettajan työn kannalta, voidaan ajatella, että opettajan tulisi entistä paremmin 

tukea oppilaan onnistumisen kokemusten ja varsinkin epäonnistumisen 

kokemusten hyödyntämistä osana opiskelua. Se, millä tavalla opettajat arvioivat 

oppilaiden suorituksia on tärkeää. Eli onko annettu palaute oppilaan pystyvyyttä 

tukevaa ja onnistumisen kokemuksia vahvistavaa vai painottuuko arviointi 

oppilaan tekemiin virheisiin, jolloin pystyvyyden tunne heikkenee. Opettajan 

vaikutus oppimistilanteisiin voi siis olla oppilaalle merkittävä pystyvyyden 

tunteen kehittymisen kannalta ja varsinkin onnistumisen kokemuksien 

näkökulmasta. Kuten aikaisemmista tutkimuksista on selvinnyt niin 

onnistumisen kokemukset ennustavat vahvasti oppilaan pystyvyyden tunnetta 

sekä koulumenestystä (Schweinle & Mims 2009) ja niillä on pitkäkestoisia 

vaikutuksia oppilaan pystyvyyden tunteen kehitykseen (Bandura 1997; Usher & 

Pajares 2006).  

Jos epäonnistumiset saataisiin käännettyä vahvuuksiksi ainakin osittain, 

niin aikaisempien kokemusten merkitys todennäköisesti vielä kasvaisi. Tässä on 

varmasti haastetta opettajille, jotta he saavat oppilaat uskomaan omiin 

kykyihinsä, vaikka he olisivat epäonnistuneet tehtävissä tai kokeessa. Uskoisin 

että, opettajan opettamistyyli tulee myös vaikuttamaan entistä enemmän 

oppilaan pystyvyyden tunteen kehittymiseen, koska myös opettaja voi toimia 

vertaisena ja antaa oppilaille mallin, kuinka ratkaista tehtäviä. Myös Määttä 

kollegoineen (2016) toteaa, että opettaja voi omalla mallillaan vahvistaa 

oppilaiden pystyvyys uskomuksia ja tätä kautta vertaiskokemuksia. Opettajan 
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roolia oppilaan pystyvyyden tunteen kehittymisessä sekä oppimisstrategioiden 

oppimisessa pitivät tärkeinä tutkimuksessaan myös Butz ja Usher (2015).  Phan 

(2012) raportoi opettajan pedagogisten opetusmetodien merkityksestä oppilaan 

pystyvyyden tunteen kehittymiseen alakoululaisilla oppilailla. Varmasti 

esimerkiksi ryhmätöiden tekeminen vahvistaa oppilaan vertaiskokemuksia. 

Ryhmätöissä oppilaat oppivat toisiltaan tiedon lisäksi työskentelytyylejä sekä 

tiedon hankintaa. Ryhmätöissä korostuu vertaisten antama malli ja vaikutus 

oppimiseen, jolloin oppilaan omat taidot ja uskomukset myös kasvavat sekä sitä 

kautta myös onnistumisen kokemukset lisääntyvät.  

Koska aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan ajatella eroja löytyvän 

pystyvyyden tunteen osalta tyttöjen ja poikien väliltä (Herbert & Stipek 2005; Joët 

ym. 2011; Pajares ym. 2007), niin voidaan olettaa, että eroja ilmenisi myös 

pystyvyyden eri lähteissä sukupuolten välillä.  Tämä tutkimus osoitti, että 

tyttöjen ja poikien välillä esiintyy eroja vertaiskokemuksissa.  Tutkittavien suuri 

joukko puoltaa tämän tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä ja luotettavuutta. 

Pystyvyyden tunteen lähteitä kaikkiaan on tutkittu kuitenkin varsin vähän 

alakouluikäisillä oppilailla, joten vertailupohjaa aikaisemmista tutkimuksista on 

vähän. Yksi syy vähäiseen alakouluikäisten tutkimiseen voi selittyä sillä, että 

aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esille, ettei alakouluikäisten 

minäpystyvyys arviointi ole vielä välttämättä kehittynyt luotettavalle tasolle 

(Jungert & Anresson 2014). Pystyvyyden tunne kehittyy kuitenkin koko ajan ja 

on aina sidoksissa tiettyyn tilanteeseen tai tehtävään (Bandura 1994). Uudemman 

tutkimustiedon lisääntyessä on kuitenkin todettu, että myös alakouluikäiset 

lapset osaavat arvioida osaamistaan tai pystyvyyttään realistisesti ja luotettavasti 

(Peura ym. 2019). Samoin Määtän ja kollegoiden (2016) tutkimuksessa havaittiin 

pienempien lasten (6–8-vuotiaat) osaavan arvioida osaamistaan aikuisen 

avustuksella. Heidän tutkimuksessaan onnistumisen kokemukset eivät 

ennustaneen pystyvyyden tunteen kehittymistä yhtä voimakkaasti kuin 

aikaisemmissa tutkimuksissa, vaan pienemmillä lapsilla suurin vaikutus oli 

positiivisilla tunnetiloilla oppimistilanteissa.  
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Pystyvyyden tunteen arvioimisen osalta voidaan pohtia mikä vaikutus 

stereotypioilla tai median antamalla kuvalla on oppilaiden 

pystyvyysuskomuksiin (Herbert ja Stipek 2005). Arvioivatko pojat esimerkiksi 

onnistumisen kokemukset positiivisemmin kuin tytöt matematiikassa, kuten 

tässä tutkimuksessa verrattaessa keskiarvoja toisiinsa, koska heidän odotetaan 

olevan parempia laskijoita matematiikassa, tai päinvastoin tyttöjä huonompia 

lukijoita äidinkielen osalta?  Matematiikka mielletään helposti poikia 

kiinnostaviksi aineiksi, kun taas äidinkielen ajatellaan olevan enemmän tyttöjen 

suosiossa (Pajares & Valiante 2001; Williams & Williams 2010). Tytöt ja pojat 

saattavat myös arvioida omaa pystyvyyttään eri tavalla. Tytöt varmasti vertaavat 

itseään luokkatovereihinsa poikia enemmän. Tai voi olla, että he esimerkiksi 

keskustelevat kokeiden ja tehtävien jälkeen omista vastauksistaan ja 

arvosanoistaan poikia enemmän, mikä osaltaan voi vaikuttaa heidän pystyvyys 

uskomuksiinsa onnistumisen kokemuksien tai vertaiskokemuksien osalta.  

Jatkossa mielenkiintoista olisi tutkia kuinka tässä tutkimuksessa mukana 

olleiden oppilaiden pystyvyysuskomukset onnistumisen kokemuksien ja 

vertaiskokemuksien suhteen muuttuvat siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. 

Tämä siirtymävaihe on kuitenkin merkityksellinen nuoren kehityksessä ja sillä 

on merkitystä varsinkin nuoren itsetunnon kehitykseen. Siirtymävaihe on myös 

kriittisintä aikaa minäpystyvyyden kehittymiselle (Pajares ym. 2007; Usher & 

Pajares 2006). Tutkimusten mukaan pystyvyysuskomukset tässä iässä laskevat ja 

sukupuolten väliset erot lisääntyvät (Pajares 2002; Pajares & Miller 1994). 

Nuorten opiskelumotivaatio saattaa usein heiketä murrosiässä, koska 

yläkouluiässä nuoren elämässä fyysisen kasvun ja kehityksen lisäksi vaikuttavat 

paljon kiinnostuksen kohteen suuntaaminen muihin asioihin kuten 

kaverisuhteisiin tai harrastuksiin, jolloin opiskelu saattaa jäädä hetkeksi aikaa 

taka-alalle.  Nuoret ovat myös herkempiä reagoimaan ikäisiltään saamaan 

palautteeseen kuin vanhemmat oppilaat (Usher 2009). Nuoruusiässä myös 

minäpystyvyyden lähteiden vaikutus pystyvyyden tunteeseen vaihtelee (Butz & 

Usher, 2015).  
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