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Abstract card 

Karpinen, Eo (1982) Sanallisen arvioinnin seka kodin ja koulun 
yhteistyokokeilun vaikutukset oppilaiden oppimistuloksiino 
- The experiment on verbal school reports and collaboration
between home and school and its effects on pupils' learning
results .. Reports from the Institute for Educational Research
319. University of Jyvaskyla., ISBN 951-678-676-60 ISSN 0448-0953

The project is connected with the development of pupil evaluation., 
The report describes the effects of the experiment on pupils' 
learning results: study skills, motivation, self-concept, and 
achievement in mother tongue (3. grade) and mathematics (3� and 
6. grade). The test group consisted of 543 pupils and the control
group of 551" The theoretical background of the experimental prog
ramme was based on Beatty and Clark t s Self-Concept Theory of
Motivation and Learning. Study skills improved most amongst low
achieving boys in grade 3 and in the subarea. nstudy environment
at home it in grade 6 .. The experiment developed affective motivation
in grade 3 and strengthened positive self-concept especially ''self
confidence and self-approval tr in grade 6 .. The treatment influenced
pupils' success in the dictation test in grade 3 and somewhat also
their achievement in mathematics in grade 6. (In Finnish, English
summary) Descriptors: primary school, evaluation, parent-school
relation, achievement, experiment, self-concept, motivation
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1. Tutkimuksen tausta

Tämä tutkimus liittyy oppilasarvostelun kehittämistyöhön, joka 

käynnistyi peruskoulun oppilasarvostelun uudistamistoimikunnan mie

tinnön pohjalta Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksessa. Projektin 

tehtävänä oli teoreettisen ja empiirisen kartoituksen pohjalta sekä 

tavoitekuvaustyöhön tukeutuen kehittää arviointi- ja tiedottamisjär

jestelmää uudistamistoimikunnan mietinnön periaatteiden mukaisesti. 

Ne voidaan tiivistää seuraavasti: 1) arvioinnin tulee perustua ta

voitteisiin, 2) oppilasarvostelun käsitettä tulee laajentaa ja kä

sitteet määritellä (evaluaatio, arvostelu, arviointi, mittaaminen 

jne.), 3) arvioinnin tehtävät tulee määritellä ja arvioinnin tehtä

vien painopiste peruskoulussa tulee olla-ohjaavissa ja motivoivissa 

tehtävissä, ennustavan tehtävän jäädessä taka-alalle, 4) arvioinnin 

kohdealueen tulee laajentua käsittämään kognitiivisten tavoitteiden 

ohella myös muut tavoitealueet sekä oppimistulosten arvioinnin ohel

la myös oppimisprosessin, 5) arviointimenetelmiä ja tiedonhankkimis

tapoja tulee kehittää, 6) tiedottamistapoja tulee kehittää ja moni

puolistaa, 7) oppilaan itsearviointitaitoja tulee kehittää, 8) arvi

oinnin tulee liittyä kiinteästi oppimis- ja opettamistapahtumaan. 
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1.1. Oppilasarvostelun uudistamisprojektin eteneminen 

Projekti käynnistyi kartoituksella, jossa pyrittiin sekä teoreet

tisesti että empiirisesti selvittämään oppilasarvostelun taustaa sekä 

keskeisimpien intressiryhmien (opettajat ja oppilaiden huoltajat) käsi

tyksiä tutkittavasta ilmiöstä. Kartoitusten pohjalta kehitettiin edel

leen kokeiluohjelma, joka käsitti konkreettisen kokeilumateriaalin käyt

töohjeineen ja taustateor:i.oineen. Varsinaiseen kokeiluun liittyi tut

kimusta, jonka kohderyhminä olivat opettajat, oppilaiden huoltajat sekä 

oppilaat, joiden osalta tässä yhteydessä pyritään selvittämään tutkimuk

sen tuloksia. (Kuvio :i.) 
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-
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Ja 

0teoreettinen 

KARTOITUSVAIHE: 

kartoitus 11: 

- arviointitoiminta ja tiedot-

tiedon 

!-

l 

tarpeen kartoitus 

empiirinen kartoitus: 

1 ) sanallisen tiedotteen kehittä-
taminen peruskoulussa: tiedon

) 
m:1nen: opettajat, oppilaiden 

1 sisältö, tiedontarvitsijat, huoltajat 
tiedonhankkimis- ja välitys-

1 
2) kouluyhteistyön kartoitus:

menetelmät opettajat, oppilaiden huolta-
- evaluaatiopalaute oppimisessa 1 jat 

t 
KEHITTEJJYVAIHE 

empiirisen aineiston raportointia: K'TL:n julkaisut 261+ Ja 271 
kokeiluohjelman kehittäminen: sanalliset tiedotteet, kodin ja koulun 
yhteistyömuodot Ja -sisällöt ym. 

J,, 
,_ 

KOKEILUVAIHE 

esikokeilu: 1976-77 (KTL:n selosteita ja tiedotteita 83 ja julkaisuja 
289) 
varsinainen kokeilu: 1977-78 Kuopio, 'I'ornio, Rovaniemen kunta, 
tutkimus:12ohjainen seuranta Ja kokeilun raportointi: KTL:n selosteita 
ja tiedotteita 108, 13;2 ja 134. 

J,, 
HYÖDYN'l1ÄMISVAIHE 

kh:n yleiskirjeen 2711/27.05.76 sanallista arviointia koskevat ohjeet 
tiedotemallit, 2) kh:n yleiskirjeen seurantakysely kuntien koulutoi-

menjohdolle, tiedotemallien analysointi: KTL:n julkaisut 28·1 Ja 282, 
3) varsinaisen kokeilun tulosten hyödyntäminen?

KUVIO i Oppilasarvostelun uudistamisprojektin etenemisvaiheet 
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1.2. Tutkimuksen viitekehys 

Tässä tutkimuksessa opettaminen hahmotetaan jatkuvana päätöksenteko

ja vuorovaikutustapahtumana, jota opettaja ker.;keisenä roolinhaltijana 

säätelee. Päätöksentekotilanteet voidaan jakaa karkeasti opetuksen suun

nittelua, toteutusta ja opetuksen tulob3ia (opetuksen jatkamista) koske

viin päätöksiin. I�valuaatio on tiedon tuottamista kasvatuksellista pää

töksentekoa varten. 'Cämän tiedon av1.1lla päätöksentekoa pyritään tekemään 

rationaalisemmaksi ja edistämään oppimista. Opetukseen ja oppimiseen 

kiinteästi liittyvä evaluaatio on prosessi, joka etenee arvioinnin koh

teiden (mitä arvioidaan) valinnan kautta, arviointimenetelmien (miten 

arvioidaan), arvioinnin tuloksista tiedottamiseen (miten palautetta an

netaan) ja vaikutusten toteamiseen. 

Opettaminen ja oppiminen ovat rinnakkaisia prosesseja. Tässä tut

kimuksessa oppJ.mJ.sen teorian muodostaa Beattyn ja Clarkin esittämä moti

vaation ja oppimisen minäkäsitysteoria , joka käsittää sekä affektiivisen 

että kognitiivisen oppimisen, Yksilö oppii ensin, mitä hän on, seuraa

vaksi sen millaiseksi hän voi tai hänen pitäisi tulla ja lopulta, millä 

keinoin hän voi kaiken tämän saavuttaa. Ympäristössä toimiessaan yksilö 

saa jatkuvasti palautetta toiminnastaan: hänelle muodostuu minäkäsitys, 

käsitys siitä, kuka hän on. Samalla yksilölle asetetaan ( tai hän asettaa 

itse) lisää vaatimuksia ja tavoitteita, jm:ita muodostuu hänelle käsitys 

siitä, millainen hänen tulisi olla. Mikäli käsitys siitä,mikä hän on 

(perceived self) ja käsitys siitä,millainen hänen tulisi olla (the concept 

of ad.equacy), eivät eroa kovin paljon toisistaan, ykc,ilö on motivoitunut 

kehittymään koko ajan. Yksilöllä on erityinen tarve tuntea persoonallis

ta arvostusta (kokea olevansa tärkeä läheisilleen), tarve suoriutua ympä

ristössään, itseilmaisun tarve ja hänessä tulisi kehittyä l,:yky tehdä it-,

senäisesti valintoja. Oppiminen on luonteeltaan sisäistä (intrinsic), 

kun tapahtuu muutoksia yksilön sisäisessä minäsysteemissä: motivaatiossa 

ja itsearvostuksessa ja oppiminen on luonteeltaan instrumentaaliE,ta, kun 

opitaan jokin taito tai kartutetaan tietoja. Nämä kaksi oppimisen lajia 

ovat tavallisesti kietoutuneet toisiinsa. Ympäristössä (toimintatilassa) 

vaikuttavia tekijöitä säätelemällä voidaan oppimiseen vaikuttaa. Se 

palaute, jota yksilölle !!tärkeät henkilöt 11 (opettajat, vanhemmat, tove

rit) antavat,0n keskeisessä asemassa oppimisen tuloksellisuuden ja viime

kädessä yksilön myönteisen ja terveen minä.käsityksen kannalta. Palaut-
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teella on ohjaava ja motivoiva tehtävä: se täsmentää yksilön roolia so

siaalisessa ympäristössä ja vaikuttaa tulevaisuuden tavoitteisiin (kan-· 

nustava funktio) sekä palkitsee tai rankaisee (vahvistava funktio). 

Tutkimusten mukaan ne tekijät, jotka myönteisimmin vaikuttavat yk

silön kokonaiskehitykseen kouluympäristössä (käsittäen kouluorganisaa

tion, opetussuunnitelman ja opettajan käyttäytymisen) voidaan koota seu

raavasti: 

1. Yksilön omanarvontunnon kehittymistä edistää: lämmin, kunnioittava,

vahvistava, ei - rankaiseva tai -- tuomitseva ilmapiiri, vaan yksilölli

siä eroja arvostava ja empaattinen suhtautuminen. 

2. Yksilön suorituksia ja suoriutumista (coping) parantaa innostava, roh

kaiseva, joustava Ernhtautumistapa sekä opetus, joka arvostaa mielipide

eroja ja joka sisältää sopivan määrän konkreettia/abstraktia ja opetus

suunnitelma, jossa on joustava jaksotus, 

3. Yksilön ilmaisukykyä (expressing) voidaan kehittää sallimalla tuntei

den ilmaisu ja helpottamalla sitä. Opettajan (esikuvan) vapaa tunteiden 

ilmaisu edistää oppilaiden ilmaisukykyä, 

4. Itsenäisyyt�en voidaan rohkaista antamalla mahdollisuus itsenäisiin

valintoihin, laatimalla selkeät ja ei---dogmaattiset säännöt sekä rohkai

semalla riskin ottamiseen.

Kotiympäristössä vaikuttavissa tekijöissä keskeisin merkitys lapsen 

kokonaiskehityksen kannalta on vanhempien asenteilla, jotka tämän tutki

muksen kannalta jaetaan koulutusasenteisiin ja kasvatusasenteisiin. 

Koulutusasenteista merkitsevintä on vanhempien kiinnostus lapsen koulu

työhön ja seuraavaksi vanhempien koulutusodotukset. 

Kasvatusasenteista, joihin koulutusasenteetld.n kuuluvat, tutkimus

ten tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: Yksilön minä.käsityksen kehi

tykselle on tärkeää, että vanhemmat rakastavat häntä, lapsi byviiksytään 

ja häntä pidetään tärkeänä. 'rämän tulee ilmetä vanhempien osoittamana 

hellyytenä ja kiinnostuksena siitä, mitä lapsi tekee, Tärkeää on salli

va ilmapiiri, jossa ajatusten ja tunteiden vapaa ilmaisu suodaan. Se 

auttaa yksilöä tuntemaan, hyväksymään ,ja luottamaan itseensä. Toisaalta 

on tärkeää, että on selvästi määritellyt käyttäytymisen rajat, mutta 

lapsella on kuitenkin suhteellisen laajat toimintamabdollisuudet näiden 

rajojen sisällä. Käyttäytymissääntöjen avuL_a lapsi oppii tuntemaan 

käyttäytymisensä seuraukset ja arvioimaan itse edistymistään. Kun sään

nöt ovat joustavia, kohtuullisia ja ikätasolle sopivia sekä niistä yhdes-
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sä lapsen kanssa keskustellaan ottamalla lapsen mielipide tasaveroisena 

huomioon, lapset hyväksyvät säännöt ja tulkitsevat ne useimmiten vanhem

pien huolenpidoksi, ,ja se lisää lapsen turvallisuuden tunnetta. Myöntei

sen omanarvontunteen kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapsi hyväk

sytään riippumatta hänen suorituksistaan. Toisaalta tavoitteiden, joita 

suorituksille asetetaan, tulisi olla optimaalisessa suhteessa lapsen 

edellytyksiin. 

2. Kokeilun kuvaus: kokeiluohjelma, ·-materiaali ja kokeilun järjestämi

nen

2. 1. Kokeilun tavoite ja oletetut vE.d.lrn.tus,mhteet

Sanallisen arvioinnin sekä kodin ja koulun yhteistyökokeilulla py

rittiin lähinnä vaikuttamaan opettajan toimenpiteisiin ja opettajan ar

viointitoimintaan: opetuksellisen päätöksenteon tehostaminen sekä oppi

laalle annettavan evaluaatiopal.autteen merkityksen korostaminen oppimi

sessa. Tätä kautta oletettiin opetta�jan toimenpiteiden vaikutusten nä

kyvän oppilaiden oppirnistuloksissa: opiskelutaidot, äidinkielen ja mate

matiikan taidot sekä motivaation ja oppilaiden minäkäsityksen myönteinen 

kehitys. Kodin ja koulun välistä tiedottamista kehittämällä (tiedote

lehdet, sanalliset tiedotteet jne.) pyrittiin vaikuttamaan myös kodin 

opiskeluympäristöön, kodin asenne-- ja prosessi.ominaisuuksiin. ( Kuvio ii) 

2.2. Kokeiluohjelma ja -materiaali 

Kokeiluohjelma ensimmäisessä osassa (arvioinnin teoria) esiteltiin 

oppilasarvostelun uudistamisen taustaa sekä painotettiin arviointia jat

kuvana prosessina, jonka lähtökohtana ovat tavoitteet ja joka kiinteästi 

liittyy oppimis- ja opettamistoimintaan (formatiivinen arviointi). 

Kokeiluohjelman toinen osa käsitti kaiken kokeilumateriaalin ja 

siihen liittyvät käyttöohjeet: oppilaiden huoltajille tarkoitetut tie

dotelehdet, artikkeli-/ja esitelmäversiot, opettajien käyttöön laaditut 

äidinkielen ja matematiikan perustavoitteiden ja opiskelutaidon tavoit-
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Kodin rakenne

ominaisuudet: i--; 

- ammattistatus

OPETTAJ AMUU'I"l'UJ A'r: 

- opettajan perehtyneisyys
kokeiluohjelmaan

- opettajan asenteet
- opettajan oppilaantuntemus
- opettajan arviointitoiminta:

palautemenetelmät Ja yhtey
denpito koteihin

l 
KODIN ASENNEOMINAISUUDE'I1: 

1/ 

- vanhempien asennoituminen
koulutukseen, lapseen 

1/' - vanhempien tavoitteet ja
odotukset

KODIN PROSESSIOMINAISUUDET: 

-· kodin opiskeluympäristön
järjestäminen

- kodin tarjoama tuki ja
opintojen ohjaus

- oikeiden työtottumusten
vaatimukset

- kodin ja koulun suhteet

1 
OPPIMISTULOKSET: 

OPPILAAN OPISKELUrI1PtT D0 1r: ;J 
(opisK.eluhygienia, opiskelu
tekniikka, opiskelu.asenteet) 

�- __ l�-----� 
OPPILAAN KOULUSAAVU'I'UKSET: 

(äidinkieli, matematiikka), 

MINÄKÄSITYS ja MOTIVAATIO 

Sanallisen arv101n
n1n sekä kodin ja 
koulun yhteistyö
ohjelma 

KUVIO 11 Sanallisen arv1.01nnin sekä kodin Ja koulun yhteistyöohjelman 
oletetut vaikutussuhteet 
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teiden yhteenvedot sekä arviointi··" ja r3eurantalonmkkeet. Kasvatuksel

listen tavoitteiden arviointia varten oli laadittu työskentelytottumuksia 

ja 5ap@t11mj sta kuvaavat käyttäytymir,en m�.äritel.rnät sekä tätä varten ar

viointilomakkeet opettajalle ja oppilaalle itselleen. Syys- ja kevätlu

kukauden loppua varten oli laadittu sanalliset tiedotteet. 

Kokeiluun osallistui 25 opettajaa, jotka oli valittu yhdestä maaseu

tukunnasta (Rovaniemen maalaiskunta)ja kahdesta kaupunki.kunnasta (Tornio 

ja Kuopio). Näille opetta,j ille valittiin kontrolliryhmään vastinopetta

jat (n=25) samalta paikkakunnalta. Opetta,jat olivat luokka-asteilta 

1 .-3. ja 6.. Kokeilus,m oli mukana 543 oppilasta koeryhmässä ja 551 

kontrolliryhmässä. 'I'ässä tutkimulrnes�,a ovat mukana 3. ja 6 • luokan op

pilaat (3, luokan koeryhmässä n= l57 ja kontrolliryhmässä n= 154 ja 

6. luokan koeryhmässä n= 134 ja korrtrolliryhmässä 131).

Kokeilijoiden koulutus tapahtui lu1hdessa luentomuotoisessa koulutus

tilaisuudessa: toinen toukokuussa ja toinen elokuussa 1977, Kumpikin ti

laisuus kesti noin 2.5 tuntia. Koulutustilaisuudet olivat samantyyppisiä 

kuin opettajien täydennyskoulutustilairmudet ovat yleensä olleet. Tähän 

pyrittiin osittain tietoisesti tulosten yleistettävyyden takia. Kokeilu 

kesti yhden lukuvuoden ( 19'77--19'78). Se toteutettiin kouluhallituksen ke-

hittämiskokeiluna opetusministeriön luvan turvin. Opettajat saivat kokei

lusta korvauksen, joka oli kokeilun johtajalle kolme vuosiviikkoylituntia 

ja muilla opettajilla kaksi. 

3. Tutkimuksen luonne: on�elmat ;Ja h;ypoteesit

Tutkimus kokonaisuudessaan on luonteeltaan evaluaatiotutkimus, jossa 

pyritään selvittämään, missä määrin toteutuivat ne tavoitteet, joita sa·· 

nallisen arvioinnin sekä kodin ja koulun yhteistyökokeilulle asetettiin. 

Kokeiluohjelma oli pyritty laatimaan tutkimuksen viitekehyksen pohjalta 

nojautuen aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin, jotka tämän tutkimuk

sen kannalta vaikuttivat relevanteilta. 
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3.1. Tutkimuksen ongelmat ja hypoteesit 

Kokeilun yleistavoite oli parantaa oppilaiden oppimistuloksia ja 

pääongelmana oli selvittää, voidaanko sanallisen arvioinnin sekä kodin 

ja koulun yhteistyökokeilulla/kokeiluohjelman avulla vaikuttaa oppilai

den oppimistuloksiin, jotka jakautuivat opiskelutaitojen oppimiseen, mo

tivaation ja minäkäsityksen kehittymiseen sekä äidinkielen ja matematii

kan koulusaavutuksiin? 

Pääongelmasta johdettu hypoteesi kuului: Sanallisen arvioinnin 

sek.� kodin ja koulun yhteistyökokeilulla/kokeiluohjelman avulla voidaan 

parantaa oppilaiden oppimistuloksia ( oppilaiden opiskelutaitoj_a, motivaa

tiot8:, minäkäsitystä E,ekä äidinkielen ja matemati -ikan koulusaavutuksia). 

3.2. Tutkimuksen menetelmä 

Tutkimuksessa käytr-cttiin koeasetelmaa, jossa oli alku-, väli- ja 

loppumittaukset sekä koe- ja kontrolliryhmät. Ne oli valittu harkinnan

varaisesti. Tutkimuksen alkumittaukset toteutettiin kokeilun alussa elo

kuussa 1977. Niissä kartoitettiin äidinkielen (3. luokka) ja matematii

kan (3. ja 6. luokka) koulusaavutukset, oppilaiden opiskelutaitojen, mi

näkäsityksen ja motivaation taso. Välimittaus tapahtui kevätlukukauden 

alussa tammikuussa 1978 ja siinä kartoitettiin vain opiskelutaitojen, 

minäkäsityksen ja motivaation taso. Loppumittaukset pidettiin kevätluku

kauden päättyessä toukokuussa 197cL Ne olivat laajat käsittäen äidin

kielen (3. luokka) ja matematiikan (3. ja 6. luokka) koulusaavutukset 

sekä samat mittaukset lrnin alku- ja välimittauksissa opiskelutaitojen, 

minäk.äsityksen ja motivaation osalta. Mittaukset toteutti luokan oma 

opettaja annettujen ohjeiden mukaan. (Kuvio iii) 

3.3. Mittaukset, mittarit ja asteikkojen muodostaminen 

Tutkimuksen mittaukset koostuivat opiskelutaitojen, minäkäsityksen 

Ja motivaation mittareista sekä äidinkielen (3. luokka) ja matematiikan 

(3. ja 6. luokka) koulusaavutuskokeista, 
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3.3.1. 0piskelutaidon mittari koottiin Hämäläisen (1973) ja ISA-tutki

muksessa käytettyjen mittareiden pohjalta siten, että se koostui pääasi

assa opiskeluhygienian ja -tekniikan osa-alueista sekä kodin prosesseja 

kuvaavista asioista (IEA-tutkimus). Mittari käsitti 18 osiota 3. luokal

la ja 19 osiota 6. luokalla. Tässä tutkimuksessa mittarin rakennetta sel

vitettiin empiirisesti faktorianalyysin avulla, joka laskettiin alkumit

tauksesta koko aineistolle ja tältä pohjalta muodostettiin aseteikot. 

Samalla tarkasteltiin mittarin empiiristä validiteettia ja yksittäisten 

osioiden reliabiliteetteja (homogeenisuus). 

Kolmannella luokalla faktorianalyysissa saatiin neljä loogista ulot

tuvuutta, joiden perusteella asteikot nimettiin seuraavasti: 

1. Työskentelytottumul,;:set kotona ja vanhempien tuki

2. Koui.u uvi.::;h..eluy mpi:i.ri.:s Lö

3, Tunnollisuus 

4. 0piskelutekniikka

Kuudennen luokan opiskelutaidon mittarin asteikkoja ovat seuraavat: 

1. 0piskelutottumukset ja -tekniikka

2. Tunnollisuus

3. Vanhempien tuki opiskelulle

4. Kodin opiskeluympäristö

0sioista kootut summamuuttujat muunnettiin siten, että jokaisen asteikon 

keskiarvo oli 50 ja hajonta 10. 

3.3.2. Minäkäsitysmittarin kehittämisen pohjana käytettiin Coopersmithin 

(1967) Self-Esteem Inventorya, joka alkuperäisenä käsittää 58 osiota ja

kautuen yleisminää ( 26 osiota), kouluminää ( 8), toveriminää ( 8) ja koti

minää (8) mittaaviin alaskaaloihin sekä valheskaalaan (8). Tähän tutki

mukseen valittiin kolme yleisminää ja kolme kotiminää mittaavaa osiota, 

yksi toveriminää mittaava osio sekä kaikki kouluminää (8) mittaavat osiot. 

Minäkäsitysmittarin yhteyteen liitettiin osioita, jotka mittasivat suh

tautumista todistukseen (3. ja 6. luokka) sekä tasokurssivalintoihin 

( 6. luokka), joita mitattiin teknisesti samalla tavalla (kyllä-ei-vas

tausvaihtoehdot) ja koulutuksellista tavoitetasoa (6. luokka), joka si

sälsi suoran kysymyksen ja siihen liittyvät valmiit vastausvaihtoehdot. 

Minäkäsitysmittarista laskettiin faktorianalyysi, joka pyrittiin tulkit

semaan prosessianalyysin pohjalta ja ,jonka perusteella asteiklrnjen sum

mamuuttujat muodostettiin. 



Kolmannen luokan asteikot nimettiin seuraavasti: 

1. Korkea omanarvontunto ja suoritustaso

2. Suhteet tärkeisiin aikuisiin

3. Itsehyväksyntä ja esiintymir,varmuus

4. Suhtautuminen koulumenestykseen

5. Kodin prosessit, vanhempien huolehtiminen

Kuudennen luokan asteikkojen nimet olivat: 

1. Itseluottamus ja- hyväksyntä

(2. Tasokurssivalintojen taso) 

3. Suhtautuminen kodin ja koulun yhteistyöhön

4. Koulumotivaatio

5. Suhteet vanhempiin

XI 

Koska eri asteikot k.oostuivat er:L osiomääristä, summamuuttujat jälleen 

muunnettiin siten, että keskiarvo oli 50 ja ha,jonta 10. 

3.3.3. Motivaatiomittari oli kehitetty Svenssonin (1969) suoriutumismo

tivaatiomittarin pohj&.lta ja sitä on käytetty useissa suomalaisissa tut

kimuksissa. 'l'ässä tutkimuksessa motivaatio·- (asenne-) kohteiksi oli va

littu seuraavat: Koulunkäynti yleensä, Parhaansa yrittäminen, Matematii

kan oppiminen, Läksyjen lukeminen, Tunnilla osaaminen, Koulun sääntöjen 

noudattaminen ja Kotitehtävien tekeminen. Näihin kohteisiin asennoitu

mista mitattiin bipolaaristen adjektiiviparien avulla, jotka edustivat 

lähinnä affektiivista ja kognitiivista komponenttia. Faktorianalyysissa 

eriytyivät seuraavat ulottuvuudet, joiden perusteella muodostettiin sum

mamuuttujat: 

Kolmas luokka 

1. Kognitiivinen motivaatio

2. Affektiivinen motivaatio

3. Matematiikan oppimisen ja parhaansa yrittämisen "viisaus"

4. Kodin sääntöjen, läksyjen lukemisen ja kotitehtåvien tekemisen

"viisaus"

5. Affektiivinen suhtautuminen koulun sääntöihin

Kuudes luokka 

1. Kognitiivinen motivaatio

2. Affektiivinen motivaatio

3. Läksyjen lukemisen ja koulun sääntöjen noudattamisen "viisaus"

4. Motivaatio tunnilla osaamiseen

5. Koulun sääntöjen noudattamisen "tarpeellisuus"
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Myös motivaatiomittarin summamuuttujat muunnettiin siten, että keskiarvo 

oli 50 ja hajonta 10. Tämä oli tarpeen erityisesti primäärimuuttujien 

suuren vinouden takia, 

3.3.4. Koulusaavutusten mittarit. Kolmannen luokan äidinkielen ja mate

matiikan mittareina a.lkumittauksessa käytettiin Tasolan (1967 ja 1968) 

Lukila II-III:n mekaanista laskukoetta, laskunopeuskoetta (Probl II-III) 

ja kirjoitusvirhekoetta, sanelu-, sanavarasto- sekä .lukukoetta (lukuno

peus ja tulos). Loppumittauksessa käytettiin Lukila II-III:n sanelukoet

ta, matematiikan koetta, jota oli käytetty tukiopetustutkimulrnessa (Puro 

1977 a ja b) sekä äidinkielen lukemisen ymmärtämisen koetta (Vähäpassi 

19Tr). Kuudennella luokalla käytettiin peruskoulun ala-asteen matema

tiikan yhteisiä kokeita (Korhonen 1r(5 ja Kupari 1981). 

Muuttujat. Kokeellisesti vakioitu riippumaton muuttuja on käsittely eli 

kokeiluun osallistuminen, Kontrolloituja riippumattomia muuttujia ovat 

oppilaan sukupuoli, al"kumittausten tulokset sekä koulumenestys yleensi:i.. 

Riippuvia muuttujia ovat våli- ja loppumittausten tulokset. 

3.4. Aineiston käsittely 

Mittareita esiteltäessä selvitettiin alustavasti niitä aineiston 

käsittelymenetelmiä (faktorianalyysi, summapistemäärien muunnokset), 

joita käytettiin asteikkojen muodostamisen, mittaulrnen empiirisen vali-. 

diteetin ja reliabiliteetin selvittelyssä. Mittarien teknisiä ominai

suuksia tarkasteltiin lisälrni OSANA-analyysin avulla. Puuttuvien havain

tojen määrää selvitettiin erityisesti summamuuttujien ja toistettujen mit

tausten osalta testaamalla eroja koe- ja kontrolliryhmien välillä (keski

arvot ja t-testaus). Aineiston tutkimusongelmien kannalta päämenetelmiä 

olivat 2-suuntainen varianssianalyysi silloin, kun selvitettiin kahden 

riippumattoman muuttuja.n vaikutusta 
� . . . 

"Y'l 1 nn1nr, , n 
� ............. ..t ... ..t-',._...." ..;. . ..L..l..l. 

muuttujiin sekä kovarians-

sianalyysi silloin, kun alkumittaus oli suoritettu samalla mittarilla kuin 

väli- ja loppumittaus, jolloin alkumittaus oli kovariaattina ja väli-

sekä loppumittaus erikseen riippuvana muuttujana. Kovarianssianalyysia 

käytettiin sekä yksisuuntaisena (yksi kovariaatti, yksi riippumaton ja 

yksi riippuva muuttuja) sekä tätä täydentäen kolmisuuntaisella kovarians-
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sianalyysilla, jolloin alkumittaus oli kovariaatti ja riippumattomina 

muuttujina olivat sukupuoli, koulumenestys sekä luonnollisesti käsitte

ly. 

Tulokset pyrittiin varmentamaan täydentämällä niitä osiotason tar

kastelulla, jolloin käytettiin prosenttilukuja sekä testattiin niiden 

välisiä eroja, laskettiin keskiarvoja ja testattiin t-testillä eroja 

koe- ja kontrolliryhmien välillä. Lisäksi verrattiin muuttujakohtaisia 

jakautumia koe- ja kontrolliryhmässä ja testattiin eroja x
2
-testillä.

4. Tulokset

Seuraavassa tulokset esitetään ongelmittain erikseen 3. ja 6. luo

kan osalta. 

4.1. Opiskelutaitojen kehitys 

Kokeilun vaikutus on ollut kokonaisuudessaan vähäistä opiskelutai

toihin 3. luokalla, sillä ainoastaan "Opiskelutekniikan" osalta on tapah

tunut lievää parantumista alkumittauksesta välimittaukseen verrattuna 

kontrolliryhmän kehitykseen, Parantumista on tapahtunut erityisesti 

koeryhmän heikosti menestyvien poikien kohdalla. Heidän työskentelytot

tumuksensa kotona ovat parantuneet. Opiskelutaitojen kehittämiseen kiin

nitettiin kokeiluohjelmassa päähuomio syyslukukauden aikana. Osaltaan 

tämäkin selittää sen, ettei kehitystä enää ole kevätlukukauden aikana 

tapahtunut. Lisäksi erityisesti 3. luokan osalta on huomattava, että 

nimenomaan koeryhmän opiskelutaidot jo alkumittauksessa ovat erittäin 

hyvät, joten parantumista ei juuri kokeilussa ole mahdollista senkään 

vuoksi saada aikaan. 

Opiskelutaitojen kehitys 6. luokalla on selvintä kodin opiskeluym

päristön kohdalla, jossa parantumista tapahtuu erityisesti koeryhmän 

heikosti ja keskinkertaisesti menestyvien poikien osalta. Ero koe- ja 

kontrolliryhmän välillä on merkitsevä (p < .01). Alkumittauksesta vä

limittaukseen tapahtuu koeryhmässä jonkin verran myönteistä kehitystä 

myös "Tunnollisuuden" kohdalla. Sen sijaan näyttäisi siltä, että alku-
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mittauksesta loppumi ttaukseen nvanhempien tuki" koeryhmän op:;:iilailla 

pieneni. Tämä tulos voidaan tulkita myös vanhempien huolehtimisen vähe

nemisenä ja lapsen oman vastuuntunnon ja itsenäistymisen lisääntymisenä 

koeryhmässä. Kokeiluohjelmassa korostettiin oppilaiden oman vastuun ke

hittämistä ja itsenäistymistä. 

4.2. Motivaation kehitys 

Jo alkumittauksessa 3. luokan koeryhmän motivaatio oli merkitseväs

ti korkeampi kuin kontrolliryhmän. Kokeilulla voitiin kuitenkin vaikut

taa erityisesti affektiiviseen motivaatioon, jo□□a huomattavin ero koe

ryhrni:i.n eduksi (p < ,001) on suhtautumisessa koulun sääntöihin ( nKoulun 

sääntöjen noudattaminen on minusta hauskaa - ikävää"). Koeryhmän koko

naismotivaatio pysyi erittäin korkeana koko lukuvuoden (p < .05). 

Motivaation kehitys 6. luokalla ei ole yhtä selvää kuin 3. luokalla. 

Kun alkumittauksen vaikutus kovarianssianalyysissa eliminoidaan, vain 

"Li:i.ksyjen lukemisen ja koulun sääntöjen noudattamisen" osalta on kokei

lulla ollut lievää vaikutusta niin, että koeryhmässä näitä asioita pide

tään hieman "viisaampana" kuin kontrolliryhmässä (p < .10). 

4.3. Minäkäsityksen kehitys 

Minäkäsityksen kehitys on 3. luokalla ollut myönteisintä Suhteet 

tärkeisiin aikuisiin - asteikon osalta ("Vanhempani ymmärtävät minua", 

"Vanhemmillani ja minulla on hauslrna yhdessä" sekä "Minusta on turval

lista, kun vanhempani ja opettajani keskustelevat koulunkäynnistäni"). 

Eniten näyttäisi vaikutusta olleen koeryhmän heikosti ja keskinkertai

sesti menestyneiden poikien kohdalla. Osiotasolta tarkastellen myöntei

nen kehitys näyttäisi perustuvan nimenomaan opettajan ja vanhempien 

luottamuksellisten suhteiden varaan, jotka lapsi kokee turvalliseksi ja 

näiden suhteiden vaikutus heijastuu myös vanhempien ja lapsen suhteisiin 

sekä yhdessäoloon. 

Kuudennen luokan osalta koeryhmän minäkäsityksen kehitys kokonaisuu

dessaan on ollut jonkin verran myönteisempää (p < ,05) kuin kontrolliryh

mässä, Merkittävintä paranemista on tapahtunut Itse'luottamuksen ja - it-
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sehyväksynnän osalta, joka perustuu erityisesti siihen, että opettajan 

ja oppilaan väliset suhteet ovat selvästi ja koko kokeilun ajan parantu

neet. Tätä mitattiin erityisesti osiolla: "Opettajani saa minut tunte

maan, että en ole tarpeeksi hyvä", Samanaikaisesti koeryhmässä on ta

pahtunut myönteistä kehitystä myös itsensä hyväksymisessä (osio "Häpeän 

usein itseäni"). Itseluottamus ja -hyväksyntä on parantunut nimenomai

sesti koeryhmän heikosti menestyneiden tyttöjen kohdalla kontrolliryh

mään verrattuna. Jonkin verran myönteisempää koeryhmän minäkäsityksen 

kehitys on ollut myös Suhteet vanhempiin -asteikon osalta (p < .10). 

Voimakkainta myönteinen kehitys on ollut koeryhmän hyvin ja heikosti me

nestyneiden poikien kohdalla. 

4.4. Kolmasluokkalaisten äidinkielen ja matematiikan koulusaavutukset 

Tilastollisesti merkitsevälle tasolle käsittelyn vaikutukset ylti

vät vain äidinkielen sanelukokeessa (p < .001). Myös lukemisen ymmärtä

misen sekä matematiikan kokeessa koeryhmän oppilaat menestyivät kontrol

liryhmää paremmin. Eri koulumenestysryhmiin käsittelyllä oli saneluko

keessa vaikutusta siten, että keskinkertaisesti ja hyvin menestyneet oli

vat hyötyneet siitä hieman enemmän kuin heikosti menestyneet. Luetun 

ymmärtämisen kokeen perusteella heikosti menestyneet olivat hyötyneet 

käsittelystä hieman enemmän. Sen si,jaan matematiikan kokeessa yhdysvai

kutusta käsittelyn ja koulumenestyksen välillä ei ollut,vaan koeryhmän 

oppilaat olivat kontrolliryhmän oppilaita parempia kaikissa koulumenes

tysryhmissä (ero ei ole tilastollisesti merkitsevä). 

4.5. Kuudesluokkalaisten matematiikan koulusaavutukset 

Käsittelyn vaikutuksia selvitettiin 2-suuntaisen varianssianalyysin 

avulla eri koulumenestysryhmissä (heikosti, keskinkertaisesti ja hyvin 

menestyneet). Ryhmät oli muodostettu alkumittauksen perusteella. Käsit

telyllä oli jonkin verran vaikutusta (p < ,05) matematiikan koulusaavu

tuksiin ja vaikutus oli samansuuntaista jokaisessa koulumenestysryhmässä. 

Osiotason tuloksista ilmeni, että erot koeryhmän hyväksi olivat suurim

mat geometrian alaan kuuluvassa tehtävässä, jossa edellytettiin suorakul-
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mion pinta-alan laskemista. Koeryhmässä hallittiin jonkin verran parem

min sovelletun matematiikan alueelta ajan yksikkömuunnokset ja suhde

käsite. 

5. Tutkimuksen oheistuloksia

Tutkimuksen oheistuloksina esitellään kuudesluokkalaisten tasokurs

sivalintoja sekä koulutuksellista tavoitetasoa. Lisäksi selviteltiin 

3. ja 6. luokan oppilaiden suhtautumista todistukseen ja numeroarvoste-

luun yleensä. Tutkimuksen oheistuloksista ei esitetty eksplisiittisesti 

ongelmia eikä hypoteeseja, mutta ne liittyvät kehitettävään ilmiöön oleelli

sesti ja tuloksilla lienee yleistä mielenkiintoa. 

5.1. Kuudesluokkalaistc,i tc1,sokurssivalinnoista 

Oppilailta tiedusteltiin kolmen väittämän muodossa tasokurssivalin

toihin suhtautumista (valinnan vaikeus, valinnan laajuus ja usko menesty

mismahdollisuuksiin sekä tasokurssivalintojen tasoa)suorilla kysymyksillä 

toistamalla kysymykset alkumittauksen, väli- ja loppumittauksen yhteydes

sä. Alkumittauksissa eroja ryhmien välillä ei esiintynyt, mutta yleisha

vaintona voidaan todeta, että noin 60 % oppilaista kokee valinnat syksyl

lä vaikeina. Kevätlukukauden alussa tilanne näyttää helpottuvan yleises

ti, koeryhmän oppilailla jonkin verran enemmän. Heidän motivaationsa 

valita niin laajat tasolmrssit kuin mahdollista on myös ke:vätlukukauden 

alussa suurempi kuin kontrolliryhmällä, jossa usko omiin mahdollisuuk

siin näyttää olevan jonkin verran pienempää, Koe- ja kontrolliryhmien 

välillä ei ole kuitenkaan eroa "todellisissa" tasokurssivalinnoissa ja 

niiden laajuudessa, jotka oletettavasti ovat tapahtuneet oppilaiden edel

lytysten mukaisesti. Yleisessä koulutuksen tavoitetasossa ei myöskään 

ilmennyt merkitseviä eroja, jotka säilyisivät kokeilukauden loppuun saak

ka, 
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5. 2. Oppilaiden suhtautuminen todistukseen ,Ja numeroarvosteluun

Kokeilulla ei pyritty vaikuttamaan oppilaiden asenteisiin todistus

ta ja numeroarvostelua kohtaan. Suoraan ei myöskään mitattu suhtautu

mista sanalliseen tiedotteeseen, mutta epäsuorasti asiaa selvitettiin 

kysymyksillä, jotka käsittelivät todistuksen tiedottavuutta vanhempien, 

uuden opettajan ja jatko-opintojen kannalta. 

Oppilaista enemmistö (80-90 %) kokee numeroarvostelun affektiivi

sella tasolla myönteisenä ja vain pieni osa (10-20 %) katsoo, että to

distukset vaikuttaisivat negatiivisesti oppilaiden välisiin suhteisiin 

aiheuttaen kilpailua tai olisivat olleet epäoikeudenmukaisia. Sen sijaan 

kokeilussa mukana olleista yhä suurempi osa on sitä mieltä, että todis

tus ei riitä tiedottamaan vanhemmille ja tulevalle opettajalle siitä, 

mitä oppilas todella osaa. Kokeilussa mukana olleiden tiedon tarve tuli 

kokeilun kuluessa tyydytettyä, sillä selvästi pienempi osa koeryhmän oppi

laista katsoi väli-ja .loppumittauksissa tarvitsevansa 'enemmän tietoa 
siitä ,mitä todella osaa 1 , 

Hakusanat: 

-evaluaatio

-kodin ja koulun yhteistyö

-kokeilu

-koulusaavutukset

-minäkäsitys

-peruskoulun ala-aste
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1. The background of the project

This project is part of the development of pupil evaluation, which 

was initiated at the Institute for Educational Research on the basis of 

the report of the Reform Committee on Comprehensive School Pupil Evalu

ation. The task of the project was to develop the evaluation and reporting 

system in accordance with the principles put forward in the report, on 

the basis of theoretical and empirical surveys and with the aid of goal 

specifications. The principles of the committee can be summarized as 

follows: 1) evaluation must be based on goals, 2) the concept of pupil 

evaluation must be extended and concepts defined (evaluation, rating, 

assessment, measurement etc.), 3) the functions of evaluation should be 

defined and the emphnsis in comprehensive school evaluation should be 

on direction and motivation, with prediction remaining in the background, 

4) the area of evaluation should be extended to include not only cognitive

goals but also other goal areas and the evaluation of both learning results 

and the learning process, 5) methods of evaluation and information acqui

sition should be developed, 6) methods of reporting should be developed 

and made more diverse, 7) pupils' self-evaluation skills should be devel

oped, 8) evaluation should be closely connected with the learning ,

teaching process. 
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1.1. The stages of the reform project on pupil evaluation 

The project started with a survey, the aim of which was to investi

gate, both theoretically and empirically, the background of pupil evalu

ation and the conceptions that the most important interest groups 

(teacher and pupils' parents) have of the phenomenon under study. On 

the basis of the surveys an experimental programme was then developed 

containing experimental materials with instructions for use and with 

"background theories". The actual experiment involved research where 

teachers, pupils' parents and pupils were target groups. 1rhe results 

examined here are those regarding pupils. (Figure i) 

SURVEY S'l'AGE: the n
1
eed for information 

- "theoretical survey":

- evaluation and reporting at
the comprehensive school:
contents of information,
persons who need information,
methods of information acqui
sition and reporting

- evaluation feedback in learning

I

I 

I > 

I 

empirical survey: 

1) development of the verbal
report: teachers, pupils'

2) 
parents
survey of cooperation at
school: teachers, pupils'
parents

DEVELOPMENT S'l1AGE 

- reporting of empirical material: IER reports 2611- and 271
- development of the experimental programme: verbal reports, forms and

contents of collaboration between home and school

EXPERIMENTAL STAGE 

- pilo� experiment: 1976-77 (IER Bulletin 83 and report 289)
- the actual experiment: 1977-78 Kuopio, 'rornio, Rovaniemi commune,

research-based follow-up and reporting of the experiment: IER
Bulletin 108, 132 and 134.

U'I'ILIZA'I'ION STAGE 

1) instructions and report models for verbal evaluation included ,Lin'. ,the
L .. National Board of General Education's letter 2711/27.05.76., 2) a follow
-,, up questionnaire to the NBGE's letter addressed to municipal education

officers, analysis of the report models: IER reports 281 and 282, 3)
utilization of the results of the actual experiment.

FIGURE i The stages of the reform project on pupil evaluation 
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1. 2. The frame of reference of the_pro,'j ect_

In this project teaching is und_erstood as an on-going decision

making and interaction process, with the teaching performing the main 

regulatory role. Situations involving decision--making can be roughly 

divided into decisions regarding the planning of teaching, the reali

zation of teaching, and the outcome of teaching (continuation of teaching), 

Evaluation is the production of information for educational decision-

making. This information is used for the rationalization of decision-

making and for the improvement of learning, Evaluation, which is 

closely connected with teaching and learning, is a process which proceeds 

via the selection of the objects of evaluation (what is evaluated) and 

the evaluation methods (how are the results evaluated), to the reporting 

(how is feedback given) of the results of evaluation and the confirming 

of the effects. 

Teaching and learning are parallel processes. In this project the 

theory of learning is based on the Self--Concept Theory of Motivation and 

Learning put forward by Beatty and Clark, which contains both affective 

and cognitive learning, An individual learns first what he is, next 

what he could or should become ,i and finally he learns the means to 

achieve all this. When an individual acts in an environment he gets 

continuous feedback on his activity: he forms a self-concept, a concept 

of who he is. At the same time more demands and goals are set for the 

individual (or he sets them himself) and they produce a conception of 

what he should be like, If the concept of perceived self and the concept 

of adequacy do not differ too much from each other then the individual 

is motivated to develop himself all the time. An individual has a 

special need to feel personal appreciation (to feel that he is important 

for those nearest to him), a need to cope in his environment, a need for 

self-expression, and he should develop a skill to make independent 

choices. Learning is intrinsic in nature, when changes take place in 

an individual's internal self"~system: in motivation and self--esteem, 

and learning is instrumental in nature when some skill is acquired or 

knowledge increased. 'l1hese two forms of learning are usuallr interrelated. 

Learning can be influenced by regulating the factors operating in the 

environment ( the place of activity). rrhe feedback that "important per

sons for the individual (teachers, parents, peers) give is of essential 
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importance for successful learning and finally for the formation of a 

positive and sound self-concept. Feedback has a directing and motivating 

function: it specifies an individual's role in a social environment and 

influences future objectives (supporting function) as well as rewards 

or punishes (reinforcing function). 

According to research studies the factors that have the most positive 

effect on an individual's overall development in the school environment 

(including the school organization, the curriculum, and teacher's behaviour) 

can be summarized as follows: 

1. The development of an individual's self-esteem is furthered by: a

warm, respectful, reinforcing, not punishing or condemning atmosphere, 

but empathic understanding and regard for individual differences, 

2. An individual's performance and coping rn improved by inspiring,

encouraging, flexible attitudes and teaching which has regard for differ

ences of opinion and contains a suitable amount of concrete/abstract 

matter and a flexibly sequenced curriculum. 

3. An individual's self-expression can be developed by allowing expression

of feelings and by facilitating it. 'Teacher's (model's) free expression 

of feelings improves pupils' ability to express themselves. 

4. Independence can be encouraged by offering an opportunity for indepen

dent, genuine choices, by drawing up clear and non-dogmatic rules and by 

encouraging pupils to take risks. 

From among the factors influencing in the home environment the most 

important for the child's overall development are parents' attitudes, 

which, in this research project, are divided into educational attitudes 

and child-rearing attitudes. The most important among educational 

attitudes are parent::;' inLeresL in the child'::; ::;c:hool followed by parents' 

educational expectations, 

The results of studies on child-rearing attitudes, which include 

also educational attitudes, can be summarized as follows: It is important 

for the development of an individual's self�concept that parents love 

him, that he is accepted and considered important. This should be 

manifested as parents' tenderness and interest in what the child does. 

It is important that there prevails a permissive atmosphere where free 

expression of thoughts and feelings is allowed. It helps the child to 

understand, accept and trust himself. On the other hand, it is important 

that there are clearly defined limits for behaviour, but that the child 
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has, however, comparatively much freedom of activity within these limits. 

Through behaviour rules the child learns to know the concequences of his 

behaviour and to estimate his progress himself. When the rules are 

flexible, fair and suitable for the age level, and they are discussed 

with the child by giving the child's opinion equal consideration, then 

the child will accept the rules and interpret them mostly as parents' 

�oncern for him, and that increases the child's sense of security. It 

is important for the development of positive self-concept that the child 

is accepted irrespective of his performance. On the other hand, the 

objectives set for performance should be in optimal proportion to the 

child's abilities. 

2. Description of the experiment: experimental programme, material and

organization of the experiment

2.1. The aim of the experiment and the assumed interaction relations 

The experiment on verbal school reports and collaboration between 

home and school aimed mainly at influencing teacher's measures and eval

uation methods: improvement of instructional decision-making and empha

sizing of the significance of evaluation feedback given to the pupil in 

learning. It was assumed that the effects of the teacher's measures 

would show in the following aspects of learning results: study skills, 

mother tongue and mathematics skills and positive development of moti

vation and pupils' self·-concept, An effort was also made to influence 

the study environment at home, and the home 1 s attitude and process 

features by developing the exchange of information between home and 

school (information sheets, verbal reports etc.) (Figure ii) 
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TEACHER VARIABLES: 

- teacher's familiarity with
the experimental programme

- teacher's attitudes
- teacher's knowledge of the

pupils
- teacher's evaluation:

feedback methods and commu-
nication with homes

A�7TITUDE FEA'ruRE:s OF 'l1HE HOME 

- parents' attitudes toward.
education, toward the child

- parents' goals and. expecta
tions

PROCESS FEA'I'URES OF THE HOME 

- the arrang<'ment of the study
environment at home

- the support and. study guidance
offered at home

- demands of correct working
habits

- the relations between home
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1 
LEARNING RESUL'l1S: 

PUPILS ' S'rUDY SKILLS 

(study hygiene, study t.P0hniq11P, 
study attitudes) 

l 
PUPILS' SCHOOL ACHIEVEMENTS: 
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SELF-CONCEPT and MO'I1IVA'J1ION 

The programme on 
verbal reporting 
and collaboration 
between home and. 
school 

FIGURE n The presumed interaction relations in the programme of collabo

ration between home and school 
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2.2. The experimental programme and material 

The first part of the experimental programme (the theory of evalu

ation) outlined the background of the pupil evaluation reform and empha

sized evaluation as a continuous process, the starting point of which 

is the objectives and which is closely connected with learning and 

teaching ( formative evaluation). 

The second part of the experimental programme contained all the 

experimental material and the instructions for their use: information 

sheets for pupils' parents, article and speech versions, summaries of 

the basic objectives in mother tongue and mathematics and of the aims 

of study skills prepared for teachers' use, and evaluation and feedback 

sheets. Definitions of behaviour describing working habits and adaptation 

were prepared for the evaluation of child-rearing objectives as well as 

evaluation sheets for this purpose for the teacher and the pupil himself. 

Verbal reports were prepared for the end of the autumn and spring term. 

The experiment involved 25 teachers, who had been chosen from one 

rural commune (the rural commune of Rovaniemi) and two municipalities 

(Tornio and Kuopio). A corresponding group of teachers (n=25) were chosen 

as members of the control group from the same municipality. Teachers 

were from grade-levels 1-3 and 6. The experiment included 543 pupils 

in the test group and 551 in the control group. 'I'he pupils participating 

in this project were from grade levels 3 and 6 (in the test group of 

grade 3 n = 157 and in the control group n = 154, and in the test group 

of grade 6 n = 134 and in the control group 131). 

The training of experimentors took place during two lecture-type 

educational sessions: one in May and one in August 1977. Both sessions 

lasted about 2,5 hours. The educational sessions were of the same type 

as teachers' in-service training sessions in general. This was partly 

deliberate to make the results more generalizable. 'I'he experiment took 

one school year ( 1977-1978). It was carried out with the permissi:an of 

the Ministry of Education in the form of a development experiment 

financed by the National Board of General Education. The teachers were 

recompensed for the experiment, the leader of the experiment for three 

hours of overtime per week and other teachers for two. 
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3. The nature of the experiment: problems and hypotheses

As a whole the project has the characteristics of evaluation 

research, and it tries to ascertain to what extent the aims that had 

been set for the experiment on collaboration between home and school 

were attained. The experimental programme was drawn up on the basis 

of the project's frame of reference and previous research projects and 

theories which seemed relevant from the point of view of this study. 

3,1. The research problems and hypotheses 

The general a1m of the experiment was to improve pupils' learning 

results, and the main problem was to ascertain whether the experiment on 

verbal school reports and collaboration could influence pupils' learning 

results. rrhe latter were divided into the learning of study skills, 

the development of motivation and self-·concept, and school achievements 

in mother tongue and mathematics. The hypothesis derived from the main 

problem was: Pupils' learning results (study skills, motivation, self

concept, and achievement in mother tongue and mathematics) can be 

improved by means of the experiment on verbal school reports and collab

oration between home and school. 

3.2. The research method 

The experimental design of the project included initial, intermediate 

and final measurements, and test and control groups. The test and control 

groups were obtained through purposive selection. The initial measure

ments were carried out at the beginning of the experiment in August 1977, 

They concerned school achievements in mother tongue (grade 3) and mathe

matics (grades 3 and 6) and the level of pupils' study skills, self

concept and motivation. The intermediate measurement was carried out 

at the beginning of the spring term in January· 1978 and it measured only 

the level of study skills, self-concept and motivation. The final meas

urements were held at the end of the spring term in May 1978. They were 
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extensive and comprised school achievements in mother tongue (grade 3) 

and mathematics (grades 3 and 6) and the same tests in study skills, 

self-concept and motivation as in the initial and intermediate measure

ments. The measurements were carried out by the class teacher Jn 

accordance with the given instructions. (Figure iii) 

3.3. The measurements, tests and the construction of scales 

The measurements in the project consisted of the scales of study 

skills, self-concept and motivation, and school achievement tests in 

mother tongue (grade 3) and mathematics (grades 3 and 6). 

3.3.1. The scale of study skills was constructed on the basis of scales 

used by H�m�l�inen (1973) and the IEA-project, so that it con��sted 

mostly of subareas of study hygiene and study technique and of items 

describing domestic processes (the IEA-study). The scale contained 18 

items in grade 3 and 19 items in grade 6. In this project the structure 

of the scale was examined empirically by means of a factor analysis, 

which was computed from the initial measurement for the whole set of 

data. The scales were then constructed on this basis. 'l'he empirical 

validity of the scale and the reliability of individual items (homogeneity) 

were examined at the same time. 

In grade 3 the factor analysis yielded four logical dimensions on 

the basis of which the scales were named as follows: 

1. Study habits at home and parents' support

2. The study environment at home

3. Conscientiousness

4. Study technique

The scales of the study skill test in grade 6 were as follows: 

1. Study habits and technique

2. Conscientiousness

3. Parents' support for studies

4. The study environment at home

The sum variables assembled from the items were transformed so that the 

mean of each scale was 50 and the distribution 10. 
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. study skills 

INTERMEDIATE 
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. study skills 
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. study skills 
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n :::: 551 
. self-concept . self-concept . self--concept 
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parents . information 

n = 551 . attitudes 
. activity 

�--------------------------- normal work -------------------------------1

FIGURE iii The experimental design of the project and the timing of 

the measurements 
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3.3.2. The self-concept inventory was developed on the basis of Cooper

smith' s ( 1967) Self-Esteem Inventory, which, in its original form, contains 

58 items divided into subscales measuring General Self (26 items), School

Academic Self (8), Social Self- Peers (8) and Home-Parents (8), as well 

as the lie-scale (8). This project includes three items measuring general 

Self and three measuring Home-Parents, one measuring Social Self-Peers, 

and all the items measuring School-Academic Self (8). The self-concept 

inventory was supplemented with items measuring attitudes toward the 

school report (grades 3 and 6) and toward the choice of sets (grade 6), 

which were measured technically in the same way (yes-no-answer alterna

tives), and the level of aspiration (grade 6) which contained a direct 

question and ready answer alternatives for it. A factor analysis was 

computed from the self-concept inventory, which was interpreted by means 

of process analysis and which served as a basis for the sum variables 

of the scales. 

The scales for grade 3 were called as fol.lows: 

1. High self-esteem and level of achievement

2. Relationships with important adults

3. Self-approval and confidence in appearing in front of an audience

4. Attitudes toward school success

5. Domestic processes, parents' concern about their children

The scales for grade 6 were called as follows: 

1. Self-confidence and self-approval.

2. The level of set choices

3. Attitudes toward cooperation between home and school

4. School motivation

5. Relationships with parents

Since the different scales contained a different number of items, the sum 

variables were again transformed so that the mean was 50 and the distri

bution 10. 

3,3,3. The motivation scale has been developed on the basis of Svensson's 

(1969) achievement motivation scale and it has been used in many Finnish 

research studies. In this project the motivation (attitude) objects were 

chosen as fol.lows: School in general, Trying one's best; Learning of 

mathematics, Reading one's homework; Participation during lessons, 

Obeying school rules, and Doing exercises set as homework. Attitudes 
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toward these objects were measured by means of bipolar adjective pairs, 

which represented mainly the affective and the cognitive component. 

Factor analysis differentiated the following dimensions, on the basis 

of which the sum variables were formed: 

Grade 3 

1. Cognitive motivation

2, Affective motivation 

3, Learning of mathematics and the "wisdom" of trying one's best 

1�. The "wisdom" of home rules, and of doing one I s homework and 

exercises 

5. Affective attitude toward school rules

Grade 6

1. Cognitive motivation

2. Affective motivation

3. The "wisdom" of doing one's homework and of obeying school rules

4. Motivation for participation during lessons

5, The "importance" of obeying school rules 

The sum variables of the motivation scale were also transformed so that 

the means was 50 and the distribution 10. This was necessary especially 

because of the great skewness of the primary variables. 

3. 3. 4. School achievement tests. r['he mother tongue and mathematics tests

used in the initial measurements of grade 3 were from 'Iasola's (1967 and 

1968) Lukila II-III as follows: the test of mechanical mathematical 

operations, the test of the speed of mathematical operations, (Probl II

III) and the test of spelling errors, the dictation test, the vocabulary 
..J- ,-.,. ,....+ ,-,_.,.,..,/:J ..J-1,..,, ,,... ..,..,,,...,..._ ;:::i� ....., - + ,... ,....+ ( -v,, ,-...-, ;:J� ..,...,. ,.,,. ,........,..,.,-..,...._,.:J ....... v,,..:J ...... .,.....,,... .... 7../--\ m1.--. ,..... + ,...... ,......j.... ,... ................ ...:J 
vc:;;uv, auu U.l.LC:: .LC::O,U..LJ.l(:i 

vc:uv \.LC:Cl,UJ..HQ UJ:!C::C:U auu J..Ci::>Ll...LV/e, ..LUC VC::>JVW u.nc::u 

in the final measurement were Lukila II-III's dictation test, mathematics 

test which had been used in the project on remedial instruction (Puro 

1977 a and b) and the mother tongue reading comprehension test (Vahapassi 

1977). In grade 6 the tests used were centrally administered achievement 

tests in mathematics for the lower level of the comprehensive school 

(Korhonen 1975 and Kupari 1981). 

Variables. The treatment i.e. participation in the experiment 

served as an independent variable that had been made constant experimen-

tally. Controlled independent variables were pupils' sex, the results 

of the initial measurements and school achievement in general. Dependent 

variables were the results of the intermediate and final measurements. 
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3,4. Data processing 

The chapter introducing the scales also contained a preliminary 

mention of the data processing methods (factor analysis, transformation 

of sum scores) used when the construction of the scales and the empirical 

validity and realiability of the measurement were examined. The technical 

features of the scales were also examined by means of OSANA-analysis. 

The number of missing observations (no response) in connection with sum 

variables and repeated measurements was examined especially by testing 

the differences between the test and control groups (means and t-testing). 

The main methods in regard to the research problems were two-tail variance 

analysis, when the influence of two independent variables on dependent 

variables was examined, and analysis of covariance, when the initial 

measurement had been made with the same test as the intermediate and the 

final measurement with the initial measurement as a covariate and 

intermediate and final measurements ser,erately as dependent variables. 

The analysis of covariance was used both in a one-tail form (one covariate, 

one independent and one dependent variable) and complemented with a three

tail analysis of covariance with initial measurement as a covariate and 

sex, school achievement and treatment, of course, as independent variables. 

The results were confirmed by complementing them with an item-level 

scrutiny using percentages and testing the differences between them, by 

computing means and testing the differences between test and control 

groups by means of t-test. Fl'�thermore, variable-based distributions 

were compared in the test ano 
. 2 t with an x -tes ·•

4. Results

,trol groups and differences were tested 

Below are the results for each problem separately J.n grade 3 and 

grade 6. 
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4.1. The development of study skills 

All in all the experiment has had insignificant influence on study 

skills in grade 3, for there was slight improvement only in nstudy 

technique" from the initial measurement to the intermediate measurement 

compared with the control group. :i!:mpro:vement occurred especially among 

low-achieving boys in the test group. Their working habits at home 

improved. The development of study skills received maximum attention 

in the experimental programme during the autumn term. This explains 

partly why there was no more development during the spring term. In 

addition, it is worth mentioning that especially jn grade 3 the study 

skills of the test group were very good already in the initial me2.sure

ment, so also for this reason it was hardly :possible to make any improve

ment during the experiment. 

The development of study skills in grade 6 is clearest in "the study 

environment at home", where there was improvement especially among low

achieving and middle-achieving boys in the test group. �he difference 

between the test and the control group is significant ( p < • 01) • 1'':rom 

the initial measurement to the intermediate measurement there was some 

positive development also in "Conscientiousness" in the test group. 

On the other hand, it would '3eem that "Parents' support" decreased in 

the test group from the initial measurement to the final measurement. 

This can also be interpreted as decrease in parents' concern about their 

children and as children's increased sense of responsibility and inde

pendence in the test group. The experimental programme emphasized the 

development of pupil's own sense of responsibility and. his or her inde

pendence. 

4.2. The development of motivation 

Already in the initial measurement the motivation of the third 

grade test group was significantly higher than that of the control group. 

Nevertheless the experiment influenced especially affective motivation, 

where the most distinctive difference to the advantage of the test group 

(p < ,001) is in attitudes toward. school rules (HI like - I do not like 

obeying school rules") The total motivation of the test group remained 

extremely high during the whole school year (p < ,05), 
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The development of motivation in grade 6 is not as clear as in grade 

3. When the effect of the initial measurement in the analysis of covariance

is eliminated, the experiment had slight effect only on "the reading of

homework and obeying of school rules", with the result that the test

group considered these things somewhat "wiser" than the control group

(p < .10)

4.3. The development of self-concept 

The development of self-concept in grade 3 has been most positive 

in the scale "Relations with important adults" ("My parents understand 

me", "My parents and I have fun together" and "It makes me feel safe 

when my parents and my teacher talk about my school"). The influence 

would seem to have been greatest among low-achieving and middle-achieving 

boys in the test group. At item level the positive development would 

seem to be based expressly on confidential relations between the teacher 

and the parents, which the child experiences as secure, and the influence 

of these relations is also reflected on the relationship between the 

parents and the child and the time they spend together. 

In grade 6 the development of self-concept in the test group was 

all in all somewhat more positive (p < .05) than in the control group. 

Most significant improvement appeared in self-confidence and self-approval, 

which is especially due to the fact that the relationship between the 

teacher and the pupil clearly improved during the whole experiment. This 

was measured particularly by the item "My teacher makes me feel I am not 

good enough". At the same time there has been positive development in 

the test group also in self-approval (the item "I am often ashamed of 

myself"). Self-confidence and self-approval have improved expressly 

among low-achieving girls in the test group compared with the control 

group. The development of self-concept in the test group has been 

somewhat more positive also in the "Relations with parents" scale (p < ,10). 

Positive development has been most vigorous among high-achieving and low

achieving boys in the test group. 
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4. 5. Sixth-graders' school achievements u1 mathematics

'l.1he effects of the treatment were examined by means of a two-tail 

variance analysis in different school achievement groups (low, middle 

and high-achievers). 'I'he groups had been formed on the basis of the 

initial measurement. 'I'he treatment had some effect (p. < .05) on school 

achievement in mathematics and the effect war:3 similar in all school 

achievement groups. '1'he item-level results showed that thE:i differences 

to the advantage of the test group were greatest in the item belonging 

to the field of geometry, which required the computation of the area of 

a triangle. The test group had somewhat better command of the conversion 

of time uni tr3 and the ratio concept in the field of applied mathematics. 

5, Secondary results of the project 

As secondary results of the project are presented the choices of 

sets and the level of a,,piration of s graders. 'I'he attitudes of 

third and sixth graders toward the school report and numerical evaluation 

in general were also investigated. 'I'here were no explicit problems or 

hypotheses put forward regarding the secondary res1tlts of the project, 

but they are essentially connected with the phenomenon under study and 

the results are probably of general interest. 

5.1. Sixth graders' choice of sets 

The pupils were asked about their attitudes toward the choice of 

sets (the difficulty of the choice, the extent of the choice, the belief 

in one's chancex of cmcceeding, and the level of the choice of sets) , 

in the form of three propositions by means of direct questions by repeating 

the questions in the initial, intermediate and final measurement. In 

the initial measurement there were no di:t'ferences between the groups, 

but a general observation was that about 60 % of the pupils experienced 

the selections as difficult in the autumn. At the beginning of the spring 

term the situation seems to ease up generally, slightly more so among 



XXXV 

pupils in the t.est group. Their motivation to choose the top set (the 

so-called extended course) is also at the beginning of the spring term 

higher than in the control group where the pupils seem to have somewhat 

more modest beliefs about their own possibilities. There is, however, 

no difference between the test and the control group in the "real" choice 

of sets and their extent, which are presumably based on the pupils' 

prerequisites. In the general level of aspiration there were no signif

icant differences either, which would remain to the end of the experimental 

period. 

5.2. Pupils' attitudes toward the school report and numerical evaluation 

The experiment did not aim to influence pupils' attitudes toward 

the school report and numerical evaluation, Attitudes toward a verbal 

report were not measured directly either, but the matter was examined 

indirectly by means of questions which dealt with the informativeness 

of the report from the viewpoint of parents, the new teacher and further 

studies. 

The majority of pupils (80-90 %) experience numerical evaluation 

at affective level as positive and only a small part (10-20 %) think 

that reports have negative effect on relations between pupils by causing 

competition or that they have been unfair. On the other hand, an in

creasingly high number of pupils participating in the experiment were 

of the opinion that the report is not enough to inform the parents and 

the new teacher of what the pupil really knows, The information need 

of pupils participating in the experiment was satisfied during the 

experiment, for a distinctly smaller proportion of pupils in the inter

mediate and final measurement thought they needed more information about 

what they really know, 

Descriptors: 

- evaluation

- parent-school relation

- experiment

- achievement

- self-concept
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ESIPUHE 

Tämä tutkimus liittyy Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksessa suori

tettuun oppilasarvostelun kehittämistyöhön, joka on tähdännyt erityises

ti kodin ja koulun välisen tiedottamisen kehittämiseen sekä opettajan 

arviointitaitojen monipuolistamiseen. Tätä varten kokeiluun osallistu

neille opettajille oli kehitetty kokeiluohjelma, joka käsitti sekä opet

tajien koulutusmateriaalin että konkreettista opettajalle tarkoitettua 

aineistoa, jota hän voi käyttää kodin ja koulun välisessä tiedottamises

sa ja arvioidessaan oppilaidensa edistymistä. Koko tutkimushanke on 

ollut monivaiheinen tapahtuma ja se on edennyt teoreettisen sekä empii

risen kartoituksen jälkeen kokeiluohjelman kehittämiseen, jonka käyttö

kelpoisuutta on kokeilun ja siihen liittyvän tutkimuksen avulla evaluoitu. 

Tämä tutkimus on eräänlainen loppuraportti, jossa selvitellään kokeilun 

vaikutuksia oppilaiden oppimistuloksiin. Tutkimusta on rahoittanut vuo

den 1979 loppuun kouluhallitus. Sen jälkeen nyt julkaistava tutkimus on 

kuulunut vapaa-ajan narrastuksiini, jolle Kasvatustieteiden tutkimuslai

tos on tarjonnut mitä parhaimmat puitteet. Erityisen kiitollinen olen 

niistä palveluista, joita olen tietojenkäsittelyn osalta saanut aluksi 

tutkimusassistentti Jyrki Toiviaiselta ja tutkimussihteeri Leena Malisel

ta sekä myöhemmässä vaiheessa tutkimusassistentti Annikki Poutiaiselta. 

Konekirjoituspa1veluista saan kiittää tutkimusassistentti Anneli Sarjaa 

ja Kaija Mannströmiä. 'l'utkimuksen tiivistelmät on kääntänyt amanuenssi 

Liisa Hughes. Kiitän häntä tästä työstä, Kasvatustieteiden tutkimuslai

toksen metodologian professori Raimo Konttiselle haluan osoittaa parhaat 

kiitokset korkeatasoisesta ja aikaansa seuraavasta metodi.opetuksesta. 

Oppilasarvostelun uudistamisprojektiin liittyvien empiiristen kar

toitusten toteuttaminen on ollut mahdollista vain tuhansien oppilaiden 

ja heidän vanhempiensa sekä satojen opettajien myönteisen suhtautumisen 

takia. Kaikille heille olen kiitollinen. Erityiset kiitokseni haluan 

osoittaa kokeiluun osallistuneille opettajille. Tutkimukseen ovat suh

tautuneet myönteisesti myös kouluhallinnon eri tasoilla toimivat päätök

sentekijät. Tutkimuksen rahoituksesta olen kiitollinen kouluhallituksel

le ja opetusministeriölle. Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön apurahan 

turvin olen voinut perehtyä laajemmin minäkäsitysteorioihin kirjallisuu

den perusteella. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut apurahalla työn lop

puun saattamista. 
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Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaeni, profes

sori Erkki Viljanen sekä Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen johtaja, 

professori Jouko Kari ovat huolella perehtyneet työhöni ,ja heidän asian

tuntevasta, täsmällisestä sekä kannustavasta palautteestaan olen hyvin 

kiitollinen. He ovat toimineet myös työni esitarkastajina. Professori 

Veikko Heinoselle lämmin kiitos niistä 'suunnistusohj eista', joita olen 

saanut faktorianalyysien ihmeellisissä, mutta kiehtovan jännittävissä 

'viidakoissa' vaeltaessani. Kasvatustieteiden laitoksen esimies, profes

sori Paavo Päivänsalo on myönteisellä tavalla edistänyt työni tiedekunta

käsittelyä. Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston ,jäsenille apulaispro

fessori Eila Alahuhdalle ja apulaisprofessori Paavo Maliselle olen hyvin 

kiitollinen heidän tutustumi sestaan työr1ön-i sPn ti edekuntakäsi ttelyn 

aikana, 

Ystäviäni ja työtovereitani haluan kiittää siitä kiinnostuksesta ja 

luottamuksesta, jota he ovat osoittaneet minulle asettaessaan tutkimus

työlleni tiettyjä päämääriä. Näin toimiessaan he ovat rakentaneet minä

kuvaani tutkijana, joka pystyy tämänlaatuisia tavoitteita saavuttamaan. 

Samalla pyydän anteeksi s:i,tä, että olen joutunut laiminlyömään heitä 

viime vuosina 'harrastukseni' takia. 

Kotiväelleni olen kiitollinen siitä, että koulunkäynnin alkuvaihees

ta saakka kotini on ollut sellainen opiskeluympäristö, jossa koululaisen 

tarpeet on otettu huomioon: minua on kannustettu, oltu kiinnostuneita 

koulunkäynnistäni, iloittu onnistumisista ja myötäeletty vastoinkäymisten 

hetkillä. Kovin korkeita tavoitteita ei ole asetettu Ja tärkeitä valin

toja olen saanut olla itse tekemässä, Si,mrilleni ja veljilleni saan olla 

kiitollinen heidän kieltäytymyksistään, jotta minulla olisi mahdollisuus 

koulunkäyntiin ja opiskeluun. 

Lopuks :i.: "Ajatukseni ova l µ-iene l Ja urme U-iö,d kuin 

sinisiipiperhosen, 

eikä sydämeUäni ole enemmän huoUa kuin oravanmarjaUa ... 11 

(Katkelma Katri Valan runosta "Onnellinen hetki") 

Jyväskylässä 14. helmikuuta 1982 Eira Korpinen 
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1. 

1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Tämä tutkimus liittyy kehittämistyöhön, jota on tehty Kasvatustie

teiden tutkimuslaitoksessa oppilasarvostelun uudistamisprojektissa, joka 

käynnistyi peruskoulun oppilasarvostelun uudistamistoimikunnan mietinnön 

pohjalta (Anon, 1973). Projektin tehtävänä oli teoreettisen ja empuri

sen kartoituksen pohjalta sekä tavoitekuvaustyöhön tukeutuen kehittää 

arviointi- ja tiedottamisjärjestelmää uudistamistoimikunnan mietinnön 

periaatteiden mukaisesti, Yhteenvedonomaisesti oppilasarvostelun kehit

täminen peruskoulussa merkitsisi seuraavaa (Korpinen 1979): 

1, Tavoitteisuuden korostumista. Arvioinnin avulla pyritään hankkimaan 

tietoa siitä, miten tavoitteet on saavutettu aina koulujärjestelmän 

tasolta yksityisen oppilaan tasolle saakka. Samalla tämä merkitsee 

pyrkimystä suhteellisesta arvostelusta absoluuttiseen. 

2. Oppilasarvostelu-k�sitteen laajenemista ja yleensä käsitteiden määrit

telyn tarvetta. Tällaisia käsitteitä ovat evaluaatio, arvostelu, op

pilasarviointi, mittaaminen jne.

3. Arvioinnin tehtävien määrittelyä Ja tehtävien-12.a,ipo.E,isteen siirtymistä

ohjaaviin ja motivoiviin tehtäviin, ennustavan tehtävän jäädessä taka

alalle.

4, Arvioinnin kohdentumista kognitiivisten tavoitteiden ohella myös affek

tiivisiin tavoitteisiin sekä pyrkimystä arvioida kognitiivisten tavoit

teiden osalta myös formaalisten tavoitteiden saavuttamista. 

5. Arvioinnin kohdistumista ja arviointitietojen hankkimista myös oppimis

prosessista sen aikana eikä ainoastaan tuotoksesta oppimisprosessin

jälkeen.

6 . .Arviointimenetelmien ja tiedonhankkimistapojen monipuolistumista. 

7. Tiedottamisen tehostamista Ja moni��- Esimerkkinä sanallis

ten tiedotteiden kehittäminen sekä yleensä kodin ja koulun yhteistyön

tehostaminen.

8. Oppilaan omien arviointitaitojen kehittämistä (ns. itsearviointi).

9, Arviointitoiminnan kiinteämpä� liittymistä� opettamistapah

tumaan. Tällöin arviointitieto palvelee yhtä hyvi� opettajaa hänen 

työnsä suunnittelussa kuin oppilasta opiskelussa. 
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Oppilasarvostelun uudistamisprojektissa on vaJ_n hyvin vähäi '.c:el tä 

osalta ja pintapuolisesti voitu kiinnittää huomiota kaikkiin edellä mai

nittuihin keskeisiin periaatteisiin. Opettajille kokeiluohjelmaa laadit

taessa ne ovat kuitenkin olleet siihen vaikuttamassa (vrt. kokeiluohjelma, 

Korpinen 1978). Tämän työn yhteydessä on voitu hyödyntää esim. sitä laa

jaa tavoitekuvaustyötä, jota lähinnä Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen 

evaluaatio-osastossa on viime vuosina tehty aluksi .liittyneenä koululrne

toiminnan kehittämiseen (esim, Hirvi - Linnaky.lä - Leimu 1973, Linnaky.lä 

1974), nyttemmin peruskou.lun perustavoitteiden ja perusoppiaineksen mää

ritte.lytyöhön (Anon. 1976 b, c �ja d), 

Kokeiluohjelmassa (Korpinen 1978) on painottunut tavoitteiden mää

rittelytyö erit,yises-t-,i mR,temR.t-iikan (3. jR. ri. 711okka), iiioinkielen (3 . 

.luokka) sekä affektiivisten (kasvatuksellisten) tavoitteiden konkretisoin

nin yhteydessä. Käsiteanalyysiin (käsitteiden määrittely) on kiinnitetty 

huomiota kokeiluohjelman opettajan oppaassa I sekä liitteenä olleessa 

hakusanaluettelossa. Affektiivisten tavoitteiden saavuttamisen arvioin

tia varten kehitettiin opettajien ja oppilaiden käyttöön seurantalomak

keita. Tällä tavalla pyriti arviointimenetelmiä ja tiedonhankkimista

poja monipuolistamaan. 'I'iedottamisen kehittämiseen pyritiiin myös sanal

listen tiedotteiden av1Jlla sekä painottamalla muutakin kodin ja koulun 

yhteistyötä. 

1.1. Projektin vaiheet 

Projektin toiminta on 

sekä koke uol1;jelman icien kautta kokeiluun, johon on liitty-

nyt kohdentuen oppilaisiin, opettajiin ja oppilaiden huolta-

Jlln (vrt. kuvio 1, Korpinen 1979). 
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KAR'roITUSVAIHE: 

"teoreettinen kartoitus": 

. ! 
t1.edon 

1-

3. 

tarpeen kartoitus 

emriiirinen kartoitus: 

- arviointi toiminta ja tiedot- ! 1 ) sanallisen tiedotteen kehittä-
taminen peruskoulussa: tiedon 

� 
minen: opettajat, oppilaiden 

sisältö, tiedontarvitsijat, 
1 

huoltajat 
tiedonhankkimis- Ja välitys-

1 
2) kouluyhteistyön kartoitus:

menetelmät opettajat, oppilaiden huoltajat
- evaluaatiopalaute oppimisessa

,,, 

KEHI'l"I'ELYVAIHE 

empiirisen aineiston raportointia: K�1L:n julkaisut 264 ja 271 
kokeiluohjelman kehittäminen: sanalliset tiedotteet, kodin Ja koulun 
yhteistyömuodot Ja -sisäLlöt ym. 

J, 
KOKEILUVAIHE 

esikokeilu: 1976-77 ( K'I'L: n selosteita Ja tiedotteita 83 ja julkaisuja 
289) 
varsinainen kokeilu: 1977-78 Kuopio, Tornio, Rovaniemen kunta, 
tutkimus�ohjainen seuranta ja kokeilun ra2ortointi 

_i 
HYÖDYNTÄMISVAIHE 

1) kh:n yleiskirjeen 2711/27.05.76 sanallista arviointia koskevat ohjeet
ja tiedotemallit, 2) kh:n yleiskirjeen seurantakysely kuntien koulutoi
menjohdolle, tiedotemallien analysointi: KTL:n ,julkaisut 281 ja 282,
3) varsinaisen kokeilun tulosten hyödyntäminen.

KUVIO 1. Oppilasarvostelun uudistamisprojektin etenemisvaiheet (Korpinen 

1979) 

Ilmiötä on aluksi kartoitettu perehtymällä mahdollisimman laajasti 

evaluaatiopalautteen merki tyk,;een oppimisen yhteydessä sekä yleisemmin 

arviointitoimintaa ja tiedottamista koskevaan kirjallisuuteen (Korpinen 

1974). Tämän teoreettisluonteisen kartoituksen jälkeen suoritettiin 

ongelman rajaaminen koskemaan kodin ja koulun välistä tiedottamisen ke

hittämistä (palautteen antaminen). Tältä pohjalta työ jatkui empiirisenä 

kartoituksena, joka jakautui sisällöllisesti toisaalta sanallisen tiedot

teen kehittämistä toisaalta kouluyhteistyötä koskeviin kartoituksiin. 

Kartoitusvaiheessa hankittua tietoa käytettiin hyväksi kehiteltäessä ko-
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keiluohjelmaa. Laajempaa tulosten hyödyntämistä ajatellen (mm. kokeiluun 

osallistuneiden koulutus) sanallisen tiedotteen kehittämistä koskevat em

piiriset aineistot raportoitiin (Korpinen 19'{6 ja 1977a). Alunperin pro

jektin suunnitelmiin kuului kokeilu, joka oli tarkoitus toteuttaa kehit

telyvaiheen jälkeen. Ennen varsinaista kokeilua kouluhallitus kuitenkin 

päätti lähettää oppilasarvostelua koskevan yleiskirjeen (Anon. 1976a), 

jossa annettiin suositusluonteiset ohjeet myös peruskoulun 1. - 3. luok

kien arvostelusta. Näitä ohjeita oli laatimassa sanallisen tiedotteen 

osalta projektin tutkija. Yleiskirjeen seurantakysely tehtiin myös pro

jektissa (Korpinen 197'7b, 197'7c). rr'ämä työ on laskettavissa ns. hyödyn

tämisvaiheeseen, joka on tyypillinen nimenomaan toimeksiannosta suoritet

tavalle kehittämistutkimukselle. 

Lukuvuonna 1976-77 toteutettu esikokeilu liittyi pääasiassa ensim

mäisen luokan alkuun suunnitellun ns. tarkkailujakson (vrt. Anon ·1973) 

kehittämiseen. Oppilasarvostelun uudistamisprojektissa laadittiin tätä 

varten materiaalia mm. lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksien h".artoit

tamiseksi (Husso-Korpinen 197'7 ja Korpinen 1978a). 

Kuvioon 1 olisi voitu lisätä erillisenä vielä kokeilun tutkimus

vaihe, jossa kohderyhminä olivat oppilaiden huoltajat (vrt. Korpinen

Lång 1979), kokeilevat opettajat (vrt. Korpinen 1979b) ja oppilaat. 

Tässä osatutkimuksessa keskitytään nimenomaan oppilaita koskevien oppi

mistulosten analysointiin. Kokeiluohjelma on julkaistu kokonaisuudes

saan jo aikaisemmin (1978b). Kokeiluohjelma sisältää sen käsittelyn, 

jonka avu.lla pyrittiin niihin tavoitteisiin, joita kokeilulle asetet

tiin. 

1.2. Tutkimuksen tarkoitus 

Sanallisen arvioinnin sekä kodin ja koulun yhteistyökokeilulla oli 

kolme laajaa ja yleisluontoista tavoitetta, joihin kokeiluun liittyvillä 

kartoituksilla ja tutkimuksilla pyrittiin vastaamaan: 

1) Mitä mahdollisia vaikutuksia sanallisen arvioinnin sekä lrndin ja kou

lun yhteistyökokeilulla on koulun tavoitteiden toteutumisen kannalta:

voidaanko oppimistuloksia parantaa, voidaanko kodin ja koulun yhteis

työtä tehostaa?
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2) Millaisia toimenpiteitä, ponnisteluja, valmiuksia jne. sanallisen

arvioinnin ja tiedottamisen käytäntö vaatii, millaisia etuja ja hait

toja asiaan kytkeytyy, millaista hintaa uusista järjestelyistä joudu

taan maksamaan jne?

3) Luoda edellytyksiä varsinaiselle oppilasarvostelun uudistamiselle ja

poistaa käytännöllisiä ja asenteellisia esteitä uudistuksen toteutta

miselta.

Tässä osatutkimuksessa pyritään etsimään vastausta nimenomaan en

simmäiseen ongelmaan ja selvittämään kokeilun mahdollisia vaikutuksia 

oppilaiden oppimistuloksiin käsittäen niihin kuuluviksi oppilaan opis

kelutaidot (formaalit tavoitteet), eräät keskeiset oppiaineet (äidin

kieli, matematiikka) sekä oppilaan minäkäsityksen ja motivaation. Nämä 

oppimistulokset eivät ole toisistaan irrallisia, vaan muodostavat koko

naisuuden, kuten tutkimuksen viitekehyksessä pyritään osoittamaan. Tässä 

yhteydessä kyse on pikemminkin oppimistulosten operationaalisista määrit

telyistä, joita käsitteet - opiskelutaidot, motivaatio, minäkäsitys, ma

tematiikan ja äidink.ielen oppimistulokset - edustavat. 

Tiivistäen (kuvio 2) voidaan todeta, että sanallisen arvioinnin 

sekä kodin ja koulun yhteistyökokeilulla pyrittiin vaikuttamaan 1) opet

tajan toimenpiteisiin erityisesti arviointitoimintaan ohjaamalla sitä 

kokeiluohjelman mukaisesti, 2) vaikuttamaan osittain opettajan toimen

piteiden kautta kodin "opetussuunnitelmaan" antamalla oppilaiden huol

tajille tietoja koulun tavoitteista ja toiminnasta, luomalla edellytyk

siä yhteistyölle, välittämällä tietoja hyvien opiskelutaitojen, kodin 

opiskeluympäristön sekä vanhempien myönteisen ja kannustavan suhtautu

mistavan merkityksestä lapsen koulumenestyksen kannalta. Lopullisena 

tavoitteena oli siis parantaa oppilaan koulusaavutuksia sekä tiedolli

sia että affektiivisia. 

Eräiltä osin uppilaan oppimistuloksiin pyrittiin vaikuttamaan myös 

suoraan esim. oppilaan itsearvioinnin kautta, vaikkakin opettajan toi

menpiteitä tässäkin kohdin epäilemättä tarvittiin, sillä nimenomaan 

opettajan tehtävä oli opastaa oppilasta itsearvioinnissa. 

Osaltaan myös kotiin pyrittiin vaikuttamaan suoraan siten, että 

kokeiluohjelmassa oli esim. valmiiksi painetut tiedotelehdet luokka

asteen tavoitteista, jotka opettajan tarvitsi vain jakaa oppilaille 

kotiin vietäviksi. 
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Kodin rak.enne

ominai suudet: ---; 

ammattistatus 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

L--➔

1 

OPET'r.AJ AMUU'I"rUJAT: 

- opettajan perehtyneisyys
kokeiluohjelmaan

- opettajan asenteet
- opettajan oppilaantuntemus
- opettajan arviointitoiminta:

palautemenetelmät Ja yhtey
denpito koteihin

l 
KODIN ASENNEOMINAISUUDE'I': 

- vanhempien asennoituminen
koulutukseen, lapseen

- vanhempien tavoitteet ja
odoLukset

KODIN PROSESSIOMINAISUUDET: 

- kodin opiskeluympäristön
järjestäminen

- kodin tarjoama tuki Ja
opintojen obj cUlS 

- oikeiden työtottumm,ten
vaatimukset

- kodin ja koulun suhteet

J 
OPPIMISTULOKSET: 

OPPILAAN OPISKELUTAIDO'l1 : 

(opiskeluhygienia, opiskelu
tekniikka, opiskeluasenteet) 

OPPILAAN KOULUSAAVU'11UKSE'I1 : 

(äidinkieli, matematiikka), 

MINÄKÄSITYS Ja MOTIVAATIO 

1,-

Sanallisen arvioin
nin sekä kodin ja 
koulun yhteistyö
ohjelma 

KUVIO 2. Sanallisen arvioinm_n sekä kodin ja koulun yhteistyö

ohjelman oletetut vaikutussuhteet 



Kuviossa 2 esitetty oletettujen vaikutussuhteiden verkko ei ole 

empiirisesti testattavissa oleva polkumalli, koska vain kokeilussa mu

kana oleville opettajille voitiin esittää kysely ja he vastasivat kyse

lyyn nimettöminä. Tähän päädyttiin nimenomaan siksi, että toivottiin 

opettajilta rehellisiä ja kaunistelemattomia arvioita itse kokeilun to

teuttamisesta ja kokeilumateriaaleista (vrt. Korpinen 1979b). Mallin 

empiirinen koettelu olisi epäilemättä täsmentänyt ratkaisevasti tulok

sia ja siitä olisi voitu nähdä, miksi oletettuja vaikutuksia ei mahdol

lisesti ole saatu aikaan ,ja missä kohdin tapahtui mahdollinen katkos. 

Mallin avulla on kuitenkin voitu yksilöidä vaiheet, joiden kautta kokei

luohjelman oletettiin toimivan. 

Tässä yhteydessä ei lähemmin pohdita mallin eri muuttujien teoreet

tisia perusteluja. Muuttu,i ien nimeäminen on tapahtunut lähinnä käytän

nölliseltä pohjalta. Opettajan toimintaan kokeiluohjelmalla pyrittiin 

nimenomaan vaikuttamaan nii.n, että hänen opetuksellinen päätöksentekonsa 

tulisi rationaalisemmaksi ja tehostuisi monipuolisempien arviointitai

tojen omaksumisen myötä. Ehtona tälle olisi luonnollisesti se, että 

opettaja perehtyisi ja opiskelisi kokeiluohjelmaa sekä soveltaisi tie

tojaan ja taitojaan opetuksessa. 

Kotitaustaa kuvaavien muuttujien muodostamisessa on käytetty poh

Jana Keevesin (1972) mallia jakamalla muuttujat kodin 1) rakenneominai

suuksia kuvaaviin - esim. huoltajan ammattistatus, johon ei kokeilulla 

voida vaikuttaa -, 2) kodin asenneominaisuuksiin (vanhempien kasvatus

ja koulutusasenteet) sekä 3) kodin prosessiominaisuuksiin (kodin opis

keluympäristön järjestäminen, kodin tarjoama tuki ja opintojen ohjaus, 

oikeiden työtottumusten vaatimukset sekä kodin ja koulun suhteet). Opet

tajan ja vanhempien toimintaa sekä kokeiluohjelman vaikutuksia siihen 

on tarkasteltu erillisissä tutkimuksissa (vrt Korpinen - Lång 1979 ja 

Korpinen 1979b). Kotitaustaan liittyviä tekijöitä tarkastellaan tässä 

tutkimuksessa vain oppilailta kerättyjen tietojen avulla. 
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2. TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS

2.1. Opettaminen päätöksentekoteorian kannalta 

Opettaminen on jatkuvaa päätöksentekoa, joka tapahtuu oppimisen 

edistämiseksi. Opettaminen ja oppiminen ovat kiinteästi toisiinsa si

dottuja prosesseja. Opetuksellisilla päätöksillä pyritään tekemään 

oppiminen todennäköisemmäksi, tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi. 

Opettamispäätökset ovat kontro1loitavicrna, kun taas oppiminen on yksi

lön sisäinen tapahtuma, joka ei ole suoran kontrollin alainen. Oppi

mista rajoittavat monet yksilön sisäiset ominaisuudet. Sen sijaan 

opettamisen taito on siirrettävissä. 

Opetukseen liittyvät päätökset voidaan ryhmitellä 1) päätöksiin, 

jotka koskevat oppimistavoitteita (mitä on opittava), 2) oppilaan käyt

täytymistä (mitä oppilaan täytyy tehdä oppiakseen) ja 3) opettajan toi

mintaan (miten opettajan on toimittava, jotta hän edistäisi oppimista) 

(vrt. Hunter 1971). Kuviossa 3. esitetään yhteenvedonomaisesti ne 

päätökset ja toiminnot, jotka sisältyvät onnistuneeseen opettamis-oppi

mistoimintaan. 



1. RAJOITUKSET
(aika, materiaalit, lait, säädökset, uskomukset, ympäristö, edellytykset jne.) 

l. J.. J,. �I,. �t. 

2. OPETUKSEN SISÄLTÖ 3. OPPILAAN KÄYTTÄYTYMINEN 5. OPPIMISEN PERIAATTEET 6. TÄMÄ OPPILAS 7. TÄMÄ OPETTAJA
a) oppilaan b) oppilaan a) sisällön b) tälle a) yhteydessä b) yhteydessä muunnettuna minän käyttö: 

"' ., o ..;.. .{... sijoittaminen !kannalta oppilaalle opi ttavaan oppimistoi - &- oppilaalle 
� 

persoonallisuus SlJOl vvam. 

vaikeusulot- kogn., aff. relevantti sopiva toimintaan mintaan pätevYYs tietyllä 
tuvuudel.le ja psykomot. a.l uee .l.la 

tavoi tealuei.lle 

'lf w '1,, 'l, 

4. KÄYTTÄYTYMISTAVOITE ' 8. OPETUSMENETELMÄLLISET PÄÄTÖKSET

KUVIO 3. 

" mitä on opittava? ,- . 

miten sisältö 
opetettava? 

•!.> •1#' 

9 . OPETTAMIS-OPPIMISTOIMINTA 

. 

10. MENESTYMISEN ARVIOINTI

1 
11. SEURAAVA ASKEL

-uudelleen opetus
-luopuminen
-harjoittaminen
-jatkaminen

Päätökset, jotka muodostavat opettamis-oppimistoiminnan (Hunter 1971) 

on organisoitava ja 
,. 
'-

\0 
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Hunterin (1971) mukaan (kuvio 3) onnistunut opettamisprosessi on 

teoriapohjainen vastaus seuraaviin kysymyksiin, jotka tulee muuntaa käyt

täytymiseksi opettamis-- ja oppimi,3toiminnassa: 

1. Mitä rajoituksia on olemassa, jotka täytyy ottaa huomioon?

2. Mikä oppimistehtävä on sopiva oppilaalle oppimisen tietyllä tasolla

koskien a) vaikeusastetta ,ja b) kognitiivista kompleksisuuden astetta

kognitiivisella tavoitealueella, sisäistämistä affektiivisella alu

eella ja automaatioastetta psykomotorisella alueella?

3. Mikä oppi] aan käyttäytyminen on

a) relevanttia tehtävän kannalta

b) sopivaa tämän oppilaan piirteiden kannalta?

4. Mikä on pääasiallinen kåyttäytymistavoite tämän tunnin kannalta?

5. Mitä oppimisperiaatteita tåytyy soveltaa

a) materiaaliin, joka on opittava,

b) oppimistoimintaan (the act of learning)?

6. Mitä muunnoksia ja soveltamista tarvitaan tietyn oppilaan kohdalla?

7, Kuinka opettaja osaa käyttää pätevyyttään ja persoonallisuuttaan 

soveltaessaan opettamispäätöksiä tehokkaaseen toimintaan? 

8. Mikä on paras metodi saavuttaa oppimistavoite?

9. Miten voidaan kaikki nämä päätökset (1-8) parhaiten yhdistää opetta

mis-oppimistoiminnaksi?

10. Miten menestyksellistä opettamis-oppimistoiminta oli?

11. Mikä olisi seuraava vaihe opetuksellisessa päätöksentekoprosessissa?

Hunterin esittämä malli on käytännönläheinen ja se kattaa niiden te

kijöiden joukon, jotka ovat vaikuttamassa opettamis-oppimistapahtumassa 

(opetusprosessin aikana). 

Päätöksentekoteorian kehittämiselle on merkinnyt ratkaisevaa sysäys

tä tietokoneen käyttö opetuksen apuna. '11ähån tarkoitukseen on kehitetty 

formaaleja tilastollisia malleja. Vaikka opetustilanteet eivåt suoraan 

vastaa tilastollisia malleja,voidaan niiden avulla jäsentää opettajien 

päätöksentekoa, 

Shavelson (1976) esittää artikkelissaan erään tilastollisen päätök

senteon mallin, jota voidaan heuristisena soveltaa erityisesti opetuksen 

suunnitteluvaiheen päätöksiin. 

Shavelson (1976) ryhmittelee opettajan päätöksenteon opetuksen suun

nittelun aikana tehtäviin päätöksiin, _opetuksen toimeenpanon aikana ta

pahtuviin päätöksiin ja evaluaatioon, Shavelson käyttää viittä piirrettä 
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kuvaamaan päätöksentekoa opetuksessa: 1, or2ettajan opetustoimenpiteen 

valinta tarjolla olevista vaihtoehtoisista toimenpiteistä, 2. olosuhteet 

(states of nature), joista tärkeimpiä ovat oppilaan kognitiivinen, affek

tiivinen ja sosiaalinen tila, 3, tietyssä tilanteessa tehtyjen toimenpi

teiden tulokset (oppimistulokset), 4. tulosten b.;yjdyntäminen ja 5, pää

määrä tai päämääräjoukko, jonka saavuttamisessa päätösten on määrä aut

taa (vrt. kuvio 4).

Alussa on syytä olettaa, että opettajalla on useita opetustoimenpi

teitä valittavanaan. Näitä voivat olla kysymyksenteko, vahvistaminen, 

selittäminen jne. Jokainen vaihtoehto on ilmaistu symbolein A
1

, A2 ..•

Ai ... Ak ( taulukko 1). [�delleen voidaan olettaa, että opettajan 

mieltyminen tiettyyn opetustoimenpiteeseen (teaching act) riippuu sel

laisista epävarmoista tekijöistä kuin oppilaan senhetkinen oppimistila, 

joka voi vaihdella 'ei ole oppinut 1 =Su, 'saattaa olla oppinu� = SM tai

'on oppinut'= s
1

, Jokaiselle mahdolliselle oppimistilalle opettaja esti

moi todennäköisyyden, jolla oppilas on kyseisessä oppimistilassa. To

dennäköisyys määritellään subjektiivisesti sen tiedon perusteella, joka 

opettajalla on kokonaisuutena luokasta ja kyseisestä oppilaasta erityi

sesti. Subjektiivisia todennäköisyyksiä symbolisoidaan taulukossa 1 

vastaavasti Pr (SU), Pr (SM) ja Pr (s
1

). Opettajan päätöksenteko-ongel

ma voidaan siten osoittaa päätöksentekomatriisilla, jossa vaaka.rivillä 

ovat vaihtoehtoiset opetustoimenpiteet ja pystysarakkeissa oppilaan 

oppimistilat. Matriisin jokaisessa ruudussa on tulos. Sen jälkeen opet

taja järjestää ruudut jonkin halutun tuloksen mukaan. Nämä halutut tu

lokset ilmaistaan symbolein u .. , missä u viittaa tuloksen hyväksikäyttöönlJ 
ja i viittaa i:nteen opetustoimenpiteeseen (rivi päätöksentekomatriisissa 

ja j viittaa j:nteen oppilaan oppimistilaan (sarake). Tässä vaiheessa 

päätöksentekotilanne on formaalisti määritelty. Opettajan ongelmana on 

valita opetustoimenpide, joka on jossakin suhteessa optimaalinen. Seu

raavassa kuvataan eräs menettelytapa. 
Jokaisen vaihtoehtoisen opetustoimenpiteen arvo voidaan osoittaa 

summana: 

Päätöksentekoteorian mukaan opettajan tulisi valita opetustoimenpide, 

jolla on suurin rivikohtainen summa. 

Opettajan päätöksentekoprosessia voidaan kuvata havainnollisesti 

"päätöspuun" avulla (kuvio 5, Shavelson 1976). Puun oksat ovat päätöksen-



Yaihtoehtoisia 
toimenpiteitä 

1. Opetustoimen
piteet: esim.
Kyseleminen
Vahvistaminen
Koe /suullinen

kysely
Selittäminen

2. Mikro-opetus
menetelmät
(opetustoimenpi
teiden joukko)
Kysymyksiä alem
pitasoisista
vaikeampiin
Sääntö- esimerk
ki - sääntö

3. Makro-opetusmene-
telmät: esim.
Luento
Keskustelu
Tutkielma/
esitelmä

+ 

Oppimistilanne 
(States of Nature) 

1. Oppilaan kognitii
viset tilat esim.
Oppimat on
oppinut

2. Oppilaan affektii
vinen tila

3. 

4. 

es:_m;
Ki:'.nnosturnaton
Ki:_nnostunut

Hallinnolliset 
teet 
. 

.

. 
Muut 
. 

.

. 

tilan-

I 

Tulokset / tulosten 
hyväksikäyttö 

1. oppilaan kogni
tiiviset tulokset/
hyväksikäyttö:
Oppinut/korkea
Hämmentynyt/matala

2. Oppilaan affektiivi
set tulokset/hyväksi
käyttö
Motivoitunut/
Karkea hyväsikäyttö
Motivoimaton/
Matala
hyväksikäyttö

3. Oppilaan sosiaaliset
tulokset/hyväksikäyttö
Sosiaalinen/korkea
Ei-sosiaalinen/matala

KUVIO 4. Päätösten elementtien kaavamainen esitys (Shavelson 1976) 

/ 

Oppilasta varten 
asetetut tavoitteet 

1. Kognitiiviset esim.
- Oppiminen
- Kurin rakenne
- Oppimaan oppiminen

2. Affektiiviset tavoit
teet esim:
- Oppimismotivaatio
- Positiivinen minä-

käsitys
- Sisäinen kontrolli

3. Sosiaaliset tavoitteet
Esim.
- Positiiviset suhteet

muihin
- Käyttäytymisen itse

kontrolli

1\) 



TAULUKKO 1. Opettajan päätöksen tekomatrii s i ( Shave 1s on 19 76)

Oppilaan 
su oppimistila SM S1 

Vaihto-
ehtoiset ope- Pr(Su) Pr(SM) Pr(Sd 
tustoimenpi teet -�

�. 

A1 u1U u1M u1L 

½ u2U u2M u2L 

A3 u3U u3M u3L.

. 

. . 

. 

A· 
l 

Uj U u·M
J 

u·L
J 

. 

. 

� ukU f\:M ukL 

Su = "ei ole oppinut"

SM ::::: "saattaa olla oppinut"

S1 ::::: "on oppinut"
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r-----...,/ 
V 

oppitunnin 
alku 

\/ 

\ 

\ 

\ 

aika 

:!! 
1. Ärsyke tai ärsykeryhmä

2. Päätöksen/valintatilanteen
havaitseminen tai tajuaminen

3. Valinta tai päätös

4. Opetuksessa toteutettu
toimenpide

Eräs ajankohta 

�Laatikko osoittaa päätöksenteko

puussa ensimmäisellä oksalla olevan 

laatikon komponentit. 

KUVIO 5. Päätöspuu (decision tree), joka edustaa opettajan tekemien päätösten järjestyksen (Shavelson 1976) 
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teon kohtia. Katkoviivat edustavat niitä vaihtoehtoja, joita ei valit

tu ja yhtenäinen viiva kuvaa sitä, mitä voidaan kutsua opettaja-/oppi

tuntiverkoksi, Jokaisen oksan toisella puolella aikadimensiolla on 

valinnan / päätöksenteon havaitsemis- tai tunnistamistapahtuma, joka 

on peräisin jostakin ärsykkeestä tai ärsykeryhmästä ja toimenpide, joka 

puolestaan on seurausta valinnasta ja/tai päätöksestä, 

Shavelson ( 1976) havainnollistaa esimerkin avulla opettajan ja op

pilaan välistä vuorovaikutusta ja sen etenemistä kulkukaavion avulla 

(kuvio 6). 

Kun opettaja keskustelun hyvin varhaisessa vaiheessa pyrkii nosta

maan ajattelun tasoa, tämä tyypillisesti johtaa siihen, että lapset pää

tyvät alemmalle tasolle eivätkä kykene ylläpitämään keskustelua korkeam

malla tasolla. (Opettaja sopimattomasti valitsee tuotoksen korkean hyö

dyntämisen, mikä sisältää kohottavia kysymyksiä ja/tai oppilaan "opitun 

tilan" korkean todennäköisyyden.) Toisaalta strategia, joka tarjoaa 

tehokkaan har,joittelun siirtymiseksi ajatuksellisesti korkeammalle ta

solle, näyttää seuraavan sille tyypillistä kulkua. Kussakin valintakoh

dassa tulisi tiettyjen opetustoimenpiteiden tulosten hyödyntämisen, esit

tämisen ja luonnollisten tilanteiden todennäköisyyksien olla seuraavan 

kaltaisia: tiedon etsimisen taso säilytetään huomattavan aikaa samana 

keskustelun ensimmäisen osan aikana. (Määrää sellaisille opetustoimen

piteille, kuten a_siakysymykset ja selittäminen, korkea tulosten 

hyödyntäminen ja "oppimattomuuden tilalle", korkea todennäköisyys.) 

Ryhmittelyä vaaditaan vasta sen jälkeen, kun tietoa on kerätty yhteen 

suuressa määrin. (Määrää nyt korkea tulosten hyödyntäminen vaativamman 

tason kysymykselle ja korkea todennäköisyys "opi tulle tilalle"). Tulok

sena on, että jokseenkin lyhyessä ajassa lapset siirtyvät ryhmittelemi

sestä nimeämiseen ja sitten tuottamaan syitä nimeämiselle ja sitten 

päättelemiseen, 

Tällaista päätöksenteon järjestystä Shavelson luonnehtii formaalis-

ti: testaa-operoi-testaa---pois ( 'J.1est-·Operate-Test·-Exi t) eli TOTE-yksikkö

nä (ks. kuviot 7A ja W). 

Opettaja aloittaa testaamalla (T) oppilasta, onko hänellä riittä

västi tietoa käytettävissään käsitteen tapausten ryhmittelyä varten: 

esim. käytettävissä oleva tieto verrattuna tarvittavaan tietoon. Jos 

tuloksena on epäsuhta eli käytettävissä olevaa tietoa on vähemmän kuin 

mitä tarvittaisiin, opettaja siirtyy operointikomponenttiin ( O). 'rässä 



Oppilas 

ar1taa 

s:pesifiä 

tietoa 

Opettaja 

etsii 

tJ· edon 

ulottu-

vuuden 

KUVIO 6. 

Opp! las 

varustautuu 

vaadi ttulla 

tiedolla 
) 

. 

Opettaja 

pyrkii 

nostamaan 

ajattelun 

tason 

muist&"T.isen 

tasolta 

;irmmärtämi sen 

tasolle 

Oppilas Opettaja 

varustau- antaa 

tuu opet- hyväksymisen 

:> 
tajan 

} 
vaatimalla 

ajattelulla 

Opettajan ja oppilaan välisen interaktion kulkukaavio, joka osoittaa päätöksenteon 

peräkkäisyyden luonteen (Shavelson 1976) 

0\ 



epäyhdenmukaisuus 

(incongruity) 

T E S T A A 

0 P E R O I 

KUVIO 7A. TOTE-yksikkö (Shavelson 1976) 

pois 

yhdenmukaisuus 
(congruity) 

T E S T A A 

Onko oppilaalla riittävästi tietoa 

tapausten ryhmittelyä varten? 

0 P E R O I 

Toimeenpane perustaito, joka on 

suunniteltu tarvittavan tiedon 

tuottamiseen 

positiivinen 

pois 

KUVIO 7B. TOTE-yksikön käyttäminen päätösten järjestyk

sen kuvaamiseen 
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päätöksentekomatriisissa (taulukko 1) olevat u:n arvot (saattavat) pysy

vät samana; Hän järjestää uudelleen subjektiiviset todennäköisyydet ot

taen huomioon oppilaan oppim:istilan; hän määrittää optimaalisen opetus

toimenpiteen ja sitten toimeenpanee sen. Operointikomponentissa suorite

taan ainakin neljä toimenpidettä. 'rämän komponentin parempi kuvaus on 

TOTE-yksikköjen hierarkia. Kuitenkin hierarkia esittää sellaisia moni

mutkaisuuksia, jotka eivät ole tälle keskustelulle hyödyksi. Jälleen 

opettaja testaa (T), onko oppilaalle riittävästi tietoa, Jos testitulok

sena on yhtäpitävyys eli tarvittavan tiedon määrä on sama kuin käytettä

vissä olevan tiedon määrä, niin opettaja siirtyy pois (E) tästä vaiheesta 

ja etenee seuraavaan. Etenemistä vaiheesta toiseen voidaan kuvata opet

tajan suunnitelmana (vrt. päätöksentekopuu_ (kuvio 5). 

Opetuksellinen päätöksenteko on monivaiheinen prosessi, jota on mah

doton täysin kattavasti kuvata. Se voidaan esittää ajallisesti etenevänä 

tapahtumana, joka jakautuu opetuksen suunnittelua, opetuksen toteutusta 

(opetusprosessi) ja opetuksen jatkamista (opetuksen,tulokset) koskeviin 

päätöksentekotilanteisiin. Jokaisessa päätöksentekovaiheessa ovat keskei

sinä elementteinä mukana opetustavoitteet ja -sisällöt, oppilaat (oppilai

den oppimistilanne, -edellytykset), opetusmenetelmät, -toimenpiteet, -ma

teriaaJ it sekä opettaja. Näitä elementtejä opettaja säätelee opettamistoi

minnassa sen tiedon ja taidon varassa, joka hänellä on opetuksen rajoituk

sista (säädökset, opetussuunnitelma ,jne), oppilaan oppimisedellytyksistä, 

tavoitteista, oppim:rnen periaatteista, omasta persoonallisuudestaan, ope

tusmetodeista Jne. 

2.2, Evaluautio 

Evaluaation asema tässä tutkimuksessa on kahdenlainen: ensinnä koko 

tutkimusta voidaan pitää luonteeltaan evaluaatiotutkimuksena, jossa on tar

koitus selvittää, missä määrin kokeilulle asetetut tavoitteet on kehitetyn 

kokeiluohjelman avulla kyetty saavuttamaan ja toiseksi evaluaatio nähdään 

opetuksen ja oppimisen tasoista päätöksentekoa palvelemassa. Opetus ja 

siihen kiinteästi liittyneenä oppiminen koostuu jatkuvasta päätöksenteosta. 

Tätä päätöksentekoa tehostamaan kokeiluun osallistuville opettajille pyrit

tiin välittämään tietoa evaluaation merkityksestä ja käytänteistä tavoit

teena opetuksen ja oppimisen tehostaminen. 
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2.2.1. Evaluaation rooli opetuksellisessa päätöksenteossa 

Jotta rationaalisia kasvatuksellisia päätöksiä voitaisiin tehdä, tar

vitaan tietoa niistä vaihtoehdoista, joista opetusprosessin eri vaiheissa 

on tarjolla. Evaluaatio on informaation tuottamista kasvatuksellista pää

töksentekoa varten. Tällöin ainakin käsitteellisesti voidaan puhua erik

seen evaluaattorista ja päätöksentekijästä. Stufflebeam (1971) kuvaa eva

luaattorin palveluja päätöksentekijälle (kuvio 8). Päätöksentekijään vai

kuttavat informaatio yleensä, valinnanmahdollisuudet sekä arvot. Tältä 

pohjalta hän tekee valintansa, joka muuttaa toimintaa ja tämä vaikuttaa 

edelleen kasvatuksen tehostamiseen. 
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KUVIO 8. Evaluaattorin palvelut päätöksentekijälle (Stufflebeam 1971) 
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Opettaja on useimmiten sekä evaluaattori että päätöksentekijä. 

Opettamiseen sovellettuna informaatio käsittäisi kaiken sen tiedon, 

mikä esim. opettajalla on opetuksen taustatekijöistä, oppilaiden edel

lytyksistä, aikaisemmista tiedoi::;ta ja taidoista. Valintamahdollisuu

det sisältäisivät esim. ne opetusmenetelmien ja ·-materiaalien eri vaih

toehdot, jotka ovat opetustilantee::rna läsnä ja jotka opettaja tiedos

taen hallitsee. Päätöl'-sentekoon valintatilanteessa vaikuttavat enem-

. män tai vähemmän tiedostetut arvot, ,7otka ohjaavat yksilön valintoja 

siihen suuntaan, mitä hän piti:i.ä tårkeänä. Opettajan arvot saattavat 

heijastua opetustavoi tteiden valinna1:rna: korostaako hän opetuksessaan 

enemmän kognitiivista oppimista vai affektiivisia tavoitteita. Tällai

nen korostus saattaa vaikuttaa opetusmenetelmän valintaan, asenteisiin 

eri tavalla menestyviä oppilaita kohtaan sekä opettajan toimintaan oppi

mistilanteessa esim. palautteen antamic,essa oppilaille. 

Evaluaation funktio opetuksellisessa päätöksenteossa on kaiken 

kaikkiaan muutoksiin pyrkivä ja aktiivinen tapahtuma (Heinonen & Vilja

nen 1980). Tällöin evaluaatio voi kohdistua opetustavoitteisiin, oppi

ainekseen, opettajaan, opetul,::,en järjestelyihin, oppilaisiin sekä itse 

evaluaatiomenetelmiin. 

2.2.1, 1. Stuf:flebeamin evaluaatiomalli 

Stufflebeam ( 1968, 1971, 1976) on. kehittänyt laajan evaluaatiomal

lin: CIPP - malli, jo::rna C 0° Context Ji:valuation, ,joka on eräänlaista 

tarvearviointia ja tau::,tateki;jö:iden arviointia (vrt. Leimu 1974); I= 

Input Evaluation, panooLa h.m,keva arviointi; P ,_ T),,.,._,,..._,,�..._,.....,..., Q .,,. .,.,...,7 .,.,.....,+_,; ,-..V"I 
-- .L J_ U\ . .,C::i::>i::J l..J VO.,...J...U.Q.,VJ..VL!. , 

joka on suunnitelmien toteutusta kor,kevaa arviointia, prosessiarvioin

_!ia ja P "" Product B�valuation, ,Jolloin arvioidaan tuloksia, tuotosta 

koskeva arviointi. 

Stufflebeam (1976) korostaa eri arvio:intityyppien käyttöä erityyp

pisessä päätöksenteossa. �3uunnittelupäätöksi! tehtäessä tarvitaan 

context-evaluaatiota, Input-·evaluaatio palvelee menettelytapoja 

(structuring) koskevia päätöksiä tehtäessä. Prosessievaluaatio palvelee 

täytäntöönpanopäätöksiä (inplementing decisions) ja tuotosevaluaatio 

palvelee toiminnan ;jatkamista koskevaa pä.ätöksentekoa ( recycling decisions). 

Stufflebeam määrittelee evaluaation proses:::,iksi, jossa hahmotellaan, han-
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kitaan ja sovelletaan kuvailevaa ja arvioivaa tietoa jonkin kohteen an

siosta sellaisena,kuin se ilmenee sen päämäärissä, suunnittelussa, to

teutuksessa ja tuloksissa. Tätä tietoa käytetään päätöksenteossa. 

Stufflebeamin evaluaatiomallissa ovat avainkohtia: 

1. Evaluaatiota voidaan käyttää arvioimaan monia eri kohteita (esim.

ohjelmia, projekteja, henkilökuntaa, oppilaita jne.).

2. Evaluaatio on kuvailevaa ja arvioivaa tietoa jonkin kohteen päämää

ristä, suunnitelmasta, toteutuksesta ja tuloksista.

3. Evaluaation tulee tarjota informaatiota, joka on hyödyllistä päätök

sentekijöille joko johtopäätöstentekoa tai tulevaisuuden suunnittelua

varten.

4. Evaluaatio on jatkuva prosessi Ja siksi se parhaiten voidaan toimeen

panna systemaattisena ohjelmana.

5. Evaluaatioprosessi sisältää kolme päävaihetta: tiedon hahmottelu,

tiedon hankinta ja tiedon soveltaminen, Nämä vaiheet muodostavat

evaluaation menetelmällisen perustan.

6. Tiedon hahmottelu- ja sovellutusvaihe vaativat yhteistyötä evaluaat

torin ja päätöksentekijän välillä, sen sijaan tiedon hankintavaihe

on enimmäkseen teknistä toimintaa, jonka suorittavat pääasiassa ar

vioitsijat.

Stufflebeamin evaluaatiomalli pyrkii olemaan päätöksentekoa painot

tava ja yleispätevä, mutta sen soveltaminen opettamisen ja oppimisen ta

soiseen päätöksentekoon on ongelmallista. Mallia on sovellettu opetus

suunnitelman toteutumista koskevaan evaluaatioon (vrt. Leimu 1974). 

Tässä tutkimuksessa malli soveltuu lähinnä kokeiluohjelman tavoitteiden 

arviointiin. 

Farr ja Brown (1971) esittelevät Stufflebeamin mallin sovellutuk

sen lukemaan opettamiseen liittyneenä. Opettamisen ja oppimisen tasoi

sessa päätöksenteossa täytyy analysoida rinnakkain opettamis- ja oppi

misprosessia sekä liittää tähän päätöksentekoon tarvittava envaluaatio

tieto pohtimalla samalla eri tyyppisten päätösten pohjaksi tarvittavaa 

erilaista evaluaatiotietoa. 
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2.2.1.2. Gephartin evaluaatiomalli 

Gephartin (1976) lahtökohta on evaluaatiokeskeinen. Hänen mukaan

sa evaluaatioprosessi antaa päätöksentekijöille tietoa, joka auttaa 

heitä määrittämään harkittavien vaihtoehtojen suhteellisen arvon. Hä

nen mukaansa evaluaatioprosessi koostuu viidestä komponentista (kuvio 

9): 

1 . Tarve valinnan (päätöksen) tekemiseen. 

2. Arvojärjestelmä, Vaihtoehdon valitseminen tapahtuu aina tietyssä

tilanteessa ja tiettynä aikana. Se tapahtuu tietyn arvojärjestelmän

sisällä. Arvojärjestelmän luonne määrää päätöksentekijän ja vaihto

ehtojen suhteellista arvoa määritettäessä käytettävät muuttujat.

3. Vaihtoehtojen joukko,

4. Evaluaattorin rooli käsittää niiden vaihtoehtojen määrittämisen,

jotka tulevat kysymykseen valinnan tekemisessä ja vaihtoehtojen

suhteellisten arroj en määrittämisessä. Se k�loi t Lää myös tiedon

tuottamisen ,ja tulkitsemisen.

5. Valinnan tekijän rooli (päätöksentekijä). Roolin haltija voi olla

muu kuin evaluaattori tai kummatkin roolit voivat olla samalla hen

kilöllä, joka tapauksec:;sa yksilö toteuttaa valitsi,ian roolio, eritel

len ja ottaen vastaan sitä tietoa, jota hän tarvitsee määrittääk

seen eri vaihtoehtojen suhteelliset arvot ,ia käyttää tätä tietoa

luokitellessaan vaihtoehdot eri tavalla käsiteltäviin luokkiin.

Gephartin ( 1976) edellä mainitut komponentit on löydettävissä 

evaluoinnista, joka tapahtuu järjestelmällisenä ongelmanratkaisutoi-· 

mintana, joka yleisesti kuvattuna käsittää tarvittavan tiedon hahmot

telun (määrittelyn), tiedon hankkimisen ja hankitun tiedon raportoin

nin. 

Evaluaatioon kuuluu päätöksen tekoon tarvittavan tiedon luonteen 

määrittely, tuon tiedon hankkiminen, analyysi ja tulkinta sekä tiedon 

raportointi päätöksentekijälle, 
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2.2.1.3. Evaluaatio tämän tutkimuksen kannalta 

Tässä tutkimuksessa opetus nähdään päätöksentekoprosessina, johon 

liittyy jatkuva evaluaatiotiedon hankkiminen, ,jotta kasvatukselliset 

päätökset voitaisiin tehdä rationaalisin perustein, Tällä toiminnal

la pyritään edistämään oppimista ,ja auttamaan yksityistä oppilasta 

optimoimaan oppimispotentiaalinsa. Täs�ä yhteydessä evaluaatiokäsite 

rajataan koskemaan opetusta, oppimista sekä näitä koskevia päätöksiä, 

Kyseeseen tulevat tällöin opetulu3en ja oppimisen päätöksentekotasot 

(vrt. Goodland 1966; Bloom 1971 teoksessa Leimu 1974). 

Evaluaatio on kiinteä osa opettamista ja oppimista, Arviointi 

sellaisenaan nähdään tässä tutkimuksessa prosessina, joka etenee ar

vioinnin kohteiden (tavoitteet) valinnan kautta, arviointimenetelmien 

ja mittavälineiden valintaan, arvioinnin tuloksista tiedottamiseen 

sekä edelleen tiedottamisen eli palautteen antamisesta vaikutusten to

teamiseen (vrt. Korpinen 1978, kuvio 10). 

Yhteenvetona (kuvio 11) arviointitoiminta kuvataan jakamalla se 

diagnostiseen, formatiiviseen ja summatiiviseen (Bloom et all 1971). 

Diagnostinen arviointi kohdistuu lähinnä oppilaan edellytyksiin, 

formatiivinen oppimisprosessiin ja summatiiviseen oppimistuotoksiin. 

Kussakin vaiheessa saadaan erityyppistä tietoa, jota voidaan käyttää 

opettamis- ja oppimisprosessin eri vaiheissa tehtävien päätösten tu

kena. 

Vaikka tässä tutkimuksessa koulu Ja erityisesti luokkahuone näh

dään keskeisenä oppimisympäristönä ja yksityinen oppilas ja opettaja 

tärkeimpinä arviointitiedontarvitsijoina, on otettu huomioon myös ko

tiympäristö sekä erityisesti lapsen vanhemmat arviointitiedon lähtei

nä ja arviointitiedon tarvitsijoina (Korpinen ·19n). Oppilaiden huol

tajien rooli on tärkeä peruskoulun organisatoristen valintojen ja rat

kaisujen kannalta virallisten säädöstenkin mukaan (vrt. Kangasniemi 

19 79). Toisaalta oppilaan koulumenestys riippuu siitä oppimisympä

ristöstä, joka lapsen kotona vallitsee (Majoribanks 1979). Vanhempien 

arvostukset, asenteet ja odotukset sekä näiden hei,jastuminen lapsen 

käyttäytymisestä annettuna palautteena toimii oppimisen kannusteena 

ja mahdollisesti vahvistaa sitä (Korpinen - Lång 1979; Barth 1979). 
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2.3. Motivaation Ja oppimisen minäkäsitysteoria 

Tämän tutkimuksen oppimisteorian muodostaa Beattyn ja Clarkin (1976) 

esittämä motivaation ja �ppimisen minäkäsitysteoria. Tätä teoriaa voi 

luonnehtia kokonaisvaltaiseksi ja kattavaksi, sillä sen piiriin kuuluu 

sekä affektiivinen että kognitiivinen oppiminen. Teoriassa on nähtävis

sä piirteitä muistakin oppimisteorioista (Skinner 1974) ja motivaatio

teorioista (Maslow 1970) sekä ymmärtävästä psykologiasta ja Rogersin 

( 1961) oppilaskeskeisestä ka:watuksesta, jossa näkyy psykoterapeuttinen 

ote ja jonka keskeisenä teoriapohjana o n  fenomenologi nen  lähestymis-

tapa. Pohjimmiltaan oppimisessa on kyse yksilön minäkäsityksen muodos

tamisesta (vrt. Karvonen 1976). 

2.3.1. Teorian peruskäsitteet 

Motivaation ja oppimisen minäkä,;itysteoriassa korostuu erityisesti 

affektin (tunteen) tärkeä merkitys oppimisessa. Affekti määritellään 

tässä yhteydessä positiivisten tai negatiivisten tunteiden kokemukseksi, 

miellyttävyyden tai epämiellyttävyyden tiedostamiseksi. Myös motivaatio 

liittyy läheisesti tähän kokemukseen: miellyttäviä tunteita halutaan 

kokea tai niiden kokemista halutaan jatkaa, kun taas epämiellyttäviä 

tuntemuksia pyritään välttämään. Kaikella motivaatiolla on affektiivi

nen laatu ja kaikki tunteet ovat motivoivia. 

Sellaisia käsitteitä l,uin kiinnostuneisuus, asenteet ja arvot käy

tetään viittaamaan joihinkin affektiivisiin haluihin. Ne osoittavat, 

että johonkin kognitiiviseen kohteeseen liittyy motivoivia affekteja. 

Eroja syntyy sen perusteella, miten voimakkaasti nämä ovat integroitu

neet kokonaispersoonallisuuteen. 

Beatty ja Clark (1976) painottavat, että kaikkeen kognitiiviseen 

liittyy jotakin affektiivista ja kaikki tunteet taas sisältävät kogni

tiivisia elementtejä. Niiden suhdetta voi verrata muodon ja alan suh

teeseen. Joko affektiivinen tai kognitiivinen komponentti voi muodos

taa kuvion. On tyypillistä, että painotamme jompaa kumpaa. Esimerkiksi 

matemaattiset id.eat ovat kognitiivisia, mutta yksilön tietoisuudessa 

niillä on aina myös affektiivista merkitystä. Motivaation voimakkuus 
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matemaattisiin ideoihin vaihtelee paljon. Kognitiivisen alueen element

tejä, joita pystymme erittelemään, voidaan pitää perustana sille tiedol

le, että on olemassa myös affektiivista kvaliteettia, jota voidaan myös 

tutkia. Beattyn (1969) mukaan affektit syntyvät siitä, että henkilö ar

vioi jonkin kokemuksen merkitystä omalle minälleen. 

2.3.1.1. Havaittu minä ja adekvaatti mina 

Minäkäsitysmalli perustuu hypoteesiin, jonka mukaan yksilö organi

soi kokemuksensa itsestään ja maailmasta muodostamansa kuvan ympärille 

toimiessaan tietyssä ympäristössä, 'l'ämä minäkäsitys, joka yksilölle ke

hittyy, muodostuu sen perusteella, miten toiset ihmiset häneen suhtautu

vat. Esimerkiksi vanhempien suhtautumistapa vaihtelee sen mukaan, onko 

lapsi tyttö vai poika. Sukupuoleen liittyvät käsitykset ovat monisäikei

siä aina pukeutumistavasta alkaen. Lapsi saa osakseen rakkautta tai hyl

jeksintää ja kokee iLsern-;i:i ::;amalla tavalla: jos häntä rakastetaan, kokee 

hän itsensä rakastettavana. Käyttäytymisen arviointiin vaikuttaa myös 

kulttuuri, joka määrää elämäntyylin aina yksinkertaisista tavoista elä

män syvimpiin arvioihin. 

'l'ämä kokonaisuus voidaan jakaa useisiin yksityiskohtaisiin osiin, 

mutta tärkeintä on se, että lapsi kokee lukemattomia toimintoja ja reak

tioita, jotka auttavat häntä määrittelemään itsensä. Sitä minän osaa, 

joka syntyy tässä prosessissa kutsutaan havaituksi minäksi maailmassa 

(Perceived Self in the World). Lapselle tämä merkitsee sitä, kuka hän 

_on, ja se määrää hänen suhteensa muihin ihmisiin. 

jonka suhde lapseen on suhteellisen johdonmukainen ja joka vahvistaa lap

sessa kehittyviä käsityksiä. Näistä käsityksistä muodostuu lapsen oma 

kuva itsestään. Vähitellen lapsen elämänpiiri laajenee ja lapsi oppii 

muitakin olemisen ja käyttäytymisen malleja, mutta jos ne eivät pysty 

kilpailemaan hänen havaitun minänsä kanssa, hän torjuu ne ja hänen itses

tään muodostamansa minäkäsityksestä tulee todellisuutta vastaava eli juu

ri se, millainen lapsi on. Lapsen minäkäsitys muuttuu, kun käyttäytymis

tä, jonka hän aikaisemmin identifioi itseensä, ei enää vahvisteta ja jo

kin uusi käyttäytymismalli, jota nyt vahvistetaan tulee sen tilalle. 

Näin tapahtuu esim. lapsen siirtyessä kotoa kouluun ja hänen tutustuessaan 

muuhun ympäristöön. 
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Riittävyyden käsitys (the Concept of Adequacy). Samaan aikaan kun 

käsitys havaitusta minästä ympäristössä kehittyy, syntyy myös toinen osa 

minäkäsityksestä (Concept of Adequacy) eli käsitys siitä, millainen hän 

voisi tai hänen pitäisi olla. 'rähän hänellä on aluksi malli isästä Ja 

äidistä, jotka hän kokee pal,jon itseään voimakkaampina. Lapsi yrittää 

tulla vanhempiensa kaltaiseksi ja jäljittelee heidän käyttäytymistään. 

Tämän identifikaatioprosessin kautta lapsessa kehittyy toinen minäkäsi

tyksen puöli, jota Beatty ja Clark (1968) kutsuvat adekvaattisuuden kä

sitykseksi. Se on malli siitä, millainen lapsen olisi oltava, jotta hän 

todella pystyisi tyydyttämään tarpeensa ja toimimaan tehokkaasti. Myös 

tämä minän puoli muuttuu lapsen kehittyessä. Lapsi näkee vanhemmissaan 

rajoituksia ja täydentää adekvaattisuuden käsitystään muista identifikaa

tiolähteistä, Henld.lön käsitys adekvaatista on monimutkainen, useiden 

identifikaatioiden sekoitus, joka ennen pitkää muodostuu täysin ainutlaa

tuiseksi jokaiselle ihmiselle. Käsitys adekvaattisuudesta, kuten todelli

sesta havaitusta minästäk.in, on realiteetti jokaiselle yksilölle itsel

leen, mutta erilainen kuin muiden ihmisten realiteetti. 

2. 3. 1. 2. Minäkäsityksen organisaatiokeskukset

Koska yksilön käyttåytyminen on ,johdonmukaista hänen minäkäsityk

sensä kanssa ja koska yksilö on motivoitunut tavoittelemaan adekvaatti

suutta, on kåyttåytymistå observoima1la mahdollista päätellä henkilön 

minäkäsityksen ominaisuuksia. Minåkäsitys muodostuu niin monista tuhan

sista k.åsityk.sistä, että niiden täysi ymmärtäminen vaatisi suunnattomas

ti aikaa ja havaintoja. J-äsentääkseen käyttäytymistä Beatty ja Clark 

(1968) kuvaavat yksilön käyttäytymistä neljän organisaatiok.eskuksen avul

la ( Organizat:i.on Centers of the Self Concept). Niitä. ovat 1) persoonal

linen arvo tai arvostus (Personal Worth), 2) selviytymis-/suoriutumis

� (Ability to Cope, 3) ilmaisukyky (Ability to Express ja 4) itse

nä.isyys, autonomisuus (Autonomy, Ability to make choices). 

Persoonallinen arvo, Ensimmäinen organisaatiokeskuksista on per

soonallisen arvon tuntemuksista ja kognitioista koostuva, omaan havait

tuun minä.än liittyvistä tiedoista ja tunteista muodostunut käsitys omas

ta arvosta. Jokaiselle muodostuu Beattyn ja Clark.en (1968) mukaan kä.si

tys siitä., millaista täydellinen arvostus ( worthness) olisi. Yksilöllä 
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on tällöin motivaatio uppia käyttäytymään nnn, että hänen persoonalli

nen arvostuksensa /arvon tunteensa voimistuisi. Arvontunne syntyy ja 

kehittyy, kun yksilö saa osalrneen ral<.kautta. Lapsen arvontunne kehittyy 

myönteisesti, JOS hän saa kokea olevansa haluttu ja kuuluvansa perhee

seen ja jos hänen tarpeensa otetaan huomioon vain sen vuoksi, että hän 

on olemassa. Joissakin tapauk::3 :::m vanhemmat antavat etusijan muille 

kuin lapsen tarpeille eikä lapsi saa kokea esim. yhteenkuuluvuuden tun

netta (vrt. Maslow 1970). 'l7ämä tarkoittaa sitä, että lapsi tuntee itsen

sä arvottomammaksi kuin todellisuudessa on. ,Jos ero lapsen havaitun 

omanarvontunteen ja ideaalin arvont1rnt1212n välillä on pieni, ei hänellä 

ole tarvetta yrittää hankkia lisåä arvostusta ja yhteenkuuluvuudentunnet

ta, ja ulkopuolisten mielestå hän vaikuttaa varmalta ja tasapainoiselta. 

Jos ero on suuri, tulee lapsi kateelliseksi Ja vihaiseksi muille ja 

pyrkii saamaan jatkuvasti huomiota osakseen. 

Suoriutuminen ( Coping), 'l7oinen minäkäsi tyksen organisaatiokeskus 

on ympäristössä suoriutumiseen liittyvät tunteet ja kognitiot. Lapsen 

kompetenssin lisii.åntyminen, jonka hän kokee kasvaessaan, kehittäessään 

koordinaatiokykyään, oppiessaan uusia taitoja ja hankkiessaan hyödyllis

tä tietoa, antaa hänelle luottamuksen tunteen siitä, että hän pystyy 

vastaamaan ympäristön asettamiin vaatimuksiin ja selviytymään siinä. 

Ympäristössä toimivat ihmiset kykyineen asettavat lapselle tavoitteita, 

jotka ovat korkeampia kuin 1apr�en taidot. Kuitenkin niin kauan kuin 

lapsen oppiminen edistyy tyydyttävää vauhtia, hänessä säilyy luottamus 

siihen, että hänestäkin tulee yhtä kyvykäs. Nykyisessä yhteiskunnassa 

toimiminen edellyttää monipuolisia taitoja ja siinä selviytyäkseen yksi

lön täytyy käydä koulua monia vuosia. ,Jos kou1m1 ja vanhempien asetta

mat tavoitteet ovat epärealistisia tai ,jos he arvostelevat lapsen viko

Ja, menettää hän itseluottamuksensa. J-o::, taas ero yksilön omista kyvyis

tä muodostaman käsityksen (Perceived Ability) ja hånen adekvaattisuuden 

käsityksensä välillä on pieni, hän tuntee oppiessaankin itseluottamusta. 

Jos taas näiden käsitysten välillä ero kasvaa liiaksi, lapsi alkaa inho

ta koulua ja haluaa paeta. Hän kokc.:e negatiivisia tunteita oppimista 

kohtaan. 

Yksilön persoonalliseen arvoon liittyvät tunteet ja luottamuksen 

tunne siitä, että suoriutuu ympäristössä ja tulee sen kanssa toimeen 

ovat Beattyn ja Clarken ( 1968) mukaan kakr,i erillistä minäkäsityksen 

organisaatiokeskusta. Yksilö voi saada osakseen rakkautta, vaikka hän 
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ei pystyisi selviytymäänkään ympäristön asettamista tehtävistä ja toi

saalta yksilö pystyy kyllä suoriutumaan ympäristössä, vaikka häntä ei 

rakastettaisikaan. Käytännössä nämä kuitenkin sekoittuvat toisiinsa 

melko paljon. Aivan vauvaikäisenä lapsi saa osakseen pyyteetöntä rak

kautta. Myöhemmin vanhemmat saattavat pidättäytyä osoittamasta rakkaut

taan, kun lapsi käyttäytyy huonosti tai he käyttävät rakkauttaan palk

kiona hyvästä käyttäytymisestä. Tästä lapsi oppii, että häntä arvoste

taan, JOS hän käyttäytyy niin kuin toiset toivovat ja että häntä palki

taan, kun hän toimii oikein. Beattyn ja Ciarken (1968) mukaan koulu on 

ehkä syypää tähän väärinkäsitykseen lapsessa. Heidän mukaansa liian 

suuri osa siitä, mitä haluamme lasten oppivan koulussa, ei lainkaan moti

voi heitä, ja tämä saa meidät käyttämään hyväksyntää tai siitä pidättäy

tymistä motivaation lähteenä. Sen sijaan taidon tai tiedon pitäisi antaa 

lapselle tunne siitä, että hän suoriutuu yhä paremmin. Jos lapsi oppii 

asioita saadakseen rakkautta, muuttuu arviointimenetelmä eräänlaiseksi 

globaaliksi lapsen arvioinniksi. Tällöin koska hän työskentelee saadak

seen hyväksyntää, merkitsee kiitettävä arvosana hänelle sitä, että häntä 

todella rakastetaan ja huono arvosana vastaa voimakasta hylkäämistä. 

On kuitenkin mahdollista erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan niin, 

että lapsi on motivoitunut oppimaan asioita sen vuoksi, että hän ymmär

tää pystyvänsä niiden avulla toimimaan paremmin. Samanaikaisesti hän 

oppii, että arvontunne syntyy siitä, että läheiset ihmiset välittävät 

hänestä sen vuoksi, mikä hän on eikä siksi, että hän pystyy suoriutumaan 

tehtävistään hyvin. Tällöin on tärkeää, että kiinnitetään huomiota esim. 

niihin opetustilanteessa ja yleensä ympäristössä vaikuttaviin tekijöihin 

ja prosesseihin, jotka pitävät erillään nämä motivaatiokeskukset ja myös 

mittaamismenetelmiä suunniteltaessa otetaan tämä huomioon. 

Itsensä ilmaiseminen (Expressing). Beatty ja Clark (1968) korosta

vat, että kaikkeen kokemiseen liittyy joko miellyttävä tai epämiellyttä

vä sävy, Ihmisorganismi on sellainen, että lukuisat toiminnot, jotka 

eivät mitenkään liity suoriutumiseen, koetaan miellyttävinä ja niihin 

halutaan ottaa osaa, Tällaisia ovat esimerkiksi musiikki, rytmi, väri 

ja muoto, Ne tuovat mukanaan tyydytyksen tunnetta. Beattyn ja Clarkin 

teoriassa ilmaisullinen puoli painottuu erityisesti, kun he erottavat 

minäkäsityksessä erilliseksi käyttäytymisen organisaatiokeskukseksi it

sensä ilmaisun tarpeen. Tällainen ilmaisu kuvaa ilon tai kauneuden tun

netta, mutta ne eivät ole ainoita minän osia, joita pitäisi ilmaista. 
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Viha tai pelko lamaannuttaa joskus nnn, ettei yksilö pysty ajattelemaan 

tai toimimaan tPhokkaasti. Voimakkaat positiivisetkin tuntemukset, kuten 

suunnaton ilo tai rakkaus, vääristävät reaktioitamme, jos ne tukahdutetaan. 

Beattyn ja Clarkin mukaan on valitettavaa, ettei kulttuurimme oikein hy

väksy voimakkaita emootioita. Tästä seuraa, että useimmat ihmiset eivät 

opi ilmaisemaan tunteitaan terveesti tai olemaan sellaisen ihmisen seuras

sa, joka ilmaisee tunteensa avoimesti heidän läsnäollessaan. 

Jos yksilön käsitys oman minänsä kyvystä käsitellä voimakkaita emoo

tioita tietyissä tilanteissa eroaa paljon jonkun hänen ihanteenaan pitä

män henkilön tnnteinen kåsittelykyvystä, pitää hän luultavasti tunteensa 

sisällään ja antaa passiivisen vaikutelman. 'I'arpeeksi ärsyttävässä tilan

teessa tämä sama henkilö ei ehkä pystykään kontrolloimaan tunnettaan, vaan 

se purkautuu räjähdyksenomaisesti ja saattaa jopa vahingoittaa muita ihmi

siä. Henkilö, jonka minäkäsitys ei suuresti eroa hånen adekvaattisuuden 

käsityksestään, ilmaisee helposti 1ämmöntunteensa, ärtymyksensä ja surun

sa. Hän kykenee paremmin ilmaisemaan lrnikensävyisiä tunteita, mutta to

dennäköisesti ei äärimmäisen voimakkaita tunteita, esimerkiksi vihaa, 

koska ärtymyksen ilmaiseminen sellaisena kuin yksilö sen kokee, estää 

tunteen kasautumisen ja voimistumisen hallitsemattomaksi, 

Itsenäisyys ,kyky tehdä valintoja (.A.utonomy, Ability to make choices). 

Neljäs käyttäytymisen organisaatiokcskus on itcenäicyys, kyky tehdä valin

toja. Se on tunne siitä, että pystyy tekemään itsenäisesti päätöksiä, 

joilla on merkitystä omassa elämässä.. Kehityksen alkuvaiheessa yksilö on 

hyvinkin riippuvainen aikuisista, mutta omanarvontunteen, suoriutumisky

vyn ja itseilmaisun kehittyessä, yksilö oppii, että joka tilanteessa on 

useita eri käyttäytymisvaihtoehtoja. Jotkut vaihtoehdoista ovat tyydyt

tävämpiä kuin toiset. J·os yksilö olisi täysin itsenäinen, hänen oma ar

viointi.kykynsä ohjaisi hänen valintojaan ja ratkaisujaan. Valinnoilla 

on kuitenkin seurauksensa ja seurausten vuoksi itsenäinenkin ihminen jou

tuu jossain tilanteessa tekemään saman päätöksen kuin muut. Itsenäinen 

ihminen tuntee, että hänellä on mahdollisuus valita ja päätös, jonka hän 

tekee,on hänen valintansa. Hän pystyy hallitsemaan vaihtoehtoja tuntien, 

että asiaa ei ole ennalta päätetty, Ihminen, jonka käsitys itsestään 

poikkeaa paljon hänen adekvaattisuuden käsityksestään, saattaa valittaa, 

mutta alistuu auktoriteetin edessä, tuntee olevansa alistettu ja kykene

mätön muuttamaan monia asioita elämässään. Mikäli taas havaitun minän 

ja adekvaattisuuden käsityksen välillä on pieni ero, on yksilö itsenäinen 
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ja optimistinen sen suhteen, että hän omien päätöstensä avulla kykenee 

parantamaan tilannettaan. 

Minäkäsityksen neljä keskusta ovat monin tavoin yhteydessä toisiin

sa. Omanarvontunteet (personal worth) näyttävät muodostavan persoonalli

suuden perustan. Se synnyttää mielihyväntunteen ja optimismin, joka te

kee kasvamisesta jännittävää ja arvokasta. Siitä saa rohkeutta yrittää 

selviytyä tässä monimutkaisessa maailmassa, vaikka suoriutuminen tuo mu

kanaan sekä turhautumia että iloa, joita on tarve myös ilmaista. Kulttuu

rimme kielteinen suhtautuminen voimakkaiden tunteiden ilmaisemiseen pakot

taa ne suuntautumaan sisäänpäin tai patoutumaan. Kun viha suuntautuu si

säänpäin, se saa aikaan masennuksen tunteen, koska minään kohdistettu 

aggressio synnyttää rankaisuimpulsseja minää kohtaan siitä, ettei se ole 

pystynyt parempaan. Tästä huolimatta jos yksilöä kannustetaan Ja rakas

tetaan, hän huomaa selviytyvänsä ja omanarvontuntonsa tukemana puolusta

maan itsenäisyyttään. Ihminen, jolla on taito selviytyä ja tulla toimeen, 

pystyy tekemään päätöksiä, joita hän muuten ,elkäisi tai joista hän ei 

tuntisi selviytyvänsä itsenäisesti. 

Kun yksilö kehittyy, hänen käsityksensä itsestä muuttuu käsittäen 

hänen suorituksensa ja kykynsä. Hänen käsityksensä adekvaattisuudesta 

myös tulee monimutkaisemmaksi kuvaksi siitä, millainen hän voisi olla. 

Jos nämä kaksi minän puolta kehittyvät niin, etteivät ne eroa liiaksi 

toisistaan, on henkilö kypsä ikäisekseen. Aikuisena henkilö, joka tämän 

määritelmän mukaan on kypsä, näkee itsensä arvokkaana ihmisenä eikä hä

nellä ole tarvetta puolustaa tätä näkemystään. Hän siirtyy tilanteesta 

toiseen luottaen siihen, että pystyy todennäköisesti toimimaan tehokkaas

ti. Hänen tunteiden ilmaisunsa on täysin avointa ja aitoa. Hän tuntee 

todella kykenevänsä tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat hänen omaan 

elämäänsä. 

2.3.1.3. Toimintatila, toiminta, toiminnan seuraukset ja niiden tiedosta

minen 

Kuvion 12 avulla voidaan havainnollistaa Beattyn ja Clarkin (1968)

motivaation ja oppimisen minäkäsitysteoriaa hahmottamalla koko mallia. 
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TOIMIN'l'A

(Action J 

TILA 

(Space) 

r 
TOIMINTA 

-kO'gni ti i vinen
-affektiivinen

SEURAUS 

--käyttäytymisen 
vahvistaminen, 
palaute 

Minäkäsityksen organisaatiokeskukset·. 

4 Persoonallinen arvo 

- Kyky suoriutua

- Ilmaisukyky

-Itsenäisyys (kyky tehdä valintoja)

KlNIO 12. Motivaation ja oppimisen minäkäsitysteorian kaavamainen esitys 

(Beatty & Clark 1968) 
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Toimintatila (Action Space). Kaikki käyttäytyminen tapahtuu jossa

kin ympäristössä, jota kuviossa nimitetään toimintatilaksi (Action Space). 

Se voi olla esim. luokkahuone, kouluympäristö, kotiympäristö jne. Toi

mintatila tadoaa yksilölle lukuisia valinnanmahdollisuuksia. Tietty 

toimintatila, kuten esim. luokkahuone rajoittaa monin tavoin valinnanmah

dollisuuksia. Siinä vallitsevat tietyt käyttäytymissäännöt. Koulussa 

tehdään niitä asioita, joiden avulla uskotaan lapsen saavuttavan tietyt 

kasvatustavoitteet. Opettajan rooli toimintatilan säätelijänä on luon

nollisesti keskeisin. 

Yksilö kuitenkin arvioi myös itse toimintatilaa. Hän käyttäytyy 

joko ylläpitääkseen minäkäsitystään tai niin, että kehittää minäkäsitys

tään adekvaattisemmaksi, asettaen itselleen uusia tavoitteita. Toimin

tatilan piirteitä tuntemalla ja säätelemällä voidaan ennustaa käyttäyty

mistä, johon kuuluu sekä kognitiivinen että affektiivinen puoli (vrt. 

kuvio 12 toiminta = käyttäytyminen). Opettaja voi tarkkailla äänensä·

vyjä, kehon liikkeitä, eleitä, ilmeitä ja sanoja, joita oppilas puhues

saan käyttää. Opettaja puolestaan reagoi tähän oppilaan käyttäytymiseen 

ja tästä reaktiosta, palautteesta muodostuu oppilaalle seuraus tai seu

rauksia, joita oppilas havaitsee käyttäytymisellään olevan. Kyse on ha

lutun käyttäytymisen vahvistamisesta. Teoriassa oletetaan, että miellyt

tävien seurausten vuoksi yksilö käyttäytyy tavalla, jota ympäristö arvos

taa. Tässä mallin osassa näkyy selvimmin Skinnerin behaviorismin vaiku

tus, (Evaluaatiopalautteen asemaa ja merkitystä oppimisprosessin sääte-

lyssä sekä vahvistamisessa käsitellään yksityiskohtaisemmin 

2. 4.)

luvussa 

'I'iedostaminen (Aware-ing). Yksilö tulkitsee käyttäytymisensä seu

rauksia sen perusteella, mitä ne merkitsevät hänen minälleen. 'rällöin 

yksilö arvioi toiminnan seurauksia suhteessa niiden johdonmukaisuuteen 

minäkäsityksen kanssa. Jos seuraukset (Consequence) ovat yhdenmukaisia 

minä.käsityksen kanssa, ne voidaan hyväksyä ja arvioida seuraavaksi suh

teessa adekvaatin käsitykseen: osoittavatko ne, että henkilö on tullut 

pätevämmäksi. Jos seuraukset ovat ristiriidassa minäkäsityksen kanssa, 

niitä rationalisoidaan tai ne torjutaan. Jos esimerkiksi opettaja sanoo 

oppilaalle, joka pitää itseään keskinkertaisena, että tämän suoritus oli 

tyydyttävä, voi oppilas hyväksyä tämän, koska se sopii hänen minäkäsityk-

seensä. Kun annettu tehtävä on suunniteltu sellaiseksi, että se pa-

rantaa oppilaan valmiuksia, tuntee oppilas oppineensa ja tulleensa adek-
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vaatimmaksi. Jos opettaja samassa tilanteessa kehuu liiaksi oppilasta, 

se ei ole johdonmulrn,ista oppilaan minäkäsityksen kanssa ja vaikka oppi

las onkin mielissään kiitoksesta, rationalisoi hän sitä helposti: "Opet

taja oli vain hyvällä tuulella" tai "Minulla oli vain hyvä onni". Oppi

las ei tunne itseään pätevämmäksi, Samoin käy jos opettaja antaa oppi

laalle negatiivista palautetta, oppilas rationalisoi ja torjuu sen. Jos 

kuitenkin palaute vähitellen ja johdonmulmisesti eroaa oppilaan aikaisem

masta käsityksestä, muuttuu hänen minäkäsityksensä (Perceived Self) vähi

tellen ja lopulta myös hänen oma pätevyyden tunteensa. Tiedostamispro

sessi on kuin suodatin, joka läpäisee sellaisia asioita - palautetta, 

joka on johdonmukaista havaitun minäkäsityksen kanssa. 

2.3.2. Motivaatio ja käyttäytyminen 

Yksilö on koko aJan motivoitunut ylläpitämään minäänsä ja sopivan 

tilanteen tullen pienentämään sitä eroa, joka on käsityksessä omasta ha

vaitusta minästä ympäristössä ja adekvaattisuuden käsityksen välillä. 

(vrt. kuvio 12). Yksilön toiminta tietyssä tilanteessa ilmentää josta

kin neljästä minän ore;anisaatiokeskuksesta peräisin olevaa motivaatiota. 

Kun lapsi opettelee esimerkiksi jotakin uutta taitoa, syntyy hänen 

toimintansa suoriutumisen motivaatiosta. Poikien ja tyttöjen väliset 

suhteet syntyvät paitsi biologisen vietin vaikutuksesta, myös persoonal

lisen arvon tunteen lisääntymisen motivaatiosta. Kova kamppailu omien 

tunteiden selvittämiseksi ja tunteista puhuminen esimerkiksi terapiaryh

mässä on osoitus ilmaisun motivaatiosta. Auktoriteettia vastaan kapi

nointi voidaan Beattyn ja Clarkin (1968) nähdä itsenäistymisen ja �ypsy

misen tarpeen motivoimana. 

Niitä tapoj_�_, joilla yksilö aJan mittaan oppii ylläpitämään ja ko

hottamaan minäänsä, kutsutaan Beattyn ja Clarken teoriassa kehitysstrate

gioiksi (Becoming Strategies), Eräs strategia saattaa olla riippuvuuteen 

suuntautuminen eli taipumus turvautua auktoriteettiin. '11oinen menetelmä 

voi olla ongelmanratkaisuun suuntautuminen eli tällöin yksilö pyrkii löy

tämään omat keinonsa tullakseen adekvaattisemmaksi. Lisäksi yksilö aset

taa itselleen joko lyhyen tai pitkän aikavälin tavoitteita, jotka ohjaa

vat heidän toimintojensa valintoja. Nämä strategiat ja tavoitteet sisäl

tyvät minään, koska ne tarjoavat keinoja suuremman adekvaattisuuden saa

vuttamiseksi. 
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2.3.3. Oppiminen 

Beatty ja Clarken (1968) mukaan oppiminen on kolmenasteinen pro

sessi. Ihmisen täytyy ensin oppia, mitä hän on, sitten hän oppii, mil

laiseksi hän voi tulla Ja lopulta hän oppii, millä keinoin hän voi tä

män saavuttaa. On tärkeä tehdä ero näiden kahden ensin mainitun oppimi

sen lajin välillä. Sen oppiminen, mitä yksilö on ja miksi hän voi tulla, 

sisältää tavoitteen ja tarkoituksen ottamisen tähän mukaan Ja se antaa 

suunnan yleiselle motivaatiolle selviytyä elämässä ja löytää tyydytystä. 

Oppiminen, jonka tarkoituksena on saavuttaa nämä tavoitteet, sisäl

tää taidot ja tiedon siitä, mikä mahdollistaa psykologisen kasvun. En

simmäistä oppimisen lajia Beatty ja Clark (1968) kutsuvat sisäiseksi 

(intrinsic) ja toista oppimisen lajia instrumentaaliseksi. Sisäisestä 

oppimisesta tulee kriteeri valittaessa instrumentaaiista oppimista, joka 

halutaan saavuttaa. Erityisesti on korostettava, että oppiminen on Ja 

merkitsee aina muutosta järjestelmässä. Kun uutta tietoa otetaan vastaan, 

oppimista on tapahtunu.t vain silloin, kun systeemi tai järjestelmä muut

tuu ja toimii uudella tavalla. Toisen asteen oppimisessa on kyse muutok

sista siinä, miksi minä toimii eri tavalla tai miksi minän toiminnassa 

on tapahtunut muutoksia. Sisäinen oppiminen, muutokset sisäisessä minä

systeemissä merkitsevät syvällisemmän tason strategioiden, motivaation, 

minän tai riittävyyden tunteen muutoksia. Kun mikä tahansa näistä sys

teemin osatekijöistä muuttuu suhteessa toiseen osatekijään tai ulkomaa

ilmaan, minä on erilainen minä, toimii erilaisia tarkoitusperiä ja muut

tuneita tavoitteita kohti. Kahdenlaisella oppimisella on toisiinsa kehä

mainen vaikutus. Esimerkiksi kun lapsi oppii lukemaan, suurin osa, mitä 

hän oppii, on instrumentaalinen taito. Kuitenkin sisäinen oppiminen on 

oleellista alusta lähtien ja lapsilla täytyy olla lukemiskokemuksia, 

jotka auttavat häntä näkemään itsensä lukevana yksilönä .. 

Instrumentaalisesta oppimisesta on kyse silloin, kun oppilas käsit

tää toimintatilansa uudella tavalla, _oppii jonkin uuden taidon tai saa 

uutta tietoa, joka muuttaa hänen käyttäytymistään. Lähinnä instrumentaa

lisesta oppimista on tapahtunut myös silloin, jos oppilas tulkitsee seu

rauksia (toiminnasta saatua palautetta) uudella tavalla. Minän sisältö 

ei tällöin välttämättä muutu. 
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Kun yksilön adekvaattisuuden käsityksessä tapahtuu uusia identifi

kaatioita, syntyy ero hänen havaitun minänsä ja adekvaatti,suuden käsi

tyksensä välillä. Tämän seurauksena motivaatio muuttuu ja on mahdollis

ta, että myös kehitysstrategiat ja yksilön tavoitteet muuttuvat. 

Nämä kaksi oppimisen lajia ovat yhteydessä keskenään, mutta niiden 

erot tulevat selvästi ilmi, jos opetuksessa keskitytään vain tietojen ja 

taitojen opettamiseen. Opettaja keskittyy tä11öin toimintatilan eri te

kijöiden säätelyssä vain niihin, joilla vahvistetaan esim. kognitiivisia 

ja motorisia suorituksia. Opetus on luonteeltaan harjaannuttamista. 

Niin kauan kuin oppilas tekee sen, mitä hänen käsketään tehdä, opetLajan 

ei tarvitse pohtia, miksi oppilaf, haluaa oppia tai mihin tarkoitukseen 

oppilas voi tätä taitoa käyttää. 

Beattyn (1976) mukaan silloin, kun kiinnitetään huomiota vain ku

vion (kuvio 12) ympyröiden kuvaamaan osaan, on k.yse terapiasta. Kun 

ero havaitun minän ja adekvaattisuuden käsityksen vä1:i.1lä pienenee, yk

silö toimii tehokkaammin. '11asapainoisiin tuloksiin pääsemiseksi opetuk·

sen tulee kiinnittää huomiota mallien molempiin osiin, Haluamme oppilai

den parantavan välttämättömiä tietoja ja taitoja, mutta b.aluamme myös 

varmistua siitä, että he käyttävät niitä tehokkaasti. 

Oppimisessa on kyse sekä tiettyjen kognitiivisten taitojen ja tie

to,jen omaksumisesta että syvällisemmän tason muutoksista yksilön minäkä

sityksessä siinä, millaiseksi yksilö itsensä kokee: itsearvostus, suoriu

tumiskyky, itsensä ilmaisu ja itsenäisyys eli kyky tehdä valintoja. 

Toimintatilassa vaikuttavia tekijöitä säätelemällä voidaan oppimista oh

jata. Keskeisin toimintatila eli ympäristö, jossa oppimista säädellään 

on koulu- ,ja erityisesti luokkahuoneympäristö, rJ1ärkein toimintatilan 

tel�ijöiden såätelijä on o:pettaja .. Hänen tiedoistaan. 7 ta:idolstaan, per-

soonallisista arvoistaan riippuu, miten hän eri tekijöitä käyttää, miten 

hän palautetta oppilaiden käyttäytym:isestä �jakaa ja tämä edelleen hei,jas

tuu oppilaiden affektiiviseen j,a kognitiiviseen toimintaan, heidän instru

mentaaliseen ja sisäiseen oppimiseensa. Seuraavissa luvuissa tarkastel

laan yksityiskohtaisemmin evaluaatiopalautteen asemaa oppimisessa sekä 

kartoitetaan aikaisempien tutkimusten perusteella keskeisimpiä tekijöitä, 

jotka toimintatilassa vaikuttavat oppimiseen. 
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2.4. Evaluaation rooli oppimisprosessissa: evaluaatio palautteena 

Opettaminen ja oppiminen ovat rinnakkaisia prosesseJa. Tässä yhtey

dessä niitä kuitenkin tarkastellaan erillisenä, jotta voidaan erityisesti 

analysoida evaluaation tuloksena saatavan palautetiedon vaikutuksia oppi

misprosessiin. Oppiminen on primääriä ja siihen pyritään opetuksen avul

la. Oppimista voi tapahtua ilman opettamistakin ja eräässä mielessä ta

voitteena onkin, että yksilöä ohjattaisiin omaehtoiseen opiskeluun ts. 

oppilas itse olisi itsensä opettaja. Yksinkertaistaen voidaan kuitenkin 

todeta, että opettajan rooliin kuuluu opettaminen ja oppilaan 

rooliin oppJ_minen. Evaluaatiossa, joka liittyy saumattomasti opettamis-/ 

oppimisprosessiin saadaan palautetietoa, joka auttaa sekä opettajaa että 

oppilasta oman roolinsa mahdollisimman hyvään suoritukseen. Seuraavassa 

analysoidaan tarkemmin nimenomaan palautteen eri puolia ja palautteen 

vaikutuksia yksilöön, joka toimii sosiaalisessa organisaatiossa. 

2.4.1. Palautteen merkitys Ja tehtävät 

Palaute on välttämätön tehokkaan roolisuorituksen kannalta. Tavan

omainen oppimisympäristö esim. koululuokka on sosiaalipsykologinen ympä

ristö, jossa palautetta on tarkasteltava ihmisten välisen vuorovaikutuk

sen oleellisena piirteenä, joka on keskeistä oppimisessa. Palautteen 

tehtävät oppimisympäristössä voidaan jakaa ohjaaviin ja motivoiviin 

(Locke et all 1968). Palautteen ohjaava funktio täsmentää yksilön roolia 

organisaatiossa eritellessään ne toiminnot, jotka yksilön tulisi suorit

taa. Palautteen motivoiva tehtävä tulee esille, kun se tuottaa suorituk

sia koskevaa palkitsevaa tietoa. Jos palaute lisää motivaatiota lupaamalla 

palkkioita tulevaisuudessa, se toimii kannustimena (incentive) (Annett 

1969). Mutta se voi olla myös itse palkkio ja/tai rangaistus (sekundääri 

vahvistaja), jos palautteeseen sisältyy itsessään vahvistavia ominaisuuk

sia. Annettin (1969) mukaan palautteen vaikutuksia on vaikea erotella, 

vaikka sillä onkin useita tehtäviä. Hyödyllisempää ehkä onkin tarkastel

la palautetta kokonaisuutena motivoivalta kannalta. Tällöin palaute sekä 
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ohjaa käyttäytymistä ja joko vaikuttaa tulevaisuuden tavoitteisiin (kan

nustava funktio) tai palkitsee tai rankaisee (vahvistava funktio). 

Tässä yhteydessä ongelman tarkastelun ulkopuolelle rajataan erityyp

pisten muiden käyttäytymisen vahvistajien (reinforcers) käyttö, joista 

on runsaasti tutkimuksia (vrt. Aho, 1976, Travers et al 1964). Korostet

taessa korkeampien tarpeiden (itsekunnioitus, itsensä toteuttaminen) tyy

dyttämisen tärkeyttä (Maslow 1954) palautteella on motivoiva tehtävä tar

jota vastaanottajalle sopiva ympäristö korkeampien tarpeiden tyydyttämi

seen tehtävien suorittamisen kautta (vrt. Deci 1975). 

2.4.2. Palauteprosessin elementit 

Palaute voidaan käsittää komrm.mikaatioprosessin erikoistapauksena, 

jossa lähettäjä (lähde) lähettää sanoman vastaanottajalle (Wiio 1974). 

Sanoma sisältää tällöin vastaanottajaa koskevaa informaatiota. Vastaan

ottajan reagointi palautteeseen riippuu hänen henkilökohtaisista ominai

suuksistaan, luonteenpiirteistä, sanoman luonteesta ja lähteestä eli lä

hettäjästä. 

Lähde. Kaikki palaute on peräisin jostakin lähteestä. Lähteet voi

vat olla 1) henkilölähteitä esim. kouluympäristössä opettaja, jonka teh

täviin nimenomaan kuuluu tarkkailla oppilaiden käyttäytymistä ja antaa 

siitä eri muodoissa palautetta. Tärkeitä henkilölähteitä ovat luonnolli

sesti oppilastoverit ja erityisesti kotiympäristössä lapsen vanhemmat. 

2) Työtehtävä sellaisenaan voi toimia palautelähteenä. 3) Yksilö itse

(minä) ja hänen oma arvostelukykynsä voi toimia palautteen lähteenä. 

Tämä saattaa olla nimenomainen tavoitekin, mutta minän toimiminen palaut

teena on kehityksen tulos, ja se edellyttää aikaisempaa kokemusta tehtä

vän suorittamisesta sekä vankkaa itseluottamusta, jotta yksilö hyväksyi

si omat arvionsa luotettavina. Luotettavuus onkin tärkeä lähteen ominai

suus. Voidakseen hyväksyä palautteen vastaanottajan tulisi voida luottaa 

siihen, että lähteet pystyvät asiantuntevasti ja tarkasti arvioimaan hänen 

käyttäytymistään. 
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Sanoma ja sen informaatioarvo. Annettin (1969) mukaan palaute on 

yksilön saamaa informaatiota, joka käsittelee hänen aikaisempaa käyttäy

tymistään. Se välittää tietoa vastauksen tarkkuudesta, riittävyydestä 

ja mahdollisista virheistä. Palautteen informaatioarvo riippuu siitä, 

miten paljon se lisää tietoa·vastaanottajalle hänen suorituksestaan ja 

vähentää epävarmuusteki,j öitä. Palaute informaation hyödyllisyys riippuu 

palauteärsykkeestä ja vastaanottajan luonteenpiirteistä, Vastaanottajan 

on muunnettava palautesanoma sellaiseksi, että se on hänen kannaltaan 

merkityksellinen, Perinteisessä luokkaympäristössä tässä merkitykselli

syyden tulkinnassa vastaanottajaa (oppilas) auttaa usein palautteen 

lähde (opettaja) . 

Vastaanotta;ia, Palautteen vastaanottaja on hänen aikaisempaa suo

ritustaan käsittelevä informaation muokkaaja, Informaatiota edustavat 

lähde ja sanoma, jotka vailrnttavat vastaanottajan ominaisuuksiin ja joi

hin puolestaan vastaanottajan ominaisuudet vaikuttavat. Nämä yhdessä 

saavat aikaan vastaanottajan mahdollisen reaktion palautteeseen. 

2,4,3. Palauteprosessi Ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

Yksilön suorittaman palautteen (palauteärsykkeen) käsittelyä voi

daan tarkastella viitenä eri vaiheena: palautteen tiedostaminen, palaut

teen hyväksyminen, halu vastata palautteeseen, aiottu vastaus ja lopul

linen vastaus. Prosessin neljään ensimmäiseen vaiheeseen vaikuttavat 

yksilön ominaisuudet. Lopullinen vastaus puolestaan toimii palautteena 

lähettäjälle (lähteelle) ja vaikuttaa edelleen palauteärsykkeistön muok

kaamiseen, Jokaiseen vaiheeseen vaikuttavat tietyt lähteen, palautesa

noman sekä vastaanottajan ominaisuudet. 

Vastauksen antamisessa on kyse nimenomaan oppimisesta, joka voi 

olla luonteeltaan kahdenlaista: sisäistä ( intrinsic) ja instrumentaalis

ta (Beatty & Clark 1968). Sisäisestä oppimisesta on kyse silloin, kun 

yksilö rakentaa minäkäsitystään (self-concept), vastaa kysymykseen: 

kuka minä olen? Instrumentaalinen oppiminen on tiettyjen taitojen ja 

tietojen hallitsemista.· Kumpikin oppiminen on kietoutunut toisiinsa 

niin, että tietyn taidon hallitseminen (lukeminen) rakentaa yksilön 

minäkäsitystä (millainen lukija minä olen?). 
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Oppimisen (lopullinen vastaus, reaktio) edellytyksenä on kuitenkin, 

että palautetieto tiedostetaan, hyväksytään ja palautteeseen halutaan 

vastata. Seuraavaan on koottu yhteenvedonomaisesti tutkimustuloksia, 

joiden on todettu olevan yhteydessä palauteprosessin eri vaiheisiin. 

2.4.3.1. Sanomaan liittyvät piirteet 

Sanoman luonne. Positiivinen palaute tiedotetaan, muistetaan ja 

hyväksytään paremmin kuin negatiivinen. Positiivinen palaute on miel

lyttävämpää ja se kohottaa vastaanottajan itsetuntoa. Negatiivisen pa

lautteen vastaanottaja helposti kieltää, koska hän ei halua hyväksyä 

sellaista itseään koskevaa tietoa (puolustusmekanismitulkinta). Poik

keukset positiivisen palautteen vaikutuksista liittyvät vastaanottajan 

yksilöllisiin eroihin minäkäsityksessä (vrt. Shranger & Rosenberg 1970). 

Positiivisen palautteen hyvälrnyminen korostuu silloin, kun palaute 

on tunnepohjaista (Jacobs, Jacobs, Feldman ja Cavior 1973). Negatiivi

nen palaute hyväksyttiin, jos se tuli korkean statuksen omaavalta henki

löltä. 

Kennedyn Ja Wilcuttin (1964) mukaan moittiminen haittasi kaikkien 

muiden paitsi alisuorittajien ja erittäin älykkäiden kohdalla. Alisuo

rittajilla on heikko itsetunto ja he hyväksyvät negatiivisen palautteen, 

koska se on johdonmukainen heidän heikon minäkäsityksensä kanssa. 

French, Kay ja Meyer (1966) korostivat kritiikin haittavaikutuksia 

ja sitä, että positiivinen palaute tulisi yhdistää yksityiskohtaisiin 

tavoitteislln jct sen tu.1.is.i ullct riittävä.n spesifiå. 

Sanoman ajoitus. Yleinen käsitys on, että palaute tulisi seurata 

välittömästi suoritusta (vrt. Ammons 1956). Tämä päteekin yksinkertai

seen oppimiseen. Tavallisesti käyttäytymisessä on kyse kuitenkin enem

mänkin vastaussarjoista kuin yhdestä vastauksesta. 

1l1utkimusten mukaan palautteen Ja vc,stauksen välinen aika ei 

vaikuta tulokseen, jos tuota väliaikaa ei käytetä häiritsevään toimin

taan. Viivytetty palaute saattaa jopa parantaa suoritusta, jos koehen

kilö muistaa alkuperäisen vastauksensa (vrt. Buchwalds & Meager 1974). 

Frekvenssi. 'Yleisesti katsotaan, että mitä useammin palautetta 

annetaan, sitä parempi. Palautteen tulkitsemisen tarkkuus paranee, mitä 
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useammin sitä saadaan, Palautteen lisäämiseen on kuitenkin suhtaudutta

va varauksellisesti erityisesti tapauksissa, joissa yksilöiden on tulkit

tava monimutkaisia palautteita (vrt. Stenman 1976). 

2.4.3.2. Palautelähteeseen liittyvät piirteet 

Ihmiset luottavat eniten itseään lähellä oleviin lähteisiin eli mi

nään ( Greller & Harold 1975). Psykologfaesti läheisimmästä lähteestä 

saatu tieto hyvälrnytään parhaiten. 

Mitä luotettavampana lähde koetaan, sitä tarkemmin sen välittämä 

tieto tiedostetaan ja hyväksytään. Luotettavuuteen vaikuttavat aikai

semmat kokemukset lähteen asiantuntemuksesta, Tuckman & Oliver (1968) 

havaitsivat, että oppilaiden antama palaute paransi opettajan suoritusta, 

mutta esimiehen antama palaute itse asiassa heikensi sitä. 'I'utkijoiden 

mukaan tulos johtui siitä, ettei esimiehellä juuri ole mahdollisuutta 

tarkkailla opettajan työtä. Siksi heidän palautettaan pidettiin epäluo

tettavana. 

2.4.3.3. Vastaanottajaan liittyvät piirteet 

Sama palauteärsykkeistö vaikuttaa eri tavalla vastaanottajaan riip

puen hänen ominaisuuksistaan. 

Vastaanottajan minäkäsitys Ja omanarvontunto vaikuttavat siihen, 

miten negatiiviseen ja positiiviseen palautteeseen reagoidaan. Schrangerin 

ja Rosenbergin (1970) tutkimuksessa otos jaettiin voimakkaan itsetunnon 

ja heikon itsetunnon omaavien ryhmiin. Kävi ilmi, että voimakkaan itse

tunnon omaavat kohottivat arviotaan menestyksen jälkeen ja alensivat si-

tä vähemmän epäonnistumisen jälkeen kuin heikon itsetunnon omaavat henki

löt. Positiivinen palaute paransi myös suoritusta enemmän niillä, joilla 

oli voimakas itsetunto. Negatiivisen palautteen jälkeen huononi heikon 

itsetunnon omaavien suoritus. Nämä tulokset tukevat Kormanin (1976) 

käsityksiä siitä, että ihmiset ovat motivoituneita käyttäyty,rnäån oman 

minäkäsityksensä mukaisesti. 
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Sisäistä ja toisaalta ulkoista kontrollia käyttävien henkilöiden 

on todettu reagoivan eri tavalla nimenomaan eri palautelähteistä saa

tuun palautteeseen (Daniels & Stevens 1976, Baron, Cowan & Garq 1974). 

Sisäistä kontrollia käyttäneet suoriutuivat paremmin tietyn kirjallisen 

suunnitelman avulla opiskeltaessa, kun taas ulkoisesti kontrolloidut 

selvisivät parhaiten opettajan kontrolloimaa metodia käytettäessä. 

Kun yksilö itse (minä) tai tehtävän tuottama palaute olivat ainoat 

palautelähteet, sisäisesti kontrolloidut saavuttivat parempia suorituk

sia kuin ulkoista kontrollia käyttäneet. 'I'oisaalta taas ulkoista kont

rollia käyttäneet selvisivät paremmin, kun palautetta tuotti vain kokeen 

j är j estäj ä. 

Myös vastaanottajan ikä ja kehitystaso vaikuttavat palautteen hyväk

symiseen. Meyer ja Walker (7961) havaitsivat, että vanhemmat ihmiset 

käyttivät palautetta vähemmän kuin nuoremmat. Tämä saattaa johtua sii

tä, että iän mukana kokemus lisääntyy ;ja se toimii palautteena ja muu 

palaute hylätään tar:peettomana. Epäonnistumisen jälkeen nuoremmat lap·

set reagoivat optimfr,ti.semmin kuin vanhemmat ( Heckhausen 1967). Parsons 

ja Ruble ( 1972) tutkivat kolme ikäryhmää ( 6-, 8- ja rn- 1 ·1 -vuotiaat) 

toistamalla menestyksen tai epäonnistumisen kokemuksia ja sitten mittaa

malla koehenkilöiden menestyksen odotulrn ia. 'rutkimukses sa ilmeni, että 

6-vuotiailla oli korkeimmat odotukset sekä menestyksen että epäonnistu

misen olosuhteissa. Kaikkien ryhmien lapset laskivat odotustasoaan 

enemmän epäonnistumisen jälkeen kuin onnistumisen jälkeen. Aivan nuo

rimmat koehenkilöt (3-5 -vuotiaat) eivät todennäköisesti osaa käyttää 

palautetta systemaattisesti muodostaessaan odotuksia, koska he eivät 

ole kognitiivisesti kypsiä siihen J� heillä uu vielä rajoitetut sosiaa

liset kokemukset (Parsons - Ruble 19TTl. Yksinkertainen yhteys odotus

ten ja menneiden kokemusten välillä riippuu ainakin kahdesta tekijästä: 

muisti ja jatkoinformaation integrointi. 
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2.4.4. Tavoitteiden ja palautteen välinen suhde 

Mikäli tavoitteita asetetaan on tärkeää, että hankitaan niiden to

teutumisesta myös palautetta. Voidaan epäillä, onko tavoitteilla lain

kaan vaikutusta suorituksiin, ellei palautetta hankita. Käsitteellises

ti tavoitteita ja palautetta voidaan käsitellä myös erikseen, 

'11avoitteiden positiivista vaikutusta suorituksiin voidaan tutkimus

ten mukaan korostaa kolmella tavalla: 1. Täsmennetään tavoitteet. Spe·

sifit tavoitteet ovat parempia kuin yleiset (Locke et al 1968). 2. Vai-· 

keat tavoitteet johtavat parempiin rmorituksiin kuin helpot (Locke & 

Bryan ·1969). 3 . .91:1:;j ataan henkilöitä omien tavoitteiden asettamiseen. 

ll1ällöin yksilö pystyy kontrolloimaan tavoitteita. Ne on nr.;icoäistetty" 

( Locke 196'/) . 

1ravoitteen Ja palautteen spes:ifisyyttä toisaalta ja yleisyyttä toi

saalta voidaan jäsentää nelikentän avulla (Ilgen et all 1979, kuvio n). 

Spesifit tavoitteet ovat tehokkaimpia kuin yleiset ja mitä spesifimpää 

on palaute, sitä enemmän se sis§itää tietoa, joka auttaa taas spesifien 

tavoitteiden asettamiDessa. 

Kun tavoitteet ovat yleisiä ,ja palaute spesifiå, saattaa vastaan

ottajalla olla vaikeuksia suoritul.n,en arvioinnissa. Hän tietäå tarkal·· 

leen, millainen suoritus oli, mutta spesifin :informaation vertaaminen 

ylehieen tavo:itteer3een Gaattaa tehdä suoritulrnen arvioinnin epåvarmakGi. 

VaEJtaanottaj alle Emattaa lopulrni ,i äädii epäselväksi, saavuttiko hän ta

voitteen vai ei. 

l�nsinäkemältå saattaifli olettaa, että ykl,ilöiden, ,joiden tavoit

teet ovat upesifit iia jotlrn, ,,aavat yleiDtä pa::.autetta, olisi vaikea 

tuJ.kita palautetta. Näin ei ilmeiDesti kuitenkaan ole. Yleinen palau

te rd.sältiiä tava11isimmin tietoa vastaanotta;jan Duod.tukDen hyvy;ydestä 

tai huonoudesta, Jos vaDtaanottajalla on speDifi tavoite, voi yleiDen 

palaul;teen vastaanottaja tulkita palautetta t'iiihen nähden, miten hyvin 

hän on r:rn.avuttanut speflifit tavoitteet. Vastaanottaja muuntaa yleisen 

palautteen spesifeiksi yksiköiksi ja saa näin omalta kannaltaan spesifiä 

palautetta. 
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KUVIO 13, 'I'avoitteiden ja palautteen spesifisyyden vuorovaikutus 

(Ilgen & all, 1979) 

Yleisluonteisen palautteen antamiselle sellaiselle, ,jolla on ylei

set tavoitteet ei ole paljonkaan merkityc,tä. Vastaanottaja todennäköi

sesti jatkaisi suoritustaan samalla tavalla, jos palaute olisi positii

vista ja jos se olisi negatiivista, hän yrittäisi muuttaa sitä. 1l1ässä 

tapauksessa palautteeseen ei kuitenkaan sisältyisi ohjeita suorituskäyt

täytymisen muuttamiseksi, 

Tavoitteen ja palautteen välisestä suhteef;ta on verrattain vähän 

kokeellisia psykologisia tutkimuksia, mutta sitäkin enemmän kasvatus-

tieteen käytännön sovellutuksia (vrt. tavoiteoppiminen, Block 1971; 

yksil ÖlJ -inPn orwtm; Wang & 'fr,agE,:r 19'('1, Klausmeier et all 19T(; spesifien 

tavoitteiden määrittely tehokkaan opetuksen kannalta, Popham & Baker 

1970), Kurssimuotoisessa luokattomac"l,m opetuksessa ja opiskelussa yksi

tyiskohtaisten tavoitteiden määrittely sekä yksityiskohtaisen palautteen 

antaminen suorituksesta on koko järjestelmän perur,ta (vrt, Smith 1968) , 

Edellä mainitut tutkimukset käsittelevät palautetta pääasiassa kog

nitiivisen oppimisen yhteydessä. Palautteella on tärkeä merkitys myös 

affektiivisessa oppimisessa ja affektiivisten tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta (Wight & Doxsey 1972). Affektiivinen palaute on luonteeltaan 

persoonallisempaa kuin kognitiivisesta kåyttåytymisestä annettu palaute. 



Siksi se saatetaan helposti kokea uhkaavana. Var,taanottajan tulisi 

itse olla arviointiprosessissa mukana ja ymmärtää palautteen merkitys 

ja hyöty. Affektiivisten tavoitteiden täsmentäminen on vaikeaa, siitä 

huolimatta palautteen tulisi olla spesifiä pikemmin kuin yleistä. Pa

lautteen tulisi sisältää kuvailevaa ja arvioivaa tietoa. Yksilön itsen

sä tulisi sallia arvioida omaa käyttäytymistään. Palautteen tulisi kos

kea käyttäytymistä eikä luonteenpiirteitä. Sen tulisi olla hyvin ajoi

tettua ja esittää vastaanottajalle mahdollisimman pian ja ajankohtana, 

joka on hänen karmaltaa sopiva. Palautteen tulisi ottaa huomioon vas

taanottajan tarpeet, eikä niinkään lähteen tarpeet, Affektiivisen pa

lautteen kohdalla tulee erityisesti varmistaa selkeä kommunikaatio. 

Erityisesti jos palaute koetaan uhkaavana, se voi johtaa virhetulkin

toihin ja häiriöihin (vrt. W:ight & Doxsey 1972). 

2. 4. 5. Palautteen vailt,1tus motivaatioon

Odotusteorian mukaan ( Champell & Pritchard, 1976) yksilön motivaa

tio käyttäytyä tietyllä tavalla on suoraan verrannollinen hänen uskoonsa, 

että ponnistuksen lisääminen parantaa suoritusta. Tätä käsitystä kutsu

taan odotustilaksi (expectancy). Palaute vaikuttaa yrityksen ja suori

tuksen suhteeseen tuottamalla informaatiota, joka voi sitten yhdistyä 

vastaanottajan ponnisteluihin tietyn suoritustason saavuttamiseksi, 

Yksilöt pyrkivät saavuttamaan lisää pätevyyttä ja tuntemaan kompetens

sia, joka tunne on yksilölle voimakas palkkio, 

Pystyäkseen tuntemaan kompetenssia ylrnilön täytyy saada palautet

ta suorituksestaan joko itsensä taholta arvioimalla omaa suoritustaan 

tai sitten muista lähteistä: tehtävään liittyneenä tai muilta ihmisiltä, 

Kuitenkin muista lähteista saatu palaute sRattaa lisätä u.lkopuolisen 

kontrollin tunnetta henkilössä ja vähentää vastaushalua menetetyn henki

lökohtaisen kontrollin vuoksi. 

S i s �en mot ivaat ion �_;y_ipi se n--� d e ll;yj; y2_Jsl!..i te nk in . .iID ..he uki l.i:ili: Qh:

tai ne n kontrolli (Deci 19751., ,jolla tarkoitetaan sitä ,,__mi.t._eu__yapaast:i_ 

yksilö tuntee valinneensa pyrkiessään tiettyyn käyttäytymiseen. Henki

lökohtainen kontrolli on korkeimmillaan silloin, kun ylrnilö pyrkii jo

honkin kä.yttäytymiseen vain, koska pitää siitä. 
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Ulkoisen palautteen rooli sisäisen motivaation synnyssä on komplek

sinen, Palautteen antaminen on välttämätöntä, mutta palautteen frek

venssin kasvaessa lisääntyy lähteen kontrolli vastaanottajasta. Tämä 

taas vähentää sisäistä motivaatiota ja haluttua käyttäytymistä. Fisherin 

(1978) tutkimus osoitti, että sekä henkilökohtaisen kontrollin tunteen 

että pystyvyyden tunteen on oltava voimakas, jotta työhön tunnettaisiin 

sisäistä motivaatiota. Tällöin palaute on annettava niin, että se sal

lii positiivisen menestyksen tunteet, mutta ei lähteen taholta osoita 

liikaa kontrollia. Palautteen frekvern.:;sin tulisi kasvattaa motivaatio

ta tehtävään niin paljon, että se vahvistaa vastaanottajan kompetenssia. 

Palautteen on oltava positiivista, mutta lisääntynyt palaute ei välttä

mättä johda suurempaan sisäiseen motivaatioon, joka on viime kädessä 

koulutulrnen keskeinen ta voi te. Työtehtävän tulisi itsessään tyydyttää 

yksilön tarpeita (vrt. Maslow 1970). Yksilön tulisi voida itse valita 

tavoitteita sen mukaan, mitkä vastaavat hänen tarpeitaan ja hankkia tie

toja ja taitoja, joilla hän näkee olevan k&ytLi.iu selv.iy Lyähseen parem

min elämässä ja lisätessään omaa pätevyyden tunnettaan. 

Varmimmin sisäistä motivaatiota voidaan kasvattaa ohjaamalla yksi

löä oman käyttäytymisensä arviointiin ja palautteen hankkimiseen siitä 

(vrt. Salili et all 1976). Tällaisen itsearvioinnin taidon kehittämi

nen edellyttää sitä, että ulkoista palautteen antamista rajoitetaan ja 

luotetaan yksilön omaan kykyyn arvioida itseään ja oppimistaan. Ulkoi

sella arvioinnilla ja palautteella (esim. opettaja, vanhemmat ja oppi

lastoverit) voidaan sopivasti tukea oppilaan omaa arviota ja minäkäsi

tystä sekä tavoitteenasettelua. Tällöin on tärkeää, että ulkoinen pa-

laute on positiivista ja ma1-1do11isimrnan. cJ:pesifiäf, T:rvoitteenasettelussa 

tulisi hyväksyä myös oppilaan omia päämääriä ja oppisisältöjä, jolloin 

voitaisiin turvata sisäisen motivaation edellytykset. Tässä tilantees

sa voi olettaa, että näin ympäristö tarjoaisi yksilölle mahdollisuuden 

korkeampien tarpeiden tyydyttämiselle (itsekunnioitus ja itsensä toteut

taminen). 

Kouluoppimisessa opettajan rooli oppilaalle tärkeänä henkilönä 

merkitsee kuitenkin sitä, että opettajan motivoivat toimenpiteet vai

kuttavat oppilaan käyttäytymiseen. Tähän olettamukseen perustui 

Chitayat'n ja Berensin (1976) kokeiluohjelma, jolla pyrittiin paranta

maan koehenkilöiden motivaatiota. Pienryhmätyöskentelyssä pyrittiin 



kohottamaan sen jäsenten suoritusmotivaatiota kiinnittämällä huomiota 

jokaisen yksilön vahvoihin puoliin. Ryhmän johtajan tehtävä oli ohjata 

sen jäseniä näkemään elämässään hyviä ja uusia puolia. Motivaation ko

hottamisohjelmassa (MAP = Motivation Advance Process) pyrittiin sen jä

senissä saamaan aikaan tunne "minä osaan" ja edistämään asenteita, jot-

ka todennäköisemmin johtaisivat menestyksellisiin suorituksiin. Ohjelman 

teoreettinen runko koostui Meadin ( 1934) ja Sulli vanin ( ·195 3) minäkäsi tysteo

rioista, joissa korostetaan "tärkeiden muiden" roolia minäkäsi tyksen muodos

tamisessa sekä ryhmän muiden jäsenten ("generalized other" vrt. Mead 1934) 

vahvistavaa käyttäytymistä näiden suotuisten käsitysten muodostamisessa. 

Ohjelmassa korostettiin myös Rogers'in (1961) käsitystä niistä olosuhteista, 

jotka edistävät lt(YÖnteistä kasvua ja kehitystä: empatia, lämJö, hyväksyminen 

ja kunnioitus. Maslowin ( 1959) käsitys siitä, että yksilöllä on sisäinen 

halu/tarve muuttua ja kehittyä kohti itsensä toteuttamista, oli ohjelman eräs 

tärkeimmistä lähtökohdista. Yksityiskohtaisempia tuloksia ohjelman vaikutuk

sista ei ole saatavissa, mutta tätä kokeiluohjelmaa pidettiin tehokkaimpana 

niiden osaohjelmien joukossa, jota käytettiin laajassa projektissa (vrt. 

Chi tayat � Hymer 1976 l. 
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2.4.6. Toimintatilassa vaikuttavien tekijöiden yhteys oppimiseen 

Yksilön toimintatila, ympäristö koostuu kaikista niistä tekijöistä, 

jotka vaikuttavat hänen käyttäytymiseensä alkaen koulun koosta ja tie

tyistä hallinnollisista toimenpiteistä, opettajan, oppilastovereiden ja 

vanhempien asenteisiin ja yleiseen mielipiteeseen koulusta. Toimintati

lassa vaikuttavia tekijöitä kartoittamalla sekä ohjaamalla ja säätelemäl

lä voidaan selvittää ja ennustaa niiden vaikutusta yksilön käyttäytymi

seen eli oppimiseen. 

2.4.6.1. Kouluympäristössä vaikuttavien tekijöiden yhteydet kognitiivi

siin oppimistuloksiin 

Tässä yhteydessä kouluympäristössä oppimrneen vaikuttavat tekijät 

rajataan lähinnä niihin oppilaan käyttäytymistä koskeviin palautereakti

oihin, jotka ovat suoranaisesti opettajan ja muiden oppilaiden aiheutta

mia. Rajaus on vaikea tehdä, koska tavallaan esm. tiettyjen opetusmene

telmien käyttö on palautetta yksilön käyttäytymisestä, osoitetusta oppi

misesta ja tätä evaluaatiopalautetta käytetäänkin opetusmenetelmien 

valinnan pohjana. Opetus on kouluympäristössä vaikuttavien tekijöiden 

järjestämistä sellaiseksi, että oppiminen tulee tehokkaammaksi ja toden

näköisemmäksi. 'rutkimuksen tehtävä on osoittaa, mitkä teki,j ät ovat yh

teydessä oppimistuloksiin. 

Rosenshine (1976) on koonnut tärkeimmät tutkimustulokset luokkaope

tuksen alueelta vuoden 1970 jälkeen ja hän jakaa tutkimuskohteet seuraa

vasti: opetukseen kulutettu aika, opetussuunnitelman laajuus (mahdolli-

suus oppimiseen), opetusryhmien koko, opettajan tekemät kysymykset, 

lasten reaktiot ja aikuisten antama palaute. Tutkimuksissa tarkasteltiin 

näiden tekijöiden yhteyttä oppimistuloksiin, lähinnä matematiikkaan ja 

lukemiseen. Tulokset voidaan tiivistää coeuraavasti: mitä voimakkaampi 

tiedollisen alueen korostus, sitä paremmat tulokset saavutetaan tällä 

alueella. Lukemiseen ja matematiikkaan käytetty aika on yhteydessä näi

den alueiden kehitykseen, kun taas muihin vähemmän tiedollisiin aktivi

teetteihin käytetty aika (kuvaamataide, käsityö, kertomukset, musiikki 

jne.) olivat negatiivisesti yhteydessä lukemisen Ja matematiikan oppimis

tuloksiin. Käytetyn ajan määrällä on vain erittäin vähän yhteyttä yleensä 
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oppimistuloksiin. Sen sijaan opetusmuoto korreloi oppimistuloksiin nnn, 

että alhaisen sosioekonomisen statuksen luokissa omalla paikalla työsken

telyyn kulutettu aika tai yksilölliset oppimisaktiviteetit korreloivat 

positiivisesti saavutuksiin, kun taas suulliseen vastaamiseen käytetty 

aika oli negatiivisesti yhteydessä koulusaavutuksiin. Sosioekonomiselta 

statukseltaan korkeissa luokissa saavutettiin päinvastaisia tuloksia: 

suulliseen vastaamiseen kulutettu aika oli positiivisesti yhteydessä saa

vutuksiin. rryökidaharjoituksiin käytetty aika oli tuloksellisinta luo

kissa, joissa oli alhainen sosiaalinen status, kun taas suulliseen vas

taamiseen käytetty aika tuotti parhaita tuloksia luokissa, joilla oli 

korkea sosioekonominen status (Brophy ja Evertson, 1968, artikkelissa 

Rosenshine 1976). Päinvastaisiakin tuloksia on saavutettu, Good (1975) 

havaitsi, että neljäs-viidesluokkalaiset, joilla oli korkea sosioekono

mJ_nen status, saanrtti vat matematiikassa parhaimmat tulokset, kun opetus

aikaa käytettiin työkirjatyöskentelyyn. Tulosten ristiriitaisuus osoittaa 

tämän alueen tutkimustarpeen. Yksilöllisten tekijöiden huomioon ottami

nen on kuitenkin keskeistä valittaessa opetusmuotoja mahdollisimman hy

viin oppimistuloksiin pääsemiseksi. 

Opetussuunnitelman sisältö ja laajuus. Walker ja Schaffarzick (1974) 

laativat yhteenvedon 23 tutkimuksesta, jossa verrattiin uutta ja perinteis

tä opetussuunnitelmaa keskenään, He havaitsivat, että eri opetussuunni

telmien antamat tulokset riippuivat voimakkaasti siitä, mitä sisällön osaa 

kyseinen opetussuunnitelma korosti. Yleensä uudet opetussuunnitelmat oli

vat perinteisiä tehokkaampia silloin, kun jälkitestaus korosti mittaukses

saan uudelle opetussuunnitelmalle relevantteja sisältöjä ja perinteinen 

oli hieman parempi silloin, kun jälkitestaus tapahtui c,en pohjalta. 

Pidgeon (1970) vertasi 3000 11-vuotiaan kalifornialaisoppilaan ja 

3000 englantilaisoppilaan matematiikan saavutuksia. 'I'uloksista ilmeni, 

että englarrtilaisista 2000 oppilasta saavutti yli 35 pistettä 75 osion 

testistä, kun samaan pistemäärään ylsi kalifornialaisista vain 54 oppilas

ta. Tämän jälkeen Pidgeon vertasi kummankin maan matematiikan oppikirjoja 

ja havaitsi, että englantilaisten oppikirjojen sisältö oli 1-2 vuotta 

edellä kalifornialaisten oppikirjoista. Hän tuli siihen tulokseen, ett� 

englantilaiset oppivat enemmän, koska opettajat vaativat/odottivat heiltä 

enemmän ja nämä odotukset heijastuivat materiaalin sisällön laajuutena. 

Opettajia voidaan myös ohjata painottamaan tiettyjä asioita opetuk

sessaan ja tällä on vaikutusta oppimif;tuloksiin. Pellegrinjn ja Hicksin 
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(1972) tutkimuksessa tutor-ohjaajat työskentelivät yksilöllisesti ala

asteen oppilaiden kanssa. Odotusten vaikutuksia arvioitiin vertaamalla 

kolmea ryhmää. Yhdelle tutor--ryhmälle kerrottiin, että heidän ohjatta

vansa olivat erittäin lahjakkaita ja kykenisivät edistymään voimakkaasti 

seuraavien kuukausien aikana. 'I'oiselle ryhmälle kerrottiin, että heidän 

ohjattavansa olivat keskitasoa ja kolmannelle ryhmälle, että heidän ohjat

tavansa olivat alle keskitason. Seitsemän viikon kuluttua lapsille esi

tettiin Peabodyn kuvasanavarastotesti (Picture Vocabulary 'I'est, PPVT) ja 

Wechslerin synonyymitesti (Similarities Test of the Wechsler Intelligence 

Scale for Children, WISC). Kolmen ryhmän välillä ei ollut eroa, Neljän

nelle ryhmälle kerrottiin, että heidän oppilaansa olivat lahjakkaita ja 

tämän lisäksi näytettiin otoksia yllämainittujen testien osioista. Tämän 

ryhmän ohjaamat lapset saivat tilastollisesti merkitsevästi korkeampia 

pistemääriä PPVT-testissä kuin kolmen muun ryhmän oppilaat, todennäköi

sesti siksi, että ohjaajat tunsivat testit ja se näkyi opetuksessa siten, 

että oppilaat oppivat testissä tarvittavia taitoja. 'rämä ryhmä ei kui

tenkaan selvinnyt WISC-testissä muita paremmin todennäköisesti siksi, 

että ohjaajilla ei ollut riittävästi taitoja näiden monimutkaisempien 

järkeilyjen opettamiseen, jota WISC-testi edellyttää. 

Opetussuunnitelman kehittämistyö perustuu sille ajatukselle, että 

muutokset, joita opetussuunnitelman sisältöihin ja niiden painotuksiin 

tehdään, ohjaavat opettajan työtä ja heijastuvat oppimistuloksiin. 1rä

hän on Suomessakin viime vuosina pyritty määriteltäessä keskeisten väli·

neaineiden perustavoitteita (vrt. Anon. 1976b, Anon. 1976c, Anon. 1976d). 

Tällä tavoin voidaan opetuksen painotuksiin vaikuttaa varsinkin, jos muutos 

heijastuu myös oppimateriaaleissa. Välttämättä oppimistulokset eivät 

kuitenkaan parane, sil.La uutltimukset tukevat yleensä sitä seikkää, eLLi:i. 

mitä laajempi opetussuunnitelma, coitä enemmän opetetaan ja myös opitaan. 

Painotusten muutoksilla voidaan saada aikaan laadullisia eroja oppimistu

loksissa, mikäli käytetyt mittavälineet ovat valideja uuden opetussuunni-

telman kannalta • 

.9.E_ettaj an antama palaute. Stallings ja Kaskowi tz ( artikkelissa 

Rosenshine 1976) jakoivat opettajan antaman palautteen kiitokseen ja nega

tiiviseen korjaavaan palautteeseen. Kukin palautetyyppi luokiteltiin 

edelleen sen mukaan, millaiseen suoritukseen se kohdistui: tiedolliset 

saavutukset, käyttäytyminen ja muut tehtävät. 'Tulokset esitetään tiivis

täen taulukossa 2. 
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TAULUKKO 2. Opettajan antaman palautteen korrei.aatio luokan saavutusten 

keskiarvoon matematiikassa ja lukemisessa 1. luokalla ja 

3. luokalla (Rosenshine 1976)

Opettajan antaman palautteen muodot 

Kaikki opettajan antama tunnustus 

- tietoon kohdistuva tunnustus

-- tunnustus käytöksestä 

- muista tehtävistä annettu tunnustus

Kaikki aikuisten kiitos (praise)

- tietoon kohdistuva kiitos

- kiitos käytöksestä

- kiitos muista tehtävistä

Kaikki aikuisten antama positiivi
sesti korjaava palaute

- tiedollinen positiivisesti korjaava
palaute

- käyttäytymistä koskeva positiivisesti
korjaava palaute

- muita tehtäviä koskeva positiivisesti
korjaava palaute

Kaikki neutraalisti korjaava palaute

- tiedollinen neutraalisti korjaava
palaute

- käyttäytymistä koskeva neutraalisti
korjaava palaute

- muita tehtäviä koskeva neutraa
listi korjaava palaute

Kaikki aikuisten antama negatiivi
sesti korjaava palaute

- tiedollinen negatiivisesti korjaava
palaute

1. luokka

Matema- Luke
tiikka minen 

.28 .20 

.34 .29 

a) 

.33 

.27 

• 12

.21 

a) 

.23 

-.34 

a) 

. 16 

-. 13 

.39 

.37 

-.06 

.44 

-.04 

.23 

• ·15

3. luokka

Matema- Luke
tiikka minen 

-.16 -.10 

-.05 .14 

-.01 

• 13

.10 

-.33 

.08 

-.21 

.10 

. 19 

-.22 

.30 

-.42 

.25 

.36 

. 16 

-.30 

. 14 

-.27 

.30 

a) Tulos on ilmaistu vain, mikäli oli ainakin yksi merkitsevä korrelaatio,
joka oli yli �.19.
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Tuloksissa on tiettyä johdonmukaisuutta. Kun palaute koski siedollista 

suoritusta (matematiikka tai lukeminen), 19 korrelaatiota 20 :sta oli positii

visia ja 13 oli tilastollisesti merkitsevää. Korrelaatio suorituksiin oli 

positiivinen riippumatta palautteen laadusta. Kun palautteen aiheena oli 

muut tehtävät (musiikki, taide, tanssi tai luonnontieteet), olivat korrelaatiot 

lähes aina negatiivisia palautteen luonteesta riippumatta. Käyttäytymistä 

koskeva palaute sai vaihtelevia tuloksia. 

Tulokset antavat ymmärtää., että palautteen käsittelemä aihe (esim. tie

dollinen tai käyttåytymistå koskeva) on tärkeämpi kuin palautteen luonne 

(esim. positiivinen tai negatiivinen), Ne myös antavat ymmårtää, että kun 

aikaa kåytetään muihin tehtäviin kuin matematiikkaan ja lukemiseen, niin mitä 

tahansa palautetta käytetäänkin, se ei ole positiivisesti yhteydessä lukemi

sen tai matematiikan saavutuksiin. 

Nämä. tulokset ovat myös erilaisia kuin mitä tavallisesti on saavutettu. 

Katsauksissaan Rosenshine ja Dunkin sekä Biddle (artikkelissa Rosenshine 1916) 

totesivat, että. useimmissa tutkimuk.sissa ei ole havaittu selvåå yhteyttä kan

nustamisen ja saavutusten välille. Kritiikki korreloi tavallisesti negatii

visesti saavutu};siin ja vastausten hyväksyntä oli tavallisesti positiivisesti 

yhteydessä. saavutuksiin. 'räten Sta11ingsin ja Kaskowitzin saamat tulokset 

erosivat tavanomaisista tuloksista sekä kiitoksen että kritiikin suhteen. 

Brophy ja Evertson koodasivat myös opettajien reaktioita lasten vastauk

snn. Vastakohtana mainittakoon, että he eivät havainneet, että kiitos, 

kritiikki tai palauteprosessi olisivat ti1asto11isesti merkitsevästi yhtey

desså sellaisten oppilaiden saavutuksiin, joilla oli matala sosioekonominen 

status. Mutta käyttämällä. uniikkeja observointiluokkia, he havaitsivat, 

että kullakin oppilasvastauksen tyypillä oli optimaalinen opettajareaktio

tyyppinsä. Joten luokissa, joilla oli matala sosioekonominen status, kun 

oppilas vastasi oikein, oli paras opetta,jareaktio tehdä uusi kysymy-s, Jos 

vastaus oli osittain oikein, niin paras reaktio oli antaa oikea vastaus. Kor

kean sosioekonomisen statuksen luokissa oli erilainen optimaalinen palaute

kuvio. Jos vastaus oli oikein, paras opettajan reaktio oli antaa prosessi

palautetta (osoittaa, miten vastaukseen on päädytty). Jos vastaus oli osit

tain oikein, paras reaktio oli antaa vastaus, Ja jos vastaus oli våärin, 

paras reaktio oli kritiikki, joka oli luonteeltaan sanonta "våärin" tai lau

seella "sinun on täytynyt unohtaa tämä". Korkean sosioekonomisen statuksen 

oppilaat näyttivät hyötyvä.n vaativamman tasoisista kysymyksistä ja palaut

teesta, jossa kiinnitettiin huomiota siihen, miten vastaukseen oli päädytty. 



55. 

Mielenkiintoinen sosioekonomista statusta koskeva ero ilmeni kai

kissa tapauksissa, joissa oppilas ei kyennyt vastaamaan oikein. Luokis

sa, joilla oli matala sosioekonominen status, toiselta oppilaalta kysymi

sellä oli negatiivisia ja tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita saa

vutuksiin, kun taas luokissa, joilla oli korkea cosioekonominen status, 

se korreloi tilastollisesti merkitsevästi ja positiivisesti. Yhtenä 

selityksenä voisi olla, että oppilaat, joilla on korkeampi verbaalisuus

taso, kykenevät paremmin käyttämään tietoa, joka tulee useammasta kuin 

yhdestä lähteestä, kun taas verbaalisilta kyvyiltään heikommat oppilaat 

hyötyvät eniten, jos opettaja etenee pienten vaiheiden kautta ja ohjaa 

etenemistä. 

Opettajan palautteen laatua ja kohdetta koskevissa tutkimuksissa 

selvitettiin pääasiassa vain yhteyksiä tiedollisiin (matematiikka ja 

lukeminen) oppimistuloksiin. Tutkimukset olivat kaikki prosessitutki

muksia, joissa tieto oli hankittu observoinnin avulla. Eri tutkimuksis

ta saatuihin tulosyhteenvetoihin on suhtauduttava varauksellisesti, kos

ka observoinnissa käytetyt koodausluoki tukset ovat erilaisia. 'I'utkimus

tulokset ovat kuitenkin arvokkaita, koska ne on hankittu todellisessa 

luokkaympäristössä. 

2. �-. 6. 2. Kouluympäristössä vaikuttavien tekijöiden yhteydet oppilaan

kokonaiskehitykseen 

Beatty (1976) on koonnut niitä tekijöitä, jotka ovat tutkimusten 

mulrnan keskeisimmin yhteydessä yksilön myönteiseen kokonaiskehitykseen 

(taulukko 3). Useimmat taulukkoon liittyvät muuttujat kuvaavat yksilöl

le tärkeiden henkilöiden (opettajat, vanhemmat ja oppilastoverit) käyt

täytymistä ja heidän vahvistamistapaansa (palautteen antamista) sekä 

eräitä opetussuunnitelmallisia tekijöitä (joustava jaksotus, sopiva 

määrä konkreettia/abstraktia, mielipide-erojen arvostaminen., mahdolli

suus itsenäisiin valintoihin jne). 
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TAULUKKO 3. Kouluorganisaation, opetussuunnitelman tai opettajan kä�ttäy

tymisen elementit, jotka vaikuttavat yksilön omanarvontuntoon, 

hänen suoriutumiseensa, ilmaisukykyyn ja autonomisuuteen 

(Beatty 1976) 

Omanarvontunne (Worth) 

Lämmin - kylmä tai välinpitämätön ilmapiiri 
Kunnioittava - i vallin en 
Vahvistava - vähättelevä 
Ei-rankaiseva - rankaiseva 
Ei-tuomitseva - tuomitseva 
Arvostaa ylrnilöllisiä eroja 
Empaattinen 

Suoriutuminen ( Coping) 

Innostava - tyly 
Rohkaiseva - masentava 
Joustava - tiukka 
Sopiva måärä konkreettia/ abstraktia 
Joustava jaksotus 
Mielipide-erojen arvostaminen 

Ilmaisukyky. (Expressing) 

Tunteiden ilmaisemisen hyväksyminen 
Tunteiden ilmaisemisen helppous 
Esikuva/opettaja ilmaisee vapaasti 

Its enäisyy_�_ (Autono:nzy-) 

Mahdollisuus itsenäisiin valintoihin 
Selkeät, ei-dogmaattiset säännöt 
Riskin ottamiste rohkaistaan 

Flanders ( 1970) on selvittänyt luokkahuoneen prosesseja tutkimalla opet

tajan vaikutus tavan yhteyttä oppimistuloksiin. Flandersin ( 1970) mukaan 

pienikin määrä epäsuoraa vaikutusta parantaa oppiaineksen omaksumista Ja 

vaikka epäsuoran vaikutuksen kokonaismäärä on pieni, sen sisältyminen ope

tukseen tai siitä puuttuminen vaikuttaa merkitsevästi oppilaiden asenteiden 

positiivisuuteen tai negatiivisuuteen. Flandersilla epäsuoraan vaikutus

tapaan kuuluu mm. seuraavia opettajan verbaalista käyttäytymistä kuvaavia 

kategorioita: 

1. Hyväksyy tunteen: hyväksyy ja selventää oppilaan tunnesävyn miellyttä

vällä tavalla. Tunteet voivat olla negatiivisia tai positiivisia.

2. Opettaja kehuu tai rohkaisee: kehuu tai rohkaisee oppilaan toimintaa tai

käyttäytymistä:.
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3, Opettaja hyväksyy tai käyttää oppilaiden ideoita: selventää, jatkaa ja 

kehittää oppilaan ehdotuksia tai ideoi ta 

4. Opettaja esittää kysymyksen: opettajan kysyrrws koskee sisältöä tai

menettelytapaa, Kysy:nzy-lrneen odotetaan oppilaan vastausta,

Kulp ( 1978) osoitti laa,jassa kokeellisessa tutkimuksessaan, että opet

tajien käyttäytymiseen luokkahuoneessa voidaan vail:1uttaa ja käyttäytymis

tavan muutos heijastuu oppilaiden reaktioihin saakka, 'Tutkimuksessa testat

tiin Purkeyn ( 1970) tutkimuksista koottua hypoteefJia: �G?_s opettajat ilmaise

vat käsityksiään aidolla � __ j_§:X:1',��vällä tavalla j9-:_!:�:1:<:2Y':§c��-_;y:mpäri1leen rohkai

sur1, vapauden� kctrm�_siLt;__11ksen* lå:gnnön ,ja meneE,tymiscn.J
:.:
1}napiirin

2 
he kehit

tävät oppilaidensa positiivista minäkåsi·tyr3tå ja_rohkaisevat heitä parempiin 

saavutuksiin, Opettajista oli muodostettu neljå eri 1�yhmåä, joista I ryhmä 

sai perusteellisen kokonaiskåsittelyn, He lukivat Purkeyn ( 1970) tutkimukset 

ja ottivat osaa 1<:.uuden viikon seminaariin opiskellen ja osallistuen sekä 

teoria- ettå opetusjak,rnon (process education), Hyhmåän kuului 12 opettajaa 

,ja 316 oppilasta, 

Ryhmä II Elal osittaiskåsittelyrL He lukivat te1rntin �ja osallistuivat 

neljän viikon ajan seminaariin opiskellen minäkåsityk.r:Sen teoriaa. Ryhmään 

kuului 1l.r opettajaa ja 354 oppilasta, III ryhmä luki tekstin ja osallistui 

seminaariin kahden viikon ajan opi.sk.e1len ;ja ottaen osaa opetusharjoitteluun. 

Ryhmään kuului 10 opettajaa ja 255 oppilasta. IV ryhmän opettajille annet

tiin tekstit seminaarin alussa. He 1u1dvat tekstit
$ 

mutta eivät osallistu

neet lainkaan seminaariin. [I'ifäån ryhrnåån kuului 13 opettajaa ja 347 oppilasta. 

Klassfaen koeasetelman mukaan koe:ryhmät testattiin sen jållH;en, kun ne 

olivat saaneet kullekin måärätyn kåsittelyn, 'J'utkjmukciess a ki:i;ytettiin 

Flandersin laajennettua vuorovaikutusanalyyr3ia mittaa:m.aan verbaalista palki t

s emista, verbaalista kritiikkiä ;ja oppilaan reaktioita palki tc,eniisecn. Sosio

metrisia menetelmiä käytettiin mittaamaan eriBtäytyneiden måfrää luokassa, 

luokan yhteenkuuluvuutta ja menestyneiden lukumåäråå. Jokainen opettaja vas

tasi asennekyselyyn ja yksi rehtori (ei oman koulun) arvioi opetta;Jan ns. 

rehtorin arviointilomakl"~eella, Sama arvosteli .. ,:ja, joka kmmteli luokissa teh

tyjä ääninauhoja, arvioi opettajat F1anderBin vuorovaikutusanalyyElia käyttäen. 

Hänelle ei ilmoitettu,mihin ryhmään k1ikin opettaja k.uului. Lapset mitattiin 

oppilaan keyttäytymiskyselyn avulla (Pupil Behavior Inventory), opettajan ja 

oppilaan välisiä su..hteita selvitettiin Bea:r:rett-Lennardin (1962) lomakkeen 

avulla ,ja Cranda11 - Katkovsky , .. Cranda11' in IAI1-·asteikon ( '1965) avulla. 

Oppilaan opettaja täytti oppilaan käyttäyty:miskyse1yn, jonka a'vulla opettaja 

voi saada selville oppilaan minäkåsity}:;sen, '.rutkimukaessa J<:::p:ytettii n varianssi

analyysia havaintoaineiston tilastolliBessa uelvittelyssä, 
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Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että I koeryhmä, jonka opettajat saivat 

intensiivisimmän koulutuksen, saavuttivat merkitsevästi korkeimmat piste

määrät seuraavissa muuttujissa: asenne lapsiin ja koulutyöskentelyyn, kyky 

edistää lasten i tsetc:mnon kehittymistä, positiivinen verbaalinen käyttäyty

minen, verbaalinen palkitseminen, oppilaan reaktio palkitsemiseen ja luokan 

yhteenkuuluvlms, I ryhmän oppilailla oli paras minäkäsitys ja heille oli 

kehittynyt korkein vastuuntunto älyllis :Lst ä saavutuksista, Ryhmien välillä 

ei ollut eroja suullisen kritiikin ,ja eristä;ytyneiden määrässä. Korkea posi

tiivinen korrelaatio ( r "" . 'T3) huomattiin opettajien kyvyssä. ediståä oppilai

den itsetunnon kehittymistä ja opettajien positiivisessa verbaalis essa käyt

täytymisessä, Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, ettå poikien itsetunto on alhai

sempi kuin tyttö;jen kaikilla luokkatasoilla, Suurin ero oli T-vuotiaiden 

kohdalla ja seuraavaksi suurin 11-vuotiailla, 

'rutkimus osoitti, ettå intensiivisellä koulutu};sella, joka kåsittää sekä 

teorian ettå kåytännön sovellutuksen voidaan påästä merkittäviin tuloksiin 

ehkä kaikkein relevanteimpien muuttujien kohdalla (oppilaan palkitseminen, 

oppilaan reaktio palkitsemiseen, oppilaan minåkäsitys ja vastuunttmto älyl

lisistå saavixtuksista), 

Rogers (1961) kiteyttäå seuraavasti ne opettajakohtaiset tekijät, jotka 

turvaavat oppilaan myönteisen kokonaiskehityksen: 2)2Pilaiden empaattinen ynunär

täminen, pos i ti:i vinen Sl1htautuminen oppilaisiin. tärkeinä. henkilöinä, oppilaiden 

huomioon ottaminen ilman m:itä.ån ehtoja ja opettajan suhtautumisen aitous. Em

patialla tarkoitetaan tässä yhteydessä opetta,jan ja oppilaan välistä suhdetta, 

jossa oppilas uskoo opettajan ymmårtäv§n, millaista on olla oppilas ts, opet

taja kykenee asettumaan oppilaan asemaan, Positiivinen suhtautuminen puoles

taan tarkoittaa si tå, että opettaja suhtautuu oppilaaseen kuin hånelle tärkeään 

henkilöön, 

Myös oppilaiden våliset suJ1teet ovat tärkeitä, Fox, Lippitt ja Schmuck 

(1964) osoittivat tutkimuksessaan, että suositummat oppilaat käyttivät parem

min kykyjäån ja mitå enemmän luokassa oli lapsia, joilla oli yståviä, sitä 

us e arnma t laps et käyt t::L våt enemmän kyky j äån , 

2.4.6.3. Kotiympåristössä vaikuttavien tekijöiden yhteyksistå oppimistuloksiin 

Koti on lapsen tårkein oppimisympäristö, Sen a;lallinen vaikutus jo ennen 

kouluun tuloa on ollut huomattava ja koulunkåynnin kuluessakin lapsi viettää 

kotonaan huomattavan ajan, Kotien "opetussuunnitelmien vi erot ovat suuria, 

Vanhemmat ja myös lapsen sisarukset ovat lapsen "opettajia", jotka toimivat 
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identifikaatiomalleina ja lapsen käyttäytymisen palautelähteinä vahvis

taen palkkioillaan ja ranga:i.stuksillaan lapsen käyttäytymistä. 

Kotiympäristössä vaikuttavia tekijöitä voidaan luokitella ja nimetä 

monella tavalla (vrt. Kangasniemi 19'T9, Maj oribanlrn 1979, Saari 1980) • 

Keeves ( 1972) luokittelee kotiympäristön muuttujat rakenne--, asenne- ja 

prosessimuuttujiin. Eakennemuuttujia Keevesillä ovat huoltajan ammatti, 

koulutustaso, perheen tulot ja perheen koko. Asenneominaisuuksia ovat 

vanhempien asennoituminen kou1utu1u,ecn, vanhempien odotukset ja ta voit

teet. Kodin prosesse�ja kuvaavia muuttujia ovat vanhemJJien tarjoama tuki 

ja opintojen ohjaus, oikeiden työtottumusten vaatimukset, kirjojen käyt

tö ja rohkaisu lukemiseen. Kodin ja koulun m.1hteet luetaan Keevesin mal

lissa kodin prosessitekijöihin. 

Peaker ( ·1967) käytti Englannii:,1m tehdys:3/\, laajassa Ja edustavassa 

tutkimuksessa (n = 3092) po1kuma11ia, ,jm:;sa muuttujat ryhmiteltiin 1) 

kodin olosuhteisiin: fyyL;if,et nrukavt1udet, lasten lukumäärä, isän ammat

tiryhmä, isän koulutustacw Ja äidin houlutur3taso, 2) :-u:3cnteisiin: lapseen 

kohdistetut odotukset, kodin l,:irjallinen ilmapiiri ja vanhempien kiinnos

tus lapsen koulutyöstä ja koulussa ediritymi�,estä. Kriteerimuuttujana oli 

koulumenestys (lukemisen ymrnärtä.rninen). 'I1årkeimmåksi muuttujaksi seli

tettäessä koulumene::,tystä nousi vanhempien auenteet, joista merkittävin 

oli vanhempien kiinnostus lap,;en koulunkäynnistä ( korrelaatio kriteeriin 

.415, selitysosuus 17.2 %) ja seuraavalrni merkittävin oli vanhempien odo

tukset (korrelaatio kriteeriin )10D). Vanhempien asenteet selittivät va

rianssista enemmän kuin vanhempien materiaaliset olosuhteet ja erot kou

lujen välillä. Merkittävä.å lisäJq,j oli, että vanhempien asenteiden vai

kutus kasvoi sitå mukaa kuin lapf,et tulivat vanhemmi.lu,i. Polkumalli 

paljasti, että vanhempien kiinr1ostuu riippui våhemmän vanhempien koulu

tuksesta kuin lapseen kohdistetut 0dotulrnet Ja kodin kirjallinen ilmapii

ri. Tutkimuksesta voitiin 1:t,;äksi tehdä johtopäätöksiä siitä, että van

hempien asenteiden välillä on suuremmat e:cot kuin kodin olosuhteiden vä

lillä, Ja edelleen jälkimmäinen aiheuttaa suurempia eroja kuin koulu,jen 

Ja opettajien väliset erot oppilaiden koulumenestyksessä. 

Mac1oribanks (1979) on koonnut eriiitä tutkimuksia, joissa on selvi

telty perhettä kuvaavien muuttu.j ien yhteyttä r,ekä kognitiivisiin että 

affektiivisiin oppimistulolrniin (lu,. taulul,.ko l1). 



TAULUKKO 4. Perhey:mpäristöä kuvaavien muuttujien yhteyksistä kognitiivisiin saavutuksiin Ja affektiivisiin 

piirteisiin (Marjoribanks 1979) 

Tutkimus Otos Kriteeri Multiple R 100 R2 

pojat tytöt pojat tytöt 

Weiss ( 1969) 
b Illinois Suoritusmotivaatio 

N = 29 tyttöä, Itseilmaistu o. 57 (0.27) 32.5 (7.3) 
27 poikaa Opettajan arvioima o.66 ( O. 54) 43.6 (29.2) 

11-vuotiai ta Proj ektii vinen tekniikka 0.81 (0.70) 65.6 ( 49 .o) 

Minäkäs i t;y:s 
Itseilmaistu o.47 (0.72) 22. 1 (51.8) 
Opettajan arvioima o. 80 (0.79) 64 .o (62.4) 
Proj ektii vinen tekniikka o.65 (0.43) 42.3 ( 18.5) 

Keeves ( 1972) Australia Matematiikan saavutukset 0,58 33.6 
N = 215 Luonnon tiedon saavutukset O. 59 34.8 
11- 7 2-vuotiai ta Asenteet matematiikkaan 0. 29 8.4 

Asenteet luonnon tietoon 0. 14 2.0 

Marjoribanks Australia Otis Intermediate Test 
( 1978a) N :::: 120 tyttöä Älykkyys o.43 ( 0. 33) 18,5 ( 10.9) 

130 poikaa Innostus koulunkäyntiin 0.33 (0. 19) 10,9 (3.8) 
12-v-uotiaita Kouluminä 0,24 (0.36) 5,9 (13,2) 

Koulumyönteisyys 0.31 (0.25) 9,4 (6.3) 
Häiritsevän käyttäytymisen tuomi ts emin en 0,33 (0.23) 11. 1 (5.4) 
Koulutus- ja ammattitoiveet o.44 (0.36) 19.4 (13.3) 
Vastuu koulusta 0.28 (0.36) 7.7 (12.7) 
Akateeminen suuntautuminen 0. 25 (0.16) 7,3 (2.7) 

0\ 
0 
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Weiss ( 1969, teoksessa Marjoribanks) tutki perheympä.ristöä. kuvaavien 

muuttujien yhteyttä. suoritusmoti vaatioon ja minäJdisitykseen. Motivaatioon 

vaikuttavina ympä.ristötekijöinä mitattiin: 1) hyvien ominaisuuksien ja odo

tusten standardien kehittämistii ( esim. vanhempien odotus taso lapsiin ja 

toinen toisiinsa nähden, hyvin tekemisen korostaminen, kilpailun korostaminen, 

vanhempien työtottumukset, odotul,set lapsen työtottumuksiin nähden), 2) riip

pumattomuuteen harjaannnuttaminen ja 3) vanhempien hyväksyntä (esim. lapsen 

toimintoihin osallish1minen, lapsen osallistuminen pi-1ätöksentekoon, palkkioi

den ja rangaistusten laatu ja meårä. sekå lapsen toiminnoista ja käyttäytymi

sestä tietoisena olo). 

Minä.käsitykseen vaikuttavina ympäristötekijöinä mitattiin: 1) vanhempien 

}1.xväks;yj;J;ää (lapsen toimista tietoisena olo, osallistum.inen lapsen toimiin, 

palkkioiden ja rangaistusten laatu ja måärä, vanhempien itsensä hyväksynnän 

aste), 2) La·psen arviointi ( fyysisten piirteiden arviointi, älyllisten omi

naisuuksien arviointi, lapsen persoonallisuuden arviointi, lapsen psykomoto

risten ja sosiaalisten taitojen arviointi) sekä 3) mahdollisuudet itsensä 

toteuttamiseen (yksityisyyden jokaiselle perheessä, lapsen rohkaiseminen 

tutkimaan uusia paikkoja ja harrastuksia ja lapc,en osallistuminen påätöksen

tekoon). 'I'utlci.mus tehtiin haastattelemalla erikseen isää ja äitiä. Weissin 

( 1969) tutkimuksen tuloksista ilmenee, ettå koti taustamuuttujat selittävät 

melko hyvin poikien suoritusmotivaatiota erityisesti mitattaessa sitä projek

tiivisilla tekniikoilla. Sen rd_jaan mallin m,mttujat selittåvät melko paljon 

tyttöjen minäkäsitystä (self esteem), kun sitä on mitattu yksilön itsensä 

arvioimana sekä opettajan arvioimana, Pojilla se1itysosuus on korkein silloin, 

kun opettaja on suorittanut arvioinnin tai on käytetty projektiivista tekniik

kaa. Kaiken kaikkiaan kodin asenteita ja prosesseja kuvaavilla muuttujilla 

on pystytty ennustamaan affektiivisia tuotoksia erittäin hyvin: tytöillä 

selitysosuudet vaihtelevat 7,3 % - 49.0 % suoritusmotivaation osalta, pojilla 

vastaavasti 32,5 % - 65,6 %. Minäkäsitystå kotiympäristöön kuvaavat muuttujat 

selittävät tytöillä 18,5 % - 62.4 % ,ja po,ji1la 22.1 % -- 64.o %, 

Keevesin ( 1972) tutkimuksessa mitattiin vanhempien asenteita Ja proses

seja. Asennemuuttujia olivat isän ja äidin asenteet lapsen nykyiseen koulu

tukseen, anibitiot tulevaan ja ammattitoiveet sekä vanhempien toiveet ja odo-

tukset toisiaan kohtaan. Prosessimuuttujia olivat koulun ja kodin väliset 

suhteet, kirjojen käyttö 0ia kirjaston palvelujen käyttö, huolenpito ja apu 

lapsen koulu.työssä sekå kodin olosuhteiden järjestely. Muuttu,jat yhdessä 

selittävät eniten luonnontiedon ( 31+. 8 %) ja matematii1,an koulusaavutuks ista 
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(33.6 %). Sen siJaan asenteista matematiikkaan selittyy vain 8,4 % ja asen

teista luonnontietoon vain 2 % näillä muuttujilla. 

Marjoribanksin ( 1978, 1979) tutkimuksessa oli 250 vanhempaa sekä 130 

poikaa ja 120 tyttöä. Perheympäristön aineisto kerättiin haastattelemalla 

vanhemmat. Kotitaustan muuttujina olivat mukana: vanhempien odotukset lapsen 

sekä toistensa suhteen, perheen sisäisestä kielen käytöstä huolehtiminen, kas

vatusodotusten vahvistaminen� tieto lapsen edistymisestä ja perheen osallis

tuminen kasvatuksellisiin toimintoihin. 'I1utkimuksen perheympäristömuuttujat 

selittivät parhaiten poikien kou1utus~· ja ammatti toiveita ( 19, 4 %) Ja älyk

kyyttä (1EL'5 %) sekä tyttöjen koulutuksellista minäl�äsitystä (73,2 %) ja 

sitoutumista kouluun ( 1�2.'f %) , 

Lapsen persoonallisuuden kehityksen kannalta on merkityksellintä se 

vuorovaikutus, joka laps er1 ,ja vanhempien välillä tapahtuu. 'rällöin puhutaan 

tavallisesti vanhempien kasvatusasenteir;ta, joi ta pidetään yleisinä, ei vält

tämättä tietoisina tai kielen avulla ilmaistuina periaatteina, jotka liittyvät 

siihen, millaiseksi vanhemmat pyrkivät muovaamaan kasvatustapahtuman (Nummen

maa 1963), Kasvatusasenteet heijastuvat siihen, miten lasta opetetaan, mistä 

käyttäytymisestä rangaistaan tai paH:.itaan, millaisia suunnitelmia ja tavoit

teita lapselle asetetaan. 

Empiirisissä tutkimuksissa on vanhempien kasvatusasenteita tutkittu pää

asiassa haac,tattelemalla äitejä (Takala ,ia muut ·1960), 'l'aka1an tekemässä 

tutkimuksessa saatiin keskeisimpinä ulottuvuuksina seuraavat: 

1, Auktoriteettiin al:lBtumista sekä auktoriteettien kunnioittamista ede1lyt-

tävä asenne ~· molemminpuolinen vuorovaikutus lasten ja vanhempien välillä 

2. Lapsen toimintojen ra,joittaminen -· salliminen

3, Rankaiseva � rangaistuksia välttävä asenne 

4. Lapsen tar1)ec,t hyväksyvä =· välinpitämätön asenne

5, Kehitystä itsenäistävä ·~ suojeleva ja huolehtiva asenne

6. Asiallinen -- maaginen asenne

Schaefer ( 196 7) tiivisti usean kasvatusasennetutkimuks en tiedot faktori

analyysin avulla ja huomasi, että suurinta osaa vanhempien käyttäytymisestä 

voidaan kuvata kahden perusulottuvuuden avulla: rakkaus - vihamielisyys, 

kontrolli - vapaus, Nämä ulottuvuudet ovat toisistaan riippumattomia. Schaefer 

laati edelleen näistä ulottuvuuksista ympyrämallin (kuvio 14), joka perustui 

osioiden interkorrelaatioihin ja kuvasi äidin sosiaalista ja emotionaalista 

käyttäytymistä lasta kohtaan, 



suojeleva, 
hernmotte
leva 

ylisuojeleva 

KONTBOLLI 

autoritäärinen 

vaativa, 

viha.mielin en 

BAKKAUS 

hyväJrnyvä 

VIHAMIELISYYS 

yhteistyöhaluinen 

demokraattinen 

erillään pysyttelevä 

välinpitämätön 

KUVIO 14, Schaeferin kasvatusasennema11i (Schaefer 1959) 

Schaeferin ensimmäinen ulottuvuus on rakkaus _, vihamielisyys. Rakasta

vat vanhemmat ovat hyvä1rnyviä, helliä, ymmärtäväisiä ja lapsikeskeisiä, He 

käyttävät runsaasti selityksiä ja rohlrnisuja, palkitsevat riippuvaa käyttäy

tymistä ja turvautuvat harvoin ruumiilliseen kuritukseen, Vihamieliset van

hemmat ovat edellisen vastakohtia: luotaantyöntäviä, vihamielisiä, aikuis

keskeisiä jne, Kontrolli - vapaus -ulottuvuus on Schaeferin mukaan edelli

sestä riippumaton, Kontrol1oiville vanhemmille ovat ominaisia monet rajoi

tukset ja vaatimu..11:.set sääntöjen tiukasta noudattamisesta: ehdoton kohteliai

suus, siisteys ja vihamielisten tunteiden osoittamisen kieltäminen sisaruksia, 

tovereita ja vanhempia kohtaan, Vapaa kasvatus tarkoittaa puolestaan sel

laista vanhempien käyttäytymistä, jossa ei kontrolloida lapsen käyttäytymistä 

eikä esitetä tarkkoja sääntöjä noudatettavaksi. 

Becker (1964) on koonnut useita vanhempien kasvatusasennetutkimuksia, 

joissa on selvitetty kasvatusasenteiden yhteyksiä lasten persoonallisuuden 

kehitykseen poh,j autuen lähinnä Schaeferin esi ttä:mään malliin, Näiden tutki

musten pohjalta koottiin selitysma11eja si1le,miksi tietynlainen kasvatus 
ja tietynlainen 1apsen käyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa: 



I Vihamielinen ja kontrolloiva kasvatus 

Lapsen kåyttäytyminen on aggresrd.ivista Ja hän vastustaa auktoriteetteja. 

Säännöistä poikkeamisesta seuraa ulkoisia reaktioita, jotka herättävät 

lapsessa rangaistuksen pelkoa ja projektiivista vihamielisyyttä. 

Selitysmalli: 

1) Vihamielinen ilmapiiri turhauttaa lasta Ja hän reagoi tähän aggressii vi

suudella

2) Vanhemmat toimivat aggressnvJ.sen käyttäytymisen mallina

3) Vihamieliset ,ja kurittavat vanhemmat suoraan palkitsevat tai rohkaisevat

aggressiivista kåyttäy·tymistä muita kohtaan

II Rakastava ja kontrolloiva kas vat_us 

Lapsi hyväkE;yy vastuun itsestään. Poikkeavaan käyttäytymiseen liittyy 

sisåisinå reaJ<;tioina syyllisyyden tuntoja. 

Selitysmalli.: 

1) Vanhempien rakkaus on lapsel1e tårkeä, Kova kuri ei ole tarpeen halutun

käyttbzy·tymir;er1 aikaansaamiseksi, kcx,ka rakkauden menettämisen pelossa lapsi

käyttåyty·y vanhempien halujen mukaisesti

2) Vanhemmat toimivat kontrolloidun käyttäytymisen malleina

3) Vanhemmat käyttävät kielellisiä vih,jeitä� selityksiä ja perusteluja, jotka

helpottavat lasta ymmärtämään, mitå häneltä odotetaan, Lapsi oppii myös

odottamaan tiettyjä seurauksia.

Beckerin ( ·196J+) mukaan sekå ra,joittavaan (KONTROLLI) että salli vaan 

(VAPAUS) liittyy omia vaarateki,jöitå, Kontrolloiva kasvatus on yhteydessä 

lapsen hyvin kontrol1oituun, Mobiaalis Luneeseen käy·ttE't;y-tymiseen, mutta samalla 

siihen liittyy pelokkuutta, :riippuvuutta Ja alistuvuutta sekä älyllisen ponnis-

taan samalla kun syntyy ulospäinsuuntautunutta ja sosiaalista käyttäytymistä 

sekä älyllistä ponnistelua, ilmenee myös vähemmän pitkäjänteisyyttå ja enemmän 

aggressiivisuutta, 

_I,_apsen persoonallisuuden kehityksessä keskeinen oppimistulos on minäkäsi

tyksen ,ja itsearvostuksen muodostuminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa lap

selle tärkeiden ihmisten kanssa, Lapsi omaksuu läheisten ihmisten asenteet, 

sisåistäen samalla koko sosiaa1iryhmänså normit ja odotukset, joita olettaa 

ympäristönså häneen kohdistavan. Mead (1950, ·1964) olettaa, että yksilölle 

voi kehittyå monta minåå, ;joista ;jokainen edustaa eri ihmisiltä saatujen reak

tioiden ryhmää esim, perheminä ja kouluminä, Yksilö arvostaa itseään, jos 

hänen elämänsä avainhenkilöt ovat kohdelleet håntä huolella ja kunnioittavasti. 



Merkityksellisten ihmisten erityisesti vanhempien Ja opettajien mielipiteet 

sellaisina kuin ne ilmenevät lapsen kohtelussa ja hoitotavoissa, ovat Meadin 

mukaan avain itsearvostuksessa, 

Rogersin ( 1965) mukaan ensimmäinen Ja tärkein asJ.a lapsen minä-kokemuk

sessa on se, että vanhemmat rakastavat häntä, Lapsi huomaa olevansa rakas

tettu <ia rakkauden arvoinen, 'I'ämä tuottaa lapselle tyydytystä ja hän liittää 

sen tärkeänä osana minäkokemuksiinsa, Vanhempien torjunnan ja tyytymättöicyy

den lapsi kokee ,Jhkana itselleen ;ja ne er:,tävät yksilöä hyväksymästä itseään. 

Salliva ilmapiiri, joka suo ajatusten s:la tunteiden vapaan :ilmaisun, auttaa 

yksilöä tuntemaan ,ja byväksymä.än itsenst L Ristiriitoja voidaan välttää, jos 

vanhemmat hyväksyvät lapsen mielipiteet ja arvostukset, vaikka he eivät vält

tämättå ole samaa mieltä lapsen kanssa, Näin lapsi oppii kunnioittamaan it

seään, saamaan varmuutta omille ajatuksilleen ja oppii luottamaan itseensä 

kokemusten lähteenä, Vanherrnnilta tämä vaatii erilaisuuden hyväksymistä ja 

kykyä sekå taitoa luottaa lapseen, Roge:rsin ( 1961+) mulzaan itsensä hyvåksyminen, 

jota tässä yhteydesDä voidaan pitåå sisäisenå oppirn:istuloksena merkitsee seu

raavia asioita: 

yksilö havaitsee olevansa arvolzas ;ja 11:.unnioittarnisen arvoinen henkilö 

- yksilö havaitsee norm1.ensa perustuvan omiin kokemuksiinsa eikä muiden asen

teisiin ja toiveisiin,

yksilö havaitsee omat tunteensa, motiivinsa Ja kokemuksensa väåristelemättä

niitä

- yksilö on tyytyväinen toimiesuaan näiden havaintojen mukaan

Coopersmith ( 196'T) on tutkinut vanhempien (låhinnå äitien) kasvatusmene

telmien yhteyttä 10·- 12 -vuotiaiden poikien itsearvostukseen, 'I'iedot vanhempien 

kasvatusasenteista ja menete1mistå r;;ekå y1eisestå suhtautmnisesta lapseen hän 

kokosi haastattelemalla sekä äitejä että poikia ja esittämällä pojille TNr

kuvataulut �ja äideille lyhynnetyn Schae:ferin ja Be.llin PARI-lomakkeen, Poikien 

minäldisitystä (itsearvo1:,tuf, "'' self esteem) hän mittasi tutkimusta varten laati

mallaan inventaarilla, josta osia on käytetty tässäld.n tutkimuksessa, J\fy'Ös 

opettajat arvioivat oppilaiden 1.tsearvostusta, Tutkittavia oli 85 äitiä ja 

poikaa lähinnä l\:eskiluokasta, 

Coopersmithin ( ·196'7) mukaan poikien itsearvostukseen vaikuttivat suotui

sasti: 

1) lapsen hyväksymint:m, ,joka ilmeni vanhempien osoittamana hellyytenä, huo

miona ja kiinnostulrnena

2) selvästi måäritellyt käyttäytymisrajoituk:3et, joiden noudattamista todella

valvottiin s ek.ä
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3) lapsen kunnioittaminen ja suhteellisen laajat toimintamahdoll:.( .. suudet ase

tettujen rajojen sisällä.

Coopersmithin mukaan vanhempien asettamat selvät rajoitukset jäsentävät 

lapsen maailmankuvaa ja omaa kuvaa maailmassa, joka on helpommin halli tta

vissa. Lapsi huomaa, että hänellä on vaikutusta ympäristöönsä ja että hän 

voi halli ta joi takin asioi ta. Käyttäytymissääntöjen avulla lapsi oppii tun

temaan käyttäytymisensä seuraukset ja pystyy itse arvioimaan edistymistään. 

Näin säännöt antavat tårkeää palautetta siitä, mitkä teot ovat oikeita ja 

hyväksyttäviä tavoitteen saavuttamisessa. 

Esitettyjen sääntöjen on oltava joustavia, kohtuullisia ja ikätasolle 

sopivia, jotta niillä olisi suotuisa vaikutus. Niistä keskustellaan ja 

lapsen mielipide otetaan huomioon tasapuolisesti. Lapset useimmiten hyväk

syvät normit ja tulkitsevat ne vanhempien huolenpidoksi. Vanhempien osoittama 

kiinnostus, vaikka se ilmenisi puuttumisena lapsen ystävyyssuhteisiin, lujit

taa lapsen itsetuntoa. Välinpitämättömyys on haitallisempaa kuin rankaisevuus 

tai avoin tyytymättömyys vaiklrnpa lapsen koulusuorituksiin (vrt. Rosenberg 

1965). Lapsi tuntee olevansa edes jonkinlaisen huomion arvoinen. Lapsen 

itsetunnon kehitykselle on tärkeää tunne siitä, että hän on tärkeä vanhemmil

leen. 



2,5, Tutkimuksen viitekehyksen suhde tämän tutkimuksen "käytäntöön": 

kokeiluohjelman ja -materiaalin lyhyt esittely 

Tämän tutkimuksen keskeisen viitekehyksen muodostavat opettaminen 

päätöksentekoteorian kannalta, motivaation ja oppimisen minäkäsitysteoria 

sekä evaluaation rooli opettamisen ja oppimisen tasoisen päätöksenteon kannal

ta, Oppiminen on primääriä ja siihen pyritään opettamisen avulla. Opettami

nen on vuorovaikutustapahtuma, jota opettaja keskeisenä roolinhaltijana sää

telee, Opettaminen koo13tuu si:::;ta pååtöksentekotilanteista. Karkeasti 

nåmä päåtökset voidaan jakaa opetuksen suunnittelupäåtöksiin, opetuksen to

teutusta koskeviin päåtöksiin ja opetuksen tuloksia koskeviin päätöksiin. 

Opettajan tulee tehdä valinto,ja ,ja piiätöksiå tavoitteista, sisållöistä ja 

opetusmenetelmistä opetustapahtuman eri vaiheissa. Päätöksenteon pohjaksi 

hän tarvitsee tietoa eri valintavaihtoehdoista sekä niiden suhteellisesta ar

vosta ajatellen yksityistä oppilasta ja oppilasryhmää. Päätöksentekoa tehos

taa ja tekee sen rationaalisemmak.::,i se, mitå paremmin opettaja tiedostaa ja 

tuntee oppimiseen vaikuttavat tekijät, opetuksen tavoitteet ja osaa soveltaa 

opetusmenetelmien sekä -sisältöjen valinnan (.toimintatilassa vaikuttavien 

tekijöiden säätely) oppilasyksilön ja --ryhmän edellytykset huomioon ottavalla 

tavalla. 

Viime kädessä tässä kokeilussa oli kyse siitä, että opettajan evaluaatio

valmiuksia ,-ja ·-taitoja parantamalla pyri t,tiin tehostamaan opetuksellista pää

töksentekoa ja sitä kautta oletettiin voitavan vaikuttaa oppilaan oppimistu

losten parantamiseen, Opett an arv1 valmiulrniin pyrittiin vaikuttamaan 

kehitetyn kokeiluohjelman avulla (Korpinen 1978), ,jolrn jakautui kahteen osaan: 

Opetta�j an opas I: taustatietoa arviointitoiminnasta ja sanallisesta tiedot

teesta ::c;ekä Opettajan opas II: sanallic:;en tiedotteen antaminen ja siihen liit

tyvät toimenpiteet. 

Ensimmäisen kokeiluohjelman osaan (Opettajan opac, I, taululdrn 5) oli 

koottu taustatietoa oppilasarvostelun uudistamisesta ja esitelty projektin 

lähtökohtia ja lyhyesti perusteltu oppilasarvoste1un uudistamisen tarvetta 

erittelemällä niitä epäkohtia ja puutteita, joi ta perinteisellä muneroarvos

telulla on havaittu olevan, Opettajan oppaa,;sa korostetaan, ettå arviointi 

on jatkuva prosessi, jonka lähtökohtana ovat tavoitteet, Arvioinnin tulok-

set toimivat takaisinsyötön tn;paan 

oppimisen suunnittelulle, Arvioinnin 

teena ja lähtökohtana opetuksen ja 

on kuvattu kysymyksin: 1) mitä 
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arvioidaan, 2) miten arvioidaan, 3) miten tuloksista tiedotetaan ja 4) 

mitä vaikutuksia tiedottamisella on? Erityisesti painotettiin arvioin

nin liittämistä oppimis- ja opettamisprosessiin, jolloin formatiivinen 

arviointi painottuu. 

TAULUKKO 5. 'Taustatietoa arviointi toiminnasta ja sanallisesta tiedot

teesta: Opettajan opas I: SISÄLLYSLUE'I"l1ELO 

1. Oppilasarvostelun uudistamisen taustaa

1.1. Oppilasarvostelun uudistamisprojektin esittely

1.2. Miksi oppilasarvostelua uudistetaan

2. Arviointitoiminta opettajan työn osana

3. Sanallisen tiedotteen kehittämisen lähtökohdista

3.1. Tavoitteet ja sanallisen tiedotteen kehittäminen

3.2. Arvioinnin tehtävät ja sanallinen tiedote

3,3. Arviointitiedon tarvitsijat

3.4. Yhteenvetoa

h, 'l'utkimuksen tuloksia 

4.1. Sanallisen tiedotteen käyttö Ja siihen suhtautuminen perus

koulussa 

4.2. Opettajien ja vanhempien tärkeysarviot laajoista sisältö

alueista 

4.3, Opettajien Ja vanhempien tärkeysarviot oppiaineista, arvi

oinnin suhteuttaminen 

4.4. Opettajien tärkeysarviot oppilaan työskentelytapoja ja sosi

aalista kehitystä kuvaavista piirteistä 

4.5. 'I1yöskentelytapoja Ja sosiaalista kehitystä kuvaavien pnr

teiden esittäminen 

4.6, Opettajien ja vanhempien käsitykset arvioinnin tehtävistä 

ja parhaasta arviointikäytännöstä 

4.7. Opettajien asenteellinen valmius oppilasarvostelun uudista

miseen 

5. Sanallisen tiedotteen tyyppejä ,Ja erilaisia tiedotemalleja



Oppaassa korostetaan arviointikäsitteen laajuutta oppi

lasarvioinninkin osalta. Arviointi voi kohdistua oppilaan 

edellytyksiin (diagnostinen arviointi), oppimisprosessiin 

(formatiivinen arviointi) sekä oppimistuotokseen (summatii

vinen arviointi). Riippuen siitä, minkä tyyppisestä arvioin

nista on kyse, saadaan erilaista arviointitietoa, jota voi

daan käyttää opetuksessa oppimisen tehostamiseksi (vrt. Kor

pinen 1978, kuvio 4; sivu 9). 

Sanallisen tiedotteen kehittämisen lähtökohtina paino

tettiin sitä, että sen avulla tiedotetaan 1) tavoitteiden 

kannalta keskeisistä oppimistuloksista, 2) että tiedottami

nen täyttää sille asetetut tehtävät ja on vaikutukseltaan 

oppimista ,ja koulun tavoitteiden saavuttamista edistävää 

ja 3) että arviointitiedon tarvitsija kykenee sanallisen 

tiedotteen välittämän tiedon varassa tekemään tarvittavat 

ratkaisut eri päätöksentekotilanteissa. Arvioinnin kohde

alueen laajentamista koskemaan muitakin kuin tiedollisia ja 

oppiainekobtaisia tavoitteita painotettiin samalla, kun to

dettiin affektiivisen tavoitealueen arvioinnin ongelmalli

suus. 

Sanallisen tiedotteen yhteydessä painotettiin arvioin

nin tehtävistä erityisesti sen käyttöä motivoimaan oppilai

ta ja oppilaiden huoltaj ia sekä .9J::jaamaan opiskeluun lii t

tyvien ratkaisujen teossa. Sanallisen tiedotteen kannalta 

keskeisinä tiedon tarvitsjaryhminä pidettiin oppilaita, 

opettajia ja oppilaan huoltajia. 

Oppilasarvioinnin kehittämisen painopisteet oli koottu 

yhteen teesinomaisesti seuraavien pääotsikoiden alle: 

- Tavoitteet arvioinnin ja tiedottamisen lähtökohta

- Pääpaino oppilaassa ja oppimisessa

- Tiedottamista kehitettävä

- Arviointi myönteiseksi

- Eri osapuolia aktivoitava
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Opettajien toisessa oppaassa (kokeiluohjelma s. 61-70) keskityt

tiin käytännön ohjeisiin, jotka liittyivät kiinteästi käytettävään ko

keilumateriaaliin (s. 71-263). Kuvioa 15 käytettiin hyväksi esitet

täessä tiivistetysti koko arviointiprosessi, johon liittyivät käytän

nön toimenpiteet niiden suorittajat ja/tai kohteet sekä toimenpiteet, 

esittämistapa eli menetelmä. 

Arviointiprosessin samoin kuin kokeilunkin ensimmäinen vaihe on/ 

oli tavoitteet ja niistä tiedottaminen (taulukko 6). Tiedottamisen 

helpottamiseksi oli valmistettu jokaista kokeilussa mukana olevaa luok

ka-astetta varten tiedotelehdet (kokeiluohjelma, liitteet 1.1 - 1.4, 

s. 73-100), jotka oli tarkoitettu oppilaiden huol taj i.lle. Opettajia

kehoitettiin keskustelemaan myös oppilaiden kanssa tavoitteista. 

Opettajan omaa tavoitteiden tuntemusta pyrittiin lisäämään siten, 

että heidän käyttöönsä oli laadittu äidinkielen ja matematiikan perus

tavoitteista yhteenvedot sekä verrattu käytössä olevan matematiikan 

oppikirjan sisältöjä perustavoitteisiin (kokeiluohjelma, liitteet 3-5, 

s. 113-181). Kokeilussa pyrittiin erityisesti kiinnittämään huomiota

opiskelutaitojen kehittämiseen. Tätä varten oli opettajille laadittu 

yhteenvedot peruskoulun opiskelutaitojen tavoitteista. (Kokeiluohjel

ma, liite 8 ja 8,3, s. 209-215 ja 225-226). 

Varsinainen arviointi eli oppimisen edistymisen seuraaminen ta

pahtui äidinkielen, matematiikan, kasvatuksellisten tavoitteiden sekä 

opiskelutaitojen tavoitteiden osalta. Arvioinnin suorittajia olivat 

sekä opettaja että oppilas itse. Oppilas seurasi omaa edistymistään 

erityisesti opiskelutaitojen osalta. Tämän seurannan helpottamiseksi 

oli kehitetty itsearviointilomakkeita. Opettajan arviointia ohjaamaan 

oli kehitetty arviointi- ja yhteenvetolomakkeita jatkuvaa luokkakoh

taista seurantaa ajatellen matematiikkaan ja äidinkieleen. Ohjeissa 

korostettiin erityisesti sitä, että arviointi on jatkuvaa ja opettaja 

tekee sitä koko ajan. Vain pieni osa arvioinnista tapahtuu kirjalli

sin kokein. Oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä pidettiin 

tärkeänä, koska sitä kautta oppilaan minäkäsitys rakentuu vähitellen 

realistiseksi ja positiiviseksi; oppilaan-tulisi koko ajan nähdä edis

tymisensä mahdollisimman selvästi. Tässä kohdin pyrittiin erityisesti 

kehittämään oppilaan sisäistä motivaatiota ja kykyä tehdä itsenäisesti 

valintoja, kehittää riippumattomuutta. 
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TAULUKKO 6. Kokeilumateriaalin sisällysluettelo ja pääasiallinen kohderyhmä, 

jolle materiaali on tarkoitettu (Korpinen 1979). 

1. LUOKKA-AS'I'EEN rrAVOITTEET JA NIISTÄ
TIEDOTTAMINEN VANHEMMILLE

1.1. Ensimmäisen luokan tiedotelehti

1. 2. 'roisen luokan tiedotelehti

1.3. Kolmannen luokan tiedotelehti 

1.4. Kuudennen luokan tiedotelehti 

2. ARTIKKELIVERSIO'r /ESITELMÄVERSIO'r/
KOKEILUN YLEISESITTELY

2. 1 . Kokeilun tarkoituksesta

2o2, Oppilasarvostelun uudistamisen 
taustasta 

3. ÄIDINKIELEN PERUSrrAVOI'I'11EIDEN YHTEENVETO

4. MATEMATIIKAN PERUSTAVOITTEIDEN YHTEENVETO

5 • YH'rEENVETO KÄY11ÖSSÄ OLEVAN MATEMATIIKAN 
KIRJAN OPPIAINEKSES'l'A 

6. MATEMA'I'IIKAN 'I'AVOITTEET JA SISÄLLÖT

6.1. Arviointi- ja yhteenvetolomake
koko luokalle 

7. ÄIDINKIELEN 'rAVOITrrEET JA SISÄLLÖT

7,1. Arviointi ja yhteenvetolomake
koko luokalle 

8. PERUSKOULUN OPISKELUTAIDON TAVOITTEET

8.10 Opisk�lutaidon itsearviointilomake

8020 Opiskelutaidoista ja kotitehtävien
tekemisestä 

9o TYÖSKENTELYTOTTUMUXSET JA SOPEUTUMINEN 

9a1. Työskentelytottumukset Ja sopeu
tuminen: Mitä se on? 

9,2o Oppilaskohtaiset arviointilomak
keet opettajalle 

9,3. Oppilaan itsearviointilomake 

O. SANALLISEN TIEDOTTEEN MALLIT

1 • HAKEMISTO 

Huoltaja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Oppilas 

X 

X 

Opettaja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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'l'OIMENPIDE 

1. Opiskelujakson tär

keimpien tavoitteiden

esittely:

- äidinkieli

- matematiikka

- (vieras kieli)

- muut tavoitteet

2o Oppimisen edistymi

sen seuraaminen op

pilaskohtaisesti: 

- äidinkielen tavoitteet

- matematiikan tavoitteet

- ( vieras kieli)

- kasvatukselliset ta-
voitteet:

"sopeutuminen"

"työskentelytaidot 11 

- opiskelutaidon ta
voitteet

3o Sanallisen tiedotteen 

lähettäminen 

40 Oppilaiden huoltajilta 

saadun palautteen kerää

minen (vrt. huoltajille 

tarkoitettu tiedotteen 

osa) o 

KENELLE ('rAI KUKA) MI'rEN 

OPPILAS Yhteisesti luokassa, opet

taja esittelee, keskustel

laan (asianomaisen oppiai

neen tunnilla). 

OPPILAAN 

HUOLTAJA 

OPETTAJA 

Vanhempien tilaisuudessa 

yhteisesti sekä tiedottamal 

la kotiino 

Oppilaskohtainen arviointi

lomake, jossa arviointikoh

teet spesifioitu, havain

nointi Ja seuranta: 

(vaihtoehtoja) 

a) hiljaisen työskentelyn
aikana

b) tehtävien tarkastuksen
yhteydessä

c) kokeiden yhteydessä

d) tukiopetustuokioiden
aikana

-�-�---�-----------�---�-�-------------�-------

OPPILAS 

OPPILAS 

OPPILAAN 

HUOLTAJA 

OPETTAJA 

Oppilas ohjataan tarkkaile

maan omaa edistymistään em. 

tilanteiden yhteydessä Ja 

esim. valmiiden arviointi

luetteloiden avulla 

(oppilaan itsearviointi) 

Keskustelu tiedotteen sisäl 

löstä Ja lähettämisestä 

- esitellään sisältö ja pe
rustellaan, miksi asiasta
tiedotetaan

- tärkeimmät havainnot muis

tiin yhteenvetolomakkeelle

oppilaskohtaisesti.

KUVIO 15. Sanallisen tiedotteen antaminen (käytännön toimenpiteet) 

( Korpinen 19 '7 8) 
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3. TUTKIMUKSEN ONGELMAT JA HYPOTEESIT

Tämä tutkimus on luonteeltaan evaluaatiotutkimus (vrt. Weiss 1972), jossa 

arvioidaan, missä määrin toteutuivat ne tavoitteet, joita sanallisen arvioin

nin sekä kodin ja koulun yhteistyökokeilulle asetettiin ajatellen oppilaiden 

oppimistuloksia. Kokeil1Johjelmalla pyrittiin oppimistulosten parantamiseen 

opettajan toiminnan kautta. Kokeiluohjelman sisältö pyrittiin johtamaan ai

kaisempien tutkimusten sekä opettamista ja oppimista käsittelevien teorioiden 

pohjalta. Ohjelman onnistumista tai epäonnistumista voidaan kuvata periaat

teessa kolmella eri tavalla (Weiss 1972, kuvio 16): onnistunut ohjelma panee 

liikkeelle seurausprosessin, joka johtaa haluttuihin vaikutuksiin ts. oppimis

tulosten paranemiseen. Epäonnistuminen voi johtua siitä, että ohjelman taus

talla oleva teoria on epäonnistunut eikä johda haluttuihin vaikutuksiin tai 

siitä, että ohjelma on epäonnistunut eikä pane liikkeelle seurausprosessia, 

joka voisi johtaa haluttuihin vaikutuksiin. 

Onnistunut 
ohjelma 

Teoria 
epäonnistunut 

Ohjelma 
epäonnistunut 

ohjelma 

ohjelma 

panee 
... 

liikkeelle 

panee 
\1,. 
w 

liikkeelle 

ei 
pane 

liikkeelle 

seuraus-
prosessin 

seuraus-
prosessin 

seuraus-
prosessia 

joka .. haluttuihin 

johtaa 
.. vaikutuksiin 

joka haluttuinin 
ei vaikutuksiin 

johda 

joka 
• • l" 

,l ohtaisi 

haluttuihin 
vaikutuksiin 

Kuvio 16. Ohjelman epäonnistumisen tyypit Weissin ( 1972) mukaan 
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Weissin (1972) jako on karkea, mutta tässä yhteydessä ei liene tar

peen ryhtyä erittelemään muita tekijöitä, jotka tämäntyyppisessä kehit

tämiskokeilussa antavat runsaasti aihetta speukulaatioihin. 

3.1. Tutkimuksen ongelmat 

Tutkimuksen ongelmat johdetaan niistä tavoitteista, joihin kokeilul

la oppilaiden osalta pyrittiin. Kokeilun yleistavoite oli vaikuttaa op

pilaiden oppimistuloksiin. Tästä yleistavoitteesta johdettu pääongelma 

kuuluu: Voidaanko sanallisen arvioinnin sekä kodin ja koulun yhteistyö

kokeilulla vaikuttaa oppilaiden oppimistuloksiin? 

Tästä pääongelmasta voidaan edelleen spesifioida seuraavat alaongel-

mat: 

1. Voidaanko kokeilulla vaikuttaa oppilaiden opiskelutaitojen
oppimiseen?

2. Voidaanko kokeilulla vaikuttaa oppilaiden motivaation kehitty-
miseen?

3. Voidaanko kokeilulla vaikuttaa oppilaiden minäkäsityksen ke-
hittymiseen?

4. Voidaanko kokeilulla vaikuttaa äidinkielen koulusaavutuksiin?

5. Voidaanko kokeilulla vaikuttaa matematiikan koulusaavutuksiin?

'I'utkimuksen oheistuloksista ei tässä yhteydessä laadita erillisiä ongel

mia. 

3.2. Tutkimuksen hypoteesit 

Sanallisen arvioinnin sekä kodin ja koulun yhteistyöskentelyllä py

rittiin vaikuttamaan oppilaiden oppimistuloksiin. Tutkimuksen hypotee

sit esitetään seuraavassa samassa järjestyksessä kuin ongelmat. Tutki-

muksen räähypoteesi on seuraava: Sanallisen arvioinnin sekä kodin ja 

koulun yhteistyökokeilulla voidaan parantaa oppilaiden oppimistuloksia. 



Alahypoteesit: 

1. Kokeilun avulla voidaan parantaa oppilaiden opiskelutaitoja.

2, Kokeilun avulla voidaan parantaa oppilaiden motivaatiota.

3. Kokeilun avulla voidaan kehittää oppilaiden minäkäsitystä.

4. Kokeilun avulla voidaan parantaa äidinkielen koulusaavutuksia
( 3. luokka),

5, Kokeilun avulla voidaan parantaa matematiikan koulusaavutuk
sia. 

11. TUTKIMUKSEN MENETELMÄ

4. 1. 'rutkimuksen koeasetelma

Tämän tutkimuksen koeasetelma on pääpiirteiltään 

···1k·k k . · ·· O X O 
Ja i o een Ja koe - kontrolliryhmaasetelma: -0- -·0-.
Stanleyn (1963) mukaan kyseessä on näennäiskokeellinen 

perinteinen esi -

Campbellin Ja 

asetelma, koska 

koehenkilöitä koe- ja kontrolliryhmiin ei ole valittu satunnaisesti. 

Tiukasti ottaen vain klassinen, varsinainen koeasetelma loisi edel

lytykset kausaaliselityksille kokeiluohjelman mahdollisista vaikutuksis

ta, Tosin senkin käyttöä on kritikoitu (vrt. Stufflebeam 1971) ja to

dettu sillä olevan arvoa vain suppeasti panosta ja tuotosta koskevassa 

evaluaatiossa. 

Kokeiluun liittyvään tutkimukseen osallistuivat kokeilevat opetta

jat, oppilaiden huoltajat sekä oppilaat, joiden osalta tässä yhteydessä 

tuloksia esitellään. Tutkimuksen koeasetelma siihen sisältyvine mittauk

sineen ilmenee kuviosta 17. Oppilaiden (3. ja 6. luokka) kohdalla mit

taukset olivat laajimmat käsittäen motivaation, minäkäsityksen ja opis

kelu.taitojen osalta alku- väli- Ja loppumittaukset sekä äidinkielen 

( 3, luokka) ja matematiikan (3. Ja 6. luokka) osalta syyslukukauden 

alussa suoritetut allrnmittaukset ja kevätlukukauden lopussa toimeenpan

nut loppumittaukset, 
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koe

ryhmät 

kont

rolli

ryhmät 

opettajat 
n :::; 25 

oppilaat 
(1 .-3. Ja 
6, lk) 

n "" 54 3 

vanhermnat 
n "" 543 

opettajat 
n == 25 

oppilaat 
(1.-3, Ja 
6. lk)

� "" 551 

wanhermnat 
� °' 551 

ALKUTESTAUS 
(elokuu -77) 

. koulusaavu-
tukset 

. moti vaatia 
1 
! 
i minäkäsitys 

o:i2iskelutaidotj 

koulusaavu-
tukset 

. motivaatio 

. minäkäsitys 

. opiskelutaidot 

1 

VÄLI TESTAUS 
(tammikuu -78)

. motivaatio 

l 
minäkäsitys 
opiskelutaidot 

. asenteet 
kokeiluun 

. yhteistyön 
vilkkaus 

. moti vaatia 

. minäkäsitys 
opiskelutaidot 

LOPPUTESTAUS 
( toukokuu -78)

. kokeilun arvioi-
dut vaikutukset 

. ohjelman käyttö-
kelposuus 
asenteet 

koulusaavu-
tukset 
motivaatio 
minäkäsitys 
opiskelut aidot 

tiedot 
asenteet 
toiminta 

koulusaavu-
tukset 

. motivaatio 

. minäkäsitys 

. opiskelut aidot 

' tiedot 
asenteet 

. toiminta 

L t . .. .. 
11 ---------------------·-- avanoma1.sta tyoskentelya-------------------

KUVIO n. Tutkimuksen koeasetelma Ja mittausten ajoittuminen 



4.2. Koe- ja kontrolliryhmien valitseminen 

Tässä kenttäkokeilun tyyppisessä kokeilussa ei ollut mahdollisuuksia 

edes opetusryhmän tasoiseen satunnaistamiseen, vaan koe- ja kontrolliryh

mät muodostettiin harkinnanvaraisesti niin, että saataisiin kokemuksia 

erityyppisistä kunnista, kouluista ja eri luokka-asteilta. Alkuperäis

suunnitelman (kuvio 18) mukaan koe- ja kontrolliryhmät muodostettiin vai

heittain seuraavasti: 

1. vaihe: valittiin kokeiluun tulevat kunnat esim. maaseutukunta ja

kaupunkikunta koeryhmään sekä näille vastinkunnat kontrolli

ryhmään kehitysasteeltaan samantasoiselta ja samalta talous

alueelta. 

2. vaihe: valittiin koulut

3. vaihe: valittiin opetusryhmät
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KOERYHMÄ 

KONTROLLI-

RYHMÄ 

j KUNNAT l 

maaseutu
kunta 

kaupunki
kunta 

maaseutu-
kunta 

kaupunki-
kunta 

1 KOULUT l 

1 • 

2. 

3. 

·--------- 4. 

5. 
/� 

___ 6. 

7 . 

8. 

9, 

10. 

11. 

----12. 

13. 

14. 

15. 

·------.1 6 •

OPETUS RYHMÄT 

{ 1 luokka-aste x1
2 luokka-aste x2

{3 11 

4 
" 

{5 Jne. 
6 

{7 8
9{ 

10
{ 11 
12 

{ 13
14

{ 15
16

{ 1 7 
18

{ 19
20

{21
22

{23
24

{25
26

{27
28

{29
30

{ 31 
32 

KUVIO 18. Koe- Ja kontrolliryhmien muodostaminen (alkuperäinen suunnitelma) 

Kuviosta ilmenee kaavamaisesti esitettynä alkuperäinen suunnitelma, joka 

ei kuitenkaan lopulta toteutunut sellaisenaan, vaan kokeiluun otettiin mukaan 

kaksi kaupunkikuntaa (Tornio ja Kuopio) sekä yksi maaseutukunta (Rovaniemen 

maalaiskunta) ( taulukko 7 ). Torniosta ja Rovaniemen kunnasta tuli mukaan 

yhteensä 15 opettajaa koeryhmään ja saman verran kontrolliryhmään. He edus

tivat 3. Ja 6. luokka-astetta, Kuopiosta koeryhmässä oli mukana kymmenen 

opettajaa, joista neljä opetti 1. ja 2. luokkaa sekä kaksi 3. luokkaa. Näin 

ollen koeryhmään kuului 25 opetusryhmää Ja kontrolliryhmään 25 eli yhteensä 

50, Koehenkilömäärä oppilaiden huoltajien ja oppilaiden osalta oli 

1 094, joista 543 kuului koe ryhmään ja 551 kontrolliryhmään. 
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Koe- ja kontrolliryhmät muodostettiin viime vaiheessa valitsemalla 

samalta paikkakunnalta jokaiselle koeryhmään kuuluneelle opettajalle vastin

pari kontrolliryhmään. Pääkriteereinä pidettiin sitä, että opettajat opet

tivat samaa luokka-astetta ja -muotoa sekä että oppilasmäärä oli suunnilleen 

sama vastinpareilla. Tällöin mukaan saatiin erityyppisiä luokkamuotoja ja 

·-yhdistelmiä, koska kokeilun käytännön tavoitteeksi oli asetettu hankkia

mahdollisimman monipuolista kokemusta kokeiltavasta ilmiöstä. Kokeilussa

oli mukana myös yhdysluokkia: yhdistelmät 1 - 3 (yksi perusluokka), 3 - 6

(kolme perusluokkaa), 3 - 4 (yksi perusluokka) ja 5 - 6 (kolme perusluokkaa)

sekä näille vastaavat kontrolli ryhmän luokat.

Opettajia valittaessa pyrittiin siihen, että he olisivat tavallisia luo

kanopettajia. Opettajat toimivat paikkakunnilla, joissa peruskoulun asema 

oli jo verrattain vakiintunut ('rornio, Rovaniemen kunta ja Kuopio). Näissä 

kunnissa aikaisempi kokeilutoiminta oli ollut verrattain vähäistä. Kukaan 

kokeilussa mukana olleista ei ollut aikaisemmin osallistunut kokeilutoimin

taan. Tosin 1. ja 2. luokan opettajille kokeiltava asia - sanallinen tiedo

te - oli jo verrattain tuttu, sillä he olivat jo aikaisemmin käyttäneet sa·

nallista tiedotetta. (Erityisesti kuopiolaisille opettajille projektissa 

kehitetty materiaali oli jo tuttua, koska he käyttivät projektissa kehitet

tyjä ja kouluhallituksen oppilasarvostelua käsittelevän yleiskirjeen liitteen 

(Anon. 1976 ) laajoja sanallisia tiedotteita myös kontrolliryhmissä luokka

asteilla 1 - 2). Tästä syystä tämän tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin nämä 

alimmat luokka-asteet. 

Käytännössä kokeilijoiden valinta tapahtui siten, että vuoden 1976 lo

pulla projektin tutkija otti yhteyttä ensin lääninhallitukseen ja selvitti 

alustavasti kokeilun taustaa puhelinkeskusteluin, lähettämällä oppilasarvos

telua koskevia lehtiartikkeleita sekä tutkimusraportin (Korpinen 1976). Lää

ninhallituksesta puolestaan tiedusteltiin alustavasti kunnista ( opetuspäälli

köiltä), olisiko heillä tiedossaan kokeiluun halukkaita opettajia tietyiltä 

luokka-asteilta ja -tyypeiltä, jotka heille oli ilmoitettu. Kun kokeilijat 

oli valittu ja saatu jokaiselta suostumus, heidän keskuudestaan nimettiin kul

lekin paikkakunnalle kokeilun johtaja, joka toimi myös koordinaattorina pro

jektin tutkijan ja muiden kokeilijoiden välillä. 
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TAULUKKO 7. Koe- ja kontrolliryhmät, luokka-asteet sekä henkilömäärät 

x) Luokka-aste: Opettajamäärä Oppilas-/huol-
opetus ryhmien tajien määrä 

Paikkakunta määrä 

1. 2. 3. 1 4. 5. 6. koer. kontr. koer. kontr. 

Rovaniemi l.+ 4 8 8 145 122 

Tornio 4. 3 7 7 85 110 

Kuopio 4 4 2 10 10 313 319 

Yhteensä 4 4 [lg] 11] 25 25 543 551 

x) 1.-2.-luokan oppilaat eivät ole mukana tässä tutkimuksessa.

Alkuperäistä ryhmien muodostamissuunni telmaa ajatellen toteutunut ase

telma on monipuolisempi ja lukumääräisestikin suurempi. Kokeiluun liittyvän 

tutkimuksen kannalta tällä seikalla on omat hankaluutensa, sillä kontrolloi

tavien muuttujien määrä samalla myös lisääntyy. Joihinkin alaryhmiin saadaan 

liian vähän tapauksia, mikä saattaa estää mielekkäänkin ongelman käsittelyn. 

Koe- ja kontrolli ryhmien muodostamisen onnistuneisuutta ts. mahdollista 

samanlaisuutta voidaan tässä yhteydessä tarkastella alkumi ttausten perusteel

la. 

4.3. Kokeilun käytännöllinen järjestäminen: 

kokeilijoiden koulutus 

Kokeilijoiden koulutus oli projektin tutkijan vastuulla. Ensimmäinen 

yhteydenotto kokeili joihin tapahtui huhtikuun lopussa 1977. '1
1ässä yhteydessä 

lähetettiin jokaiselle opettajalle kokeilun alustava kuukausittainen aikatau

lusuunnitelma (Korpinen - Lång 1979) sekä kolme lehtiartikkelia (vrt. Kokei

luohjelma, Korpinen 1978). Projektin tutkija oli kirjoittanut oppilasarvos-
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telun uudistamisen taustasta sekä empiiristen kartoituksen tuloksista 

opettajille ja oppilaiden huoltajille ( Korpinen 1976 ,ja 1977) • 'l1oukokuus

sa 1977 projektin tutkija kävi kokeilupaikkakunnilla ja tällöin opettajil

le oli ensimmäinen yhteinen koulutustilaisuus, jonka tilaisuuden pohjana 

oli "Opettajan opas I (taustatietoa arviointitoiminnasta ja sanallisesta 

tiedotteesta)" (vrt. Korpinen 1978). Koulutustilaisuus oli luentomuotoi

nen ja se kesti noin kaksi ja puoli tuntia. 'I'ässä tilaisuudessa kaikille 

kokeilijoille jaettiin "Opettajan opas J: 11 mahdollista itseopiskelua varten. 

Toukokuun loppupuolella .lähetettiin myös projektissa julkaistut tutkimuk

set (Korpinen 1976 ja 19TT). Koulutilaisuudessa oli lä::mä myös lääninhal

lituksen edustaja, kunnan koulutoimenjohta,ja ja opetuspäällikkö. 

Elokuussa 19TT oli toinen koulutustilaisuus, jossa projektin tutkija 

oli mukana. Tässä kou.lutustilaisuudessa perehdyttiin kokeilun käytännölli

seen osaan, jota edusti "Opettajan opas II" sekä tutustuttiin opettaja- ja 

oppi.laskohtaiseen kokei.lumateriaaliin (Korpinen ·1978). Koulutustilaisuus 

oli luentomuotoinen, 1mitta luennon yhteydessä oli mahdollisuus kysymyksiin 

ja keskusteluun. Kokeilijoiden koulutusta voi luonnehtia samantyyppiseksi 

kuin opettajien täydennyskoulutustilaisuudet ovat tavallisesti olleet, Tältä 

osin pyrittiin ulkoisen validiteetin turvaamiseen, tulosten yleistettävyyteen. 

Näiden koulutusti1aisuuksien jälkeen kokeilun kuluessa tutkija oli yh

teydessä pääasiassa kokeilun paikalliseen johtajaan puhelimitse ja kirjeitse. 

Kaikki tutkimukseen liittyvät mittauJ.rnet toimitettiin kuitenkin suoraan kul

lekin opettajalle samoin kuin kokeiluohjelmaa täydentävä materiaali, josta 

tärkein oli käytettävä sanallinen tiedote. Niiden kehittäminen tässä kokei

lussa tapahtui siten, että tutkija laati ensimmäisen version, jota opettajat 

kokoontuivat yhdessä muokkaamaan. Opettajilta saadun palautteen pohjalta 

kehitettiin uusi tiedotemalli, joka painettiin ja lähetettiin jokaiselle opet

tajalle oppilasmäärää vastaava määrä sanallisia tiedotteita. Menettelytapa 

oli samanlainen sekä syksyn että kevään sanallisen tiedotteen osalta. 

Kokeilijat kokoontuivat keskenään keskimäärin kerran kuukaudessa, mi

käli joitakin tärkeitä asioita ilmeni. Samaa luokka-astetta opettavat oli

vat kiinteimmin yhteydessä toisiinsa, 

Kokeilu toteutettiin normaalina kouluhallituksen kehittämiskokeiluna, 

johon anottiin opetusministeriöltä lupa ja josta kokeiluun osallistuvat opet

tajat saivat kokeilukorvauksen. Kokeilun johtajalla korvaus oli kolme vuo

siviikkoylituntia ja muilla kokeiluun osallistuvilla opettajilla kaksi vuosi

viikkoylituntia, Kokeilukorvaukset olivat eräisiin muihin kouluhallituksen 
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kehittämiskokeiluihin nähden verrattain pienet (vrt. Tavoiteoppimisprojekti 

anon. 1975). 

Kokeilun käytännön suunnittelua haittasi se, että tieto kokeilusuunni

telman hyväksymisestä saatiin vasta heinäkuun puolen välin jälkeen 1977, 

kun kokeilu.>1 piti käynnistyä jo elokuussa samana vuonna (vrt, KouluhallittLk

sen kirje, anon. 1977). 

4.4. Suoritetut mittaukset ja mittarit 

'l'utkimuksen mittaukset pyrittiin rajaamaan kaikkein välttämättömimpään 

kuitenkin siten, että kokeilulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista pys

tyttäisiin arvioimaan mahdollisimman monipuolisesti. Tämän vuoksi pidettiin 

tärkeänä arvioida sekä kognitiivisia että affektiivisia oppimistuloksia. 

Kokeiluohjelman sisältö määräsi sen, mitä alueita mitattiin. Esim. 3. luo

kan kokeiluohjelmassa oli aineistoa äidinkielen perustavoitteista sekä oppi

misen arvioinnista seurantalomakkeiden avulla ja sen vuoksi 3. luokalla oli 

verrattain laajat äidinkielen osa-alueiden alku- ja loppumittaukset. Sen 

sijaan 6. luokalla kokeiluohjelma käsitti oppiaineista vain matematiikan 

perusoppiaineksen sekä matematiikan arvioinnin seurantalomakkeita käyttäen 

ja oppilaan itsearvioinnin avulla. Tämän takia 6, luokalla oli vain matema

tiika alku- ja loppumi ttaukset. Kaikki tutkimuksessa käytetyt mittarit 

opettajille tarkoitettuine ohjeineen ovat
x) liitteissä 1 - 3. Mittausten 

ajoittuminen on kuviossa 17, sivulla 76, 

Mittausten ja mittareiden validiteetti- Ja reliabiLiteettiongelmat ovat 

tämäntyyppisessä kenttäkokeilussa suuret ja niillä on tulosten luotettavuu-

den kannalta keskeinen merkitys. Validiteetin osalta on kyse siitä, missä 

määrin on onnistuttu mittaamaan sitä, mikä on kokeiluohjelman sisältö ja sel

vittämään käsittelyn vaikutuksia. Perimmiltään on kyse kokeiluohjelman va

liudesta sen taustateoriaan nähden ,Ja edelleen mittareiden ja sen osioiden vali

diu.desta kokeiluohjelman sisältöön Ja kokeilulle asetettuihin tavoitteisiin 

nähden. Tutkimuksen teoreettinen tausta voidaan kokonaisuudessaan nähdä kä

sitteiden (opettaminen, oppiminen Ja evaluaatio) teoreettisena kartoituksena 

eli sisältövaliditeetin määrittelynä (vrt. Ojanen 1973) , Mittareiden kehit

telyä on suoritettu koko tutkimuksen suunnittelun ajan, rinnan tutkimuksen 

teoreettisen taustan ja kokeiluohjelman rakentelun kanssa. Eskolan (1968) mukaan 

x) Vrt. erillinen liiteraportti KTL:n selosteita ja tiedotteita189/1982.
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tällainen menettely on suositeltavaa, sillä "mittaamismahdollisuudet osaltaan 

määräävät, minkälaisia muuttujia kannattaa ottaa mukaan, ja teoreettisten 

ideoiden siirtäminen empiirisesti tutki ttavaan muotoon antaa muutenkin tukea 

käsi teanalyysille". 

Validiteetti on mittarin tärkein omina1.suus Ja konsistenssi toiseksi 

tärkein ( Cattel ·- Warburton 1967). Konsistenssissa on kolme aspektia: 

homogeenisuus, reliabili teetti ja transferabili teetti. Konsistenssikäsi te 

määritellään mittarin kyvyksi jatkaa sen ennustamista, mitä se aluksi ennus

ti, huolimatta muutoksista sen pituudessa, esittämistilanteissa sekä ihmi

sissä, joille se on tarkoitettu. .tlomogeenisuus ilmoittaa, missä määrin mit

tarin eri osat ja ulottuvuudet ovat keskenään yhtäpitäviä. Reli1',biliteetilla 

tarkoitetaan, että mittari on yhtäpitävä itsensä kanssa ajan ja olosuhteiden 

muuttuessa. Transferabili teetti on mittarin taipumus mitata samaa asiaa ja 

säilyttää validiteettinsa, reliabili teettinsa ja homogeenisuutensa huolimat

ta otoksissa tai populaatiossa tapahtuvista muutoksista, jotka aiheutuvat 

kulttuuri- tai geneettisistä tekijöistä (Cattel - Warburton 1967).

Mittauksiin sisältyy aina sekä todellista että virheellistä varianssia. 

Virhetekijät alentavat konsistenssia ja sen alakäsittei11e laskettvaia in

deksejä. Cattel havainnollistaa virhelähteiden ja konsistenssin välisiä suh

teita 3-ulotteisella kuviolla (kuvio 19).

I 
Erilaiset koehenkilöt 

(todellinen varianssi) 

Transferabili teetti 

II
erilaiset tutkijat 
(virhevarianssi) 

/
II erilaiset osiot 

(virhevarianssi) 

Homogeenisuus 

Reliabiliteetti V eri olosuhteet 
koetilanteissa 

(virhevarianssi) 

Koehenkilöissä 
tapahtuneet muu-
tokset (todellinen varianss ) 

Kuvio 19. Mittarin konsistenssi ja eri virhelähteiden väliset suhteet 
(Cattel - Warburton 1967)
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Tämän tutkimuksen kannalta on keskeisintä, miten luotettavasti kyetään 

mittaamaan koehenkilöissä tapahtuneita muutoksia, siis todellista varianssia 

eli käsittelyn aikaansaamat muutokset. Tutkimusasetelman (kontrolliryhmä) 

avulla pyritään kontrolloimaan esim. kypsymisen vaikutus muutoksiin, samoin 

testauksen vaikutus. 

Itse kokeiden esittämiseen ,Ja koeolosuhteisiin liittyviä virhetekijöitä 

pyrittiin minimoimaan laatimalla niiden esittäjille mahdollisimman tarkat oh

jeet. Kokeiden korjaus tapahtui tutkijan toimesta tai erilliselle vastaus

lomakkeelle (optiselle lomal:keelle), Useita mittauksia peräkkäin esitettä

essä saattaa tapahtua väsymistä ja kyllästymistä, mutta se lienee koe- ja 

kontrolliryhmällä suunnilleen samansuuntaista. 

4.4.1. Opiskelutaidon mittari 

Opiskelutaidon mittarin osiot ol.i. koottu pääasiassa Hämäläisen ( 1973) 

tutkimuk.sessa käytetyn mittarin pohjalta. Hän jakaa opiskelutaidot opiske

luhygienian, opiskeluasenteiden ja opiskelutekniikan osa-alueisiin. Tässä 

tutkimuksessa opiskelutaidon mittari koostuu ennen kaikkea opiskeluhygie

nian ja opiskelutekniikan osa-alueista poimituista asioista. Opiskeluasen

teita vastaa tässä tutkimuksessa lähinnä motivaåtiomittari. Muut opiskelu

taidon mittarin osiot ovat IEA-tutkimuksesta (Anon. 1976 e). Ne kuvaavat 

lähinnä kodin prosesseja: vanhempien tukea ja yleistä kiinnostusta lapsen 

koulutyöstä. 

Opiskelutaitojen mittariin pyrittiin valitsemaan osioita,jotka edus-

taisivat loogisesti perusteltuja asteikkoja ja olisivat tämän tutkimuksen 

kannalta sisällöltään valideiksi katsottavia asioita sekä empiirisesti mah

dollisimman reliaabeleja (homogeenisia). 'raulukkoon 8 on koottu opiskelu

taidon mittarin eri osa-alueet ja niitä edustavat osiot. Mittarin osiot 

ovat yhtä lukuunottamatta samat sekä 3. että 6. luokalla: vain 6. luokka

laisilta tiedusteltiin, montako tuntia he käyttävät kaikkien kotitehtävien 

� �emiseen viikossa (osio 2).
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TAULUKKO 8. Opiskelutaidon mittarin osa-alueet tässä tutkimuksessa 

Opiskelutaidon mittarin osa-alue 

1. Opiskeluhygienia

1.1. Unen-, levon ja ravinnontarpeen

tyydyttäminen ja kiinteät opiskelu

tottumukset 

1.2. Opiskeluympäristö ja keskittymistaito 

2. Tiedonhankinta

2. 1 • 'l'iedonhankinta kuuntelemalla ja 1 uk.e

malla 

2.2. Jäsentely- ja mieleenpainamistekniik

kojen käyttö 

2.3. Harjaantumis- ja arviointitekniikojen 

käyttö 

3. Kodin prosessit

Osion 

3. lk

G), 
+) 

12, 

13, 14 

0), 6, 7 

9, 10,

15, 16, 

18 

8, 11 , 

17 

@,G),@ 

Huom! x) Ympyröity osio IEA0-tutkimuk.sesta (Anon, 1976e)

4.4.1.1. Opiskelutaidon mittarin empiirinen rakenne 

numero 

6. lk

G),@, 13

1 J+, 15, 

@, 7, 8, 

10, 11 , 

16, 17, 

19 

9, 12, 

18 

G),@,G) 

Opiskelutaidon mittarin empiirisen rakenteen selvittämiseksi ja 

asteikkopistemäärien muodostamisen pohjaksi sekä alkumittauksen reliabili

teetin arvioimiseksi laskettiin 3, ja 6. luokan aineistoille erikseen, 

mutta koe- ja kontrolliryhmille yhdessä faktorianalyysi (taulukot 9 ja 

10). Nel,j än faktorin ratkaisuun päädyttiin lähinnä faktorirakenteen si

sällöllisen tulkinnan takia. Koska muuttujamäärä oli verrattain pieni, 

mitkään teknisluonteiset tulkinnat eivät olisi olleet oikeutettuja. 

Kolmannen luokan faktorianalyysin pohjalta mittarin ulottuvuudet voitai

siin kuvata ja nimetä seuraavasti: I faktorilla painottuvat kodin proses

seja kuvaavat osiot: vanhempien tuki ja kotona tapahtuva läksyjen luku 

yleensä. 'Tämä ulottuvuus voitaisiin nimetä: Työskentelytottumukset koto

na ja vanhempien tuki (kodin prosessit). 

II faktorilla painottuvat muuttujat, jotka kuvaavat kodin fyysistä 

opiskeluympäristöä: huonetta, jossa läksyjä luetaan, työskentely--ympäris-



TAULUKKO 9. Korrelaatiomatriisi. Opiskelutaidot. 3. luokka (n = 326) (Alkumittaus) 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

101 100 

102 22 100 

103 04 18 100 

104 -04 13 16 100 

105 08 15 08 00 100 

106 01 -04 18 12 13 100 

107 11 19 16 1 1 09 22 100 

108 12 27 17 19 04 13 15 100 

109 11 24 15 21 -08 05 17 27 100 

110 09 14 10 07 18 1 5 17 23 14 100 

11 1 -04 19 05 09 07 13 -01 20 16 1 1 100 

112 10 01 -07 -03 13 12 10 09 -02 03 03 100 

113 -05 -03 09 -00 19 13 11 13 02 13 16 18 100 

114 12 06 07 -01 30 07 03 07 -07 07 00 17 08 100 

115 22 37 18 05 11 11 17 32 38 16 24 06 03 09 

116 03 22 09 11 04 02 08 27 19 20 19 07 07 10 

117 15 21 n 16 n 13 28 33 28 37 25 03 16 1 1 

118 10 12 03 09 -06 08 05 13 21 -01 03 00 06 -01

115 116 

100 

30 100 

33 33 

25 17 

117 

100 

10 

118 

100 

CD 
0\ 



TAULUKKO 10. Faktorimatriisi. Opiskelutaidot. 3. luokka. 

Alkumittaus (n = 326) 

Osion sisältö I II III IV h
2 

1. Onko sinulla päivittäin

varattu jokin aika
9 

jolloin

luet läksysi? . 41 • 21 .03 -. 11 .23 

2. Vapaa-ajalla vanhempasi .•• . .5J. .09 • 11 .1'7 .33 

3. Palatessasi koulusta vanhempasi . , • 16 .03 .34 .08 . 15 

4. Auttaako isäsi tai äitisi

sinua, .• . 10 -. 16 ._n . 14 . 15 

5, Missä tavallisesti luet 

läksysi? . 01 . 53 . 10 • 12 .30 

6. Onko sinulla mukana koulussa,., -.05 . 15 .l.t2 .09 .21 

1. Onko sinulla tapana koota ... • 18 • 12 .48 -.01 .27 

8. Kuulusteleeko vanhempasi ... ,Jj_ .03 . 28 .]2 .3Q 

9, Hankitko tietoa läksyyn 

liittyvistä asioista ... .43 -,23 .26 .24 .36 

10. Kuunteletko tunnilla ... .01 .20 .28 .35 .24 

11. Luetko kotona saamasi monisteet? .08 .01 .05 -h .23 

12. Kuinka paljon nukut öisin? .oo .33 .01 • 01 . 11 

13. Syötkö aamulla ... -. 1 5 .24 . 19 .26 . 18 

1 l-1-. Millainen valaistus ... .09 .3.Q -.02 .04 .27 

15. Teetkö kysymyksiä itsellesi. .. •22 .01 . 14 . 31 .43 

16. Onko sinulla tapana allevii-

vata läksyä? .27 .03 . 01 .46 .29 

n. Tarkastatko työsi ... .27 . 15 .31 .46 .40 

18. Onko sinulla tapana numeroida •.. • 31 -. 10 .06 . 10 . 1:? 

Ominaisarvo 1.39 0.94 1. 02 1.20 4.56 

%-osuus kokonaisvarianssista 7,7 5.2 5.7 6.7 25.3 

%-osuus yhteisvarianssista 30.4 20. rr 22.5 26.4 100 
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tön valaistusta jne. Tämä faktori voidaan nimetä: Kodin opiskeluympä

ristöksi. 

III faktorilla painottuvat osiot 6 Ja 7, Tämä faktori voitaisiin 

nimetä Tunnol.lisuus-faktoriksi. 

IV faktorilla painottuvat Opiskelutekniikkaa kuvaavat osiot 11, 16 

ja n.

Faktorianalyysin alhaiset kommunaliteetit osoittavat, että mittauk

sen reliabiliteetti (lähinnä mittarin homogeenisuus) ei ole ainakaan yk

sittäisten osioiden k.ohdalla kovin korkea. 'l'oisaalta mittarin osiot py

rittiinkin valitsemaan siten, että ne edustaisivat opiskelutaitojen 

aluetta mahdollisimman kattavasti, mutta kuitenkin taloudellisesti ts. 

asioita olisi mahdolliEdmman vähän 

Kuudennen luokan opiskelutaitojen faldodanalyysissa (taulukko 11 ,Ja 12) 

eriytyy neljän faktorin ratkaisu luontevimmin. I faktorilla painottuvat 

eniten opiskelutottomulrnia ja --tekniikkaa sekä tunnollisuutta mittaavat 

osiot 16 ("Teetkö itsellesi kysymyksiä lukemastasi läksystä?"), 18 ("Tar-

kastatko työsi säännöllisesti, vaikka se ei olisikaan koe? 1t) ("Onko 

sinulla päivittäin varattu jokin aika, jolloin luet läksysi?") ja 8 "(Onko 

sinulla tapana koota kailtki koti tehtävien teossa tarvittavat kirjat, vi

hot ym. välineet lähellesi, ennen kuin alat työhön?") Faktorin voisi ni

metä Opiskelutottumusten ja -tekniikan faktoriksi. 

II faktorille ryhmittyy kolme osiota: osio 7 ("Onko sinulla mukana 

koulussa kaikki tarvittavat oppikirjat ja muut opiskeluvarusteet?"), 

osio 11 ("Kuunteletko tunnilla tarkasti opetusta?") ja 14 ("Syötkö aamul

la riittävästi?") 'I'ämä faktori kuvastaa huolellisuutta ja tunnollisuut

ta. 'l'ässä yhteydessä faktori nimetään Tunnollisuus-faktoriksi. 

III faktorilla painottuvat selvimmin osiot 3, �, 5, 9 sekä 13. Nämä 

osiot kuvastavat lähinnä vanhempien huolehtimista ja kodin prosesseja: 

osio 3 ( "Vapaa-a,jalla kotona vanhempasi A. kehottavat sinua lueskelemaan 

mahdollisimman paljon jne"), osio 4 ( 1tPalatessasi koulusta kotiin vanhem

pasi A. haluavat aina tai melkein aina tietää, miten koulussa sujuu jne") 

sekä osio 5 ("Auttaako isäsi tai äitisi sinua läksyissä?"). Osio 9 pai

nottui jo I faktorilla ("Kuulusteleeko vanhempasi tai joku muu läksysi?"). 

Sen sijaan osio 13 ("Kuinka paljon keskimäärin nukut öisin? 1t) ei loogises

ti päätellen tuntuisi sopivan tähän yhteyteen, mutta ehkä sekin kuvastaa 

vanhempien huolenpitoa ja kodin prosesseja siinä mielessä, että lapsen 

riittävästä unentarpeesta huolehditaan. 'rämä faktori nimetään Vanhempien 

tuki opiskelulle-faktoriksi. 



TAULUKKO 11. Korrelaatiomatriisi. Opiskelutaidot. 6. luokka. (N=267) (Alkumittaus) 

Osio 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 78 19 

100 

2 12 100 

3 15 12 100 

4 06 14 13 100 

5 01 03 11 20 100 

6 09 06 14 13 07 100 

7 04 12 09 02 -07 06 100 

8 27 07 17 09 03 07 10 100 

9 27 18 33 19 20 02 02 19 100 

10 22 17 18 16 07 05 03 15 26 100 

11 12 16 16 09 -02 18 27 23 24 16 100 

12 22 19 21 24 07 25 15 29 16 21 18 100 

13 14 16 24 09 11 02 -02 11 16 16 11 10 100 

14 15 12 12 22 14 10 20 12 09 06 26 14 13 100 

15 09 08 11 12 -03 24 04 13 13 03 18 16 02 13 100 

16 28 15 18 18 04 07 04 25 25 27 20 20 14 16 15 100 

17 25 06 14 04 15 12 03 28 21 18 13 19 08 11 07 26 100 

18 23 19 22 15 04 05 04 25 31 24 32 25 14 10 05 36 26 100 

19 15 12 09 18 12 15 00 13 23 22 11 22 14 02 17 29 10 22 100 
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TAULUKKO 12. Faktorimatriisi. Opiskelutaidot. 6. luokka. 

(N=267) (Alkumittaus) 

Osio I II III IV h2 

_L9_ 08 08 07 25 

2 17 20 23 07 13 

3 25 19 37 05 24 

4 07 07 38 29 23 

5 00 -08 41 08 18 

6 04 11 05 48 25 

7 03 L9_ -06 06 26 

8 46 17 00 14 26 

9 41 08 J+o 02 33 

10 39 02 26 05 22 

11 28 48 07 1 5 34 

12 32 18 14 37 29 

13 18 09 36 -04 17 

14 06 40 21 15 23 

15 11 12 01 42 20 

16 � 06 15 15 34 

17 45 04 06 09 22 

18 � 15 17 03 55 

19 lQ 12 22 31 25 

ominaisarvo 1.96 . 88 1.04 . 85 11. 73
%-osuus kokonais-
varianssista 

10,3 4-.6 5.5 J+. 5 24.89 % 

%-osuus yhteis-
varianssista 41. 4 18.6 22 ,0 18.0 100 % 
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IV faktorille painottuvat eniten osiot 6, 12, 15 ja 19. Nämä osiot 

kuvastavat fyysistä opiskeluympäristöä kotona: osio 6 ("Missä luet taval

lisesti läksysi?"), osio 12 ("Luetko kotona tunnilla saamasi monisteet?"), 

osio 15 ("Millainen valaistus on siinä paikassa, jossa luet läksysi?") 

jne. Tällä faktorilla painottuu jonkin verran myos opiskelutekniikkaa 

kuvaava osio 19 ("Onko sinulla tapana numeroida tai kirjoittaa sivun reu

naan kirjaimin, jos kirjassa esiintyy luettelo?"). Faktori nimetään 

Kodin opiskeluympäristö -faktoriksi. 

Opiskelutaidon mittarin faktorianalyyseissa kiinnittää erityistä 

huomiota osioiden melko alhaiset kommunaliteetit. Tämä seikka on syytä 

pitää mielessä erityisesti silloin, kun tarkastellaan tuloksia asiakoh

taisesti. 

4. l+.2. Minäkäsityksen mittari

4.4.2.1. Minäkäsitysmittarin osioana.lyysi 

Tutkimuksessa käytettiin Coopersmithin (1967) minäkäsitysmittaria 

(Coopersmith's Self-Esteem Inventory) voimakkaasti karsittuna,sillä al

kuperäinen mittari sisältää 58 osiota. Mittarin valintaa voidaan perus

tella lähinnä sillä, että se on laajalti käytetty ja aikaisemmista tut

kimuksista oli saatu mittarin ominaisuuksista joitakin tietoja (vrt. 

Korpinen 1979 ja Husso 1975). Mittarin validiteettia ja reliabiliteet

tia on myös selvitelty (vrt. Landis 1972, Richmond & White 1971 ja 

Coopersmith 1967). Coopersmithin minäkäsitysmittaria on myös käytetty 

kokeellisissa tutkimuksissa, joissa on jouduttu selvittämään muutoksen 

mittauksen ongelmia (vrt. McMillan 1978). Mittauksen validiteettiongel

mat ovat tämän mittarin kohdalla erityisen suuret. Tämän tutkimuksen 

taustateoria on motivaation ja oppimisen minäkäsitysteoria, joka poh

jautuu useisiin teoreettisiin lähtökohtiin, mutta ennen kaikkea Rogersin 

(1961) teoriaan, jota voidaan pitää lähinnä fenomenologisena. Hän mää

rittelee minäkäsityksen organisoituneeksi ja tiedostetuksi käsitehahmok

si, jonka yksilö saa itsestään. Se sisältää havainnot omista kyvyistä, 

.luonteenpiirteistä, havainnot itsestä suhteessa muihin ja ympäristöön sekä 

päämäärät ja ihanteet, joilla on todettu olevan positiivisia ja negatii

visia arvovarauksia (Rogers 1950). Coopersmithin (1967) määritelmä on 

sukua Rogersin määritelmälle, mutta se on operationaalisempi. Cooper-
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smithin mukaan minäkäsitys on abstraktio, jonka yksilö kehittää niistä 

ominaisuuksista, kyyYistä ja toiminnoista, jotka ovat liitettävissä hä

neen itseensä. Tätä abstraktiota edustaa symboli "minä", joka on henki

lön käsitys itsestä itselleen. Minä abstraktion perustana ovat yksilön 

havainnot ja kokemukset itsestään ja käyttäytymisestään sekä tapa, jolla 

toiset henkilöt reagoivat hänen asenteisiinsa, olemukseensa ja esiintymi

seensä. Minän tutkimus on asennetutkimusta, jolloin minäkäsitys on erään

lainen asennoitumistapa itseä kohtaan. Minäkäsitys on yksilön subjektii

vinen arvio itsestään: millaiseksi hän itsensä kokee lähinnä vanhempien, 

tovereiden ja opettajan käyttäytymisen heijastumana. Se osoittaa hyväk

symisen tai paheksumisen asteen ja määrän, jolla yksilö uskoo itsensä ky

keneväksi, menestyväksi ja arvokkaaksi. 

Coopersmi thin alkuperäinen mittari jakautuu 11 alaskaalaan: 

1. Yleisminä (26 osiota) 

2. Toveriminä (8 osiota)

3. Kotiminä (8 osiota) 

�. KoulumiP.ä ( e osiota) 

Tähän tutkimukseen minäkäsitysmittarista valittiin tutkimuksen taustan 

ja kokeiluohjelman kannalta relevanteimmat osiot (liite 1.3 ja 1.6). 

Minäkäsitysmittarin sisältö kattoi ennenkaikkea yleistä minää, kouluminää 

ja kotiminää koskevat osa-alueet. 'I'arkempi sisältö ilmenee taulukosta 13. 

Minäkäsitysmittarissa oli myös asioita, joita alkuperäinen Coopersmithin 

mittari ei sisällä. Ne mittasivat lähinnä kodin prosesseja ja suhtautu

mista todistukseen. Kuudennella luokalla kartoitettiin lisäksi tasolrnrs

sivalintoja sekä niihin suhtautumista ja tavoitetason asettamista yleensä. 

TAULUKKO 13, Minäkäsitysmi ttarin sisällön kattavuus tässä tutkimuksessa 

Minäkäsitysmittarin osa-alue ja 

osion sisältö 

1. Yleisminä

- Annan myöten ja luovutan helposti

- Pidän itseäni muita huonompana

- Häpeän usein itseäni

Osion numero 

3. luokka 6. luokka

19 

22 

25 

(jatkuu) 

20 

23 

26 



TAULUKKO 1 3. (jatkoa) 

Minäkäsitysmittarin osa-alue Ja 

osion sisältö 

2. Koul uminä

- Minun on vaikea puhua luokan edessä

- Jos työskentelen kovasti, pystyn jatkamaan

opintojani

- Pidän siitä, että minut huomataan luokassa

- En tee koulutehtäviäni niin hyvin kuin haluaisin

- Opettajani saa minut tuntemaan, että en ole tar--

peeksi hyvä

- Olen ylpeä koulusaavutuksistani

- Tunnen olevani koulussa usein poissa tolaltani

- Minut lannistetaan usein koulussa

- Haluan päästä koulussa niin vähällä kuin mahdollista

- Minun on tarpeetonta jatkaa koulunkäyntiä perus-

koulua pidemmälle

Jos huomaan jääneeni jälkeen jossain aineessa,

otan siitä itse selvää

3. Kotiminä

- Vanhempani odottavat minusta liikaa

- Vanhempani ymmärtävät minua

- Vanhemmillani ja minulla on hauskaa yhdessä

- Vanhempani kyselevät minusta liikaa opettajaltani

- Koulusaavutukseni paranevat huomattavasti, JOS

vanhempani kuulustelevat kotitehtäviäni

- Kotona joudun noudattamaan vanhempieni laatimaa

työjärjestystä

Minusta on turvallista, kun vanhempani ja opetta

jani keskustelevat koulunkäynnistäni

- Keskustelen usein vanhempieni kans8a tasokurssi

ym. valintoihin liittyvistä asioista.

4. Toveriminä

- Olen suosittu toveripiirissäni

93. 

Osion numero 

3.1uokka 6.luokka

20 21 

21 22 

23 24 

26 27 

28 29 

30 31 

31 32 

33 3)I

@ 

@ @ 

@ G) 

24 25 

27 28 

32 33 

@ 

@ @ 

@) G 

@ @ 

@ 

29 30 



TAULUKKO 13 (jatkoa) 

Minäkäsitysmittarin osa-alue ja 

osion sisältö 

Osion numero 

5. Suhtautuminen todistukseen

Luokkatovereiden välit olisivat paremmat, jos 

todistuksia ei olisi 

Numeroarvostelu miellyttää minua 

- Huono numero jossakin aineessa todistaa,etten

koskaan opi sitä ainetta

Tarvitsisin tällä hetkellä enemmän tietoa siitä,

mitä todella osaan

- Jatko-opintoihin pyrittäessä todistukset antavat

riittävän tiedon pyrkijöistä

- Saamani todistus on yleensä ollut oikeudenmukainen

- Todistusnumerot antavat vanhemmilleni riittävän

selvyyden koulumenestyksestäni

- Jos opettaja vaihtuu, uusi opettaja saa menes

tyksestäni tietoa parhaiten todistuksestani

- �
1odistuksen käyttö saa luokallani aikaan

epämiellyttävää kilpailua

6. 'rasokurssivalinnat ja niihin suhtautuminen

- Minun on vaikea päättää, mitä tasokursseja

valitsisin

- Valitsen niin laajat tasokurssit kuin mahdollista

- Minulla on hyvät mahdollisuudet menestyä matema-

tiikan laajallakin kur,rnilla

- Minkä tasokurssin valitsisit tällä hetkellä

matematiikassa?

- Minkä tasokurssin valitsisit tällä hetkellä I

vieraassa kielessä?

- Minkä tasokurssin valitsisit tällä hetkellä II

vieraassa kielessä?

- Montako vuotta peruskoulun päättymisen jälkeen

aiot jatkaa opiskeluasi?

3 J.uokka 

x) Huom! Ympyröidyt osiot eivät sisälly alkuperäiseen Coopersmithin
Self-Esteem Inventoriin. 

6. luokka
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On ehkä harhaanjohtavaa sisällyttää minäkåsitysmittarin otsikon 

alle esim. suhtautuminen todistukseen ja tasokurssivalintoihin. Näihin 

asioihin suhtautumista mitattiin kuitenkin teknisesti samalla tavalla ja 

asteikkoja muodostettaessa faktorianalyysin avulla nämä osiot toimivat 

samalla eräänlaisina "validiteettikriteereinä", ,jotka kuvastanevat mitta

rin sisällön empiiristä pätevyyttä mittaamaan sitä, mitä se on tarkoitet

tu mittaamaan. 

Liitteissä 5,1. ja 5.2. esitetään OSANA-analyysin tulokset alku-, 

väli- ja loppumittaulrnen osalta sekä erikseen kontrolli- ja koeryhmässä. 

Osiot ovat siten käännettyjä, että vastausprosentit osoittavat myönteistä 

minäkäsitystä ja mikäli alkuperäisen osion sisältö on negatiivinen, sen 

merkitys on käännettävä päinvastaiseksi tai ajateltava, että osion koh

dalla on kyse ei-vastanneiden prosenttiosuudesta. Kolmannen luokan osio

analyysissa on mukana myös neljä viimeistä osiota, jotka mittasivat to

distukseen suhtautumista. Ne osiot toimivat eri tavalla kuin varsinaiset 

minäkäsitystä mittaavat osiot: korreloivat negatiivisesti koko testiin 

ja osioiden reliabiliteetti--indeksi ovat alhaisia jopa negatiivisia. 

Ottaen huomioon nämä seikat minäkäsitysmittarin reliabiliteettia voi pi

tää kohtuullisena, myös yksityisten osioiden korrelaatiot joitakin poik

keuksia lukuunottamatta ovat tyydyttäviä vaihdellen alkumittauksessa 

11.-.84, välimittauksessa .1lk.81 ja loppumittauksessa .18-. 78. 

Yleisesti näyttäisi siltä, että mittari toimii samansuuntaisesti kummas

sakin ryhmässä ja eri mittauskertoina kuitenkin siihen suuntaan, että 

reliabiliteetti sekä osiotasolla että koko testin osalta hieman nousee 

alkumittauksesta loppumittaukseen. 

Kuudennen luokan minäkäsitysmittarin (liite 5.2) OSANA-analyysijn 

otettiin mukaan osiot 20-45 ja ulkopuolelle jätettiin todistukseen suh

tautumista mittaavat osiot sekä tasokurssivalintoja koskevat kysymykset. 

Kuudennen luokan minäkäsitysmittarin reliabiliteetti on vähintäinkin 

tyydyttävä ja se nousee alkumittauksesta (.60 ja .64), väli- ja loppu

mittaukseen (.64 ja ,75 sekä ,70 ja ,78). Koeryhmällä reliabiliteetti 

on hieman korkeampi kuin kontrolliryhmällä. Osion ja testin väliset 

korrelaatiokertoimet ovat verrattain hyviä ajatellen tämäntyyppistä mit

taamista samoin osioiden reliabiliteetti-indeksit. Osiot toimivat sa

mansuuntaisesti kummassakin ryhmässä. 



4.4.2.2. Minäkäsitysmittarin rakenne 

Asteikkojen muodostamisen pohjaksi laskettiin 3. ja 6. luokalta 

erikseen minäkäsitysmittarin asioista faktorianalyysit, joiden pohjana 

oli alkumittauksen koko tutkimusjoukko (taulukot 74-15 ja 16-17). 

Kaikki laskennat on tehty osiot samansuuntaiseksi käännettyinä (vrt. 

liitteet 6.1. ja 6.2. ). Kolmannen luokan I faktorilla painottuvat voi

makkaimmin osiot 24, 35, 28 ja 19: "Vanhempani odottavat minusta liikaa", 

"Minun on tarpeetonta jatkaa koulunkäyntHi.ni peruskoulua pidemmälle", 

"Opettajani saa minut tuntemaan, että en ole tarpeeksi hyvä" sekä "Annan 

myöten ja luovutan helposti". Tälle ulottuvuudelle painottuu mielenkiin

toisesti myös todistukseen suhtautumista kuvaava osio 43: "Huono numero 

jossakin oppiaineessa todistaa sen, etten koskaan opi sitä ainetta". On 

huomattava, että tämän osion lataus on päinvastainen kuin aiemmin mainit

tujen ts. negatiivinen. Se johtuu siitä, että osio oli käännetty, joten 

sisällöllisesti kaikki osiot on tulkittava samansuuntaisiksi. Ulottuvuu

den voisi tulkita prosessikuvauksena. Käyttäytymisen taustalla on ylei

nen voimattomuus Ja periksiantaminen, joka johtuu siitä, että vanhemmat 

odottavat liikaa ja opettaja saa oppilaan tuntemaan, "ettei hän ole tar

peeksi hyvä". Tämän takia oppilaasta tuntuu, ettei koulunkäyntiä kannata 

enää jatkaa peruskoulua pidemmälle. Tähän tunteeseen liittyy vielä usko 

siihen, että huono arvosana osoittaa, ettei oppilaasta ole mihinkään. 

Tämän faktorin sisällöstä voi löytää yhtymäkohtia motivaation ja oppimisen 

rninäkäsi tysteoriaan (vrt. Beatty ja Clark, 1976) ja erityisesti persoo

nallisen arvostuksen ja suoriutumisen organisaatiokeskuksiin. Arvontunne 

kehittyy,kun yksilö saa osakseen rakkautta ja hyväksyntää. Kuitenkin hy

väksyntä riippuu usein lapsen suorituksista ,ja vanhemmat sekä opettaja 

osoittavat tai ovat osoittamatta lasta kohtaan arvostusta ja rakkautta 

riippuen siitä, miten hyvin hän suoriutuu hänelle asetetuista tavoitteis

ta ja vaatimuksista. Koska vaatimustaso asetetaan liian korkealle, lapsi 

kokee voimattomuutta ja luopuu tehtävästä ts. hänellä ei ole motivaatiota 

ponnistella eteenpäin. Tällöin ero lapsen havaitun omanarvontunteen sekä 

suoritusten ja ideaalin arvontunteen välillä on liian suuri. Beattyn ja 

Clarkin (1968) mukaanhan persoonallisen arvostuksen ja suoriutumisen 

organisaatiokeskusten tulisi olla erillään toisistaan, mutta käytännössä 

näin ei ole, vaan esim. kiitettävä arvosana merkitsee lapselle sitä, että 

häntä rakastetaan ja huono arvosana vastaa hylkäämistä. I faktori voitai-



TAULUKKO 14. Korrelaatiomatriisi. Minäkäsitys. 3. luokka. (N=326). Alkumittaus. 

119 120 121 122 123 124 125 126 

Muuttuja 

119 100 
120 10 100 
121 -07 -11 100
122 09 16 -05 100 
123 -03 08 -05 -02 100
124 13 08 -03 07 02 100 
125 11 24 -03 20 03 19 100 
126 14 06 -04 05 00 25 17 100 
127 05 10 06 -07 03 19 02 07 
128 18 03 -03 -02 -03 21 13 17
129 -03 13 -02 13 13 01 08
130 01 -05 -05 05 09 06 -05 -02
131 -02 20 -06 13 01 21 19 04
132 -05 09 09 -01 06 07 02 00
133 13 14 -03 12 01 26 19 05 
734 02 17 02 0 < 

1 I -06 17 09 73 
135 17 03 05 -08 -11 

"' 
1) 08 18

136 03 10 03 -01 73 20 -01 08 
137 0'7 

- [ 00 03 -02 14 -05 -04 -01
138 -01 02 02 -08 -00 10 -11 n1 U ,

139 -08 -03 -03 -03 03 06 10 05
140 -04 06 06 -03 05 08 -06 05 
141 03 20 01 01 -06 08 07 12
142 03 05 17 03 02 r,' 

U) 11 04
143 -10 -09 -1 1 -08 -02 -14 -02 -16
144 -14 -03 02 -06 13 -13 -11 -15 

127 

100 
03 
17 

o·-
1 

14
34
09
13
05
18

70
10
11
33
17

17

-01
01

128 

700 
-02
-01

13

03
13
09
19
04

-06

-04
-03

00

11
-02
-12
-11

129 

100 
n�-u.5 

02
04
08
04

-15
02

-03
-04

12
02
06

17

-04
02

130 131 132 

100 
05 100 
O" 1 07 100 

-07 11 13
-12 -02 07
-01 05 10
-05 19 13

02 -00 02 
03 04 13 

-01 02 16
01 -02 33 

-08 03 06
02 07 19 

-06 -02 -01
19 -06 -00

133 134 135 136 137 138 

100 
06 100 
14 03 100 
05 16 20 700 

-00 09 -02 , ".) l_j 100 
02 -01 02 16 18 100
00 Oi=< u 03 10 05 05 
iO 17 -1 7 11 16 34
15 18 16 18 02 -05 
15 03 07 n 16 19 

-14 -07 -19 -10 -04 -03
-05 -12 -08 -09 06 07

139 140 141 142 143 144 

100 
15 100 
10 07 100 
15 16 08 100 
08 -02 -15 -08 100 

-01 07 -13 07 15 700

. 
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TAULUKKO 15. Faktorimatriisi. Minäkäsitys. 3. luokka. Alkumittaus. 

2 3 4 5 h2 

119 .36 -.08 .06 .01 -.04 . 14 

120 .12 .09 . 43 • 10 ,07 .22

121 -.02 .06 ·-. 19 . 13 . 1 5 .08 

122 .05 -·. 10 .41 .03 . 01 • 18

123 -.10 .04 . 19 -. 18 . 18 . 11 

124 .47 . 18 , 16 -.04 .05 .28 

125 . 211 • 03 J+2 • O'T -. 11 .25 

126 .37 .02 . 10 . 13 .05 .n 

127 • 10 ,56 .07 ,06 . 1 1 .34 

128 . 43 or) • L • 01 .03 -. iO .20 

129 -.12 • 13 • 3!+ .08 .04 • 16

130 .03 -.03 ,02 -.38 .06 • 15

131 . 24 • 12 .28 -. 15 -.00 .n 

132 .06 .57 ..• 00 .00 .os .33 

133 .37 . 15 .21+ .02 .03 . 18 

134 . 12 . 1 h • 14 .34 . 12 • 19

135 .117 . 01 -.15 • 1 () .oli .25 

136 .23 . 19 .os .09 .32 .20 

137 -.09 . 07 .00 ·-.01 .112 . 19 

138 ,05 .25 - . 15 -. 19 .42 .30 

139 -.05 .30 .07 • iO .03 . 10 

11+0 -.05 .53 -. Oli ·-. 01 .28 .36 

14 1 .21 ' 1 l+ .11 .-:is .09 .20 

142 .06 .25 . 10 • Ql.1 . 31 .17 

143 -.32 • 'IC) -.oli -. 1? -.24 . 19 

14li -.27 .06 -.03 -.32 .06 . 18 

Ominaisarvo 1 .1+6 1.33 1.00 o.68 0.81 5,28 

%-osuus kokoanis-
varianssista 5.7 5. 1 3.8 2,6 3. 1 20.3 

%-osuus yhteis-
varianssista 27.6 25.2 1EL9 12 .9 15 .l+ 100 
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siin nimetä IIArvottomuuden ja alhaisen suoriutumistason" faktoriksi 

tai myönteisesti tulkiten Korkean omanarvontunnon ja_suoritustason ulot

tuvuudeksi. 

II faktorilla painottuvat eniten osiot 27, 32, 40: "Vanhempani ym

märtävät minua', fiVanhemmillani ja minulla on hauskaa yhdessä" sekä HMi

nusta on turvallista, kun vanhempani ja opettajani keskustelevat koulun

käynnistäni". F'aktoriulottuvuus on selkeä ja yhtenäinen. Sen sisältö 

kuvastaa lapsen ja vanhempien hyviä suhteita sekä positiivista ja luot

tamuksellista suhtautumista siihen, että vanhemmat ovat tekemisissä 

opettajan k.anssa. Faktorin voisi nimetä "Vanhempien, lapsen ja opetta

,jan" suhteiden faktoriksi tai tässä lyhyesti Suhteet tärkeisiin aikuisiin

faktoriksi. 

III faktori.lla painottuvat osiot 25, 20, 22 ja 29: "Häpeän usein 

itseäni", "Minun on vaikea puhua luokan edessä 11 ja "Pidän itseäni muita 

huonompana" sekä "Olen suosittu toveripiirissäni". '['ämäkin faktori on 

verrattain selkeä ja yhtenäinen sisällöltään. Kyseessä on alemmuuden 

ja itsehalveksunnan tirnne, joka voimistuu siitä, ettei ole suosittu to

vereiden parissa. 'I'ämä häpeän tunne vaikuttaa edelleen siihen, että 

"luokan edessä esiintyminen" on vaikeaa. Tämän faktorin voi nimetä 

"Itsehalveksunnan" faktoriksi tai myönteisesti Itsehyväksyntä ja esiin

tymi svarmt�-�-. 

IV faktorilla painottuvat eniten osiot 30, 41, 3!� ja 4h: "Olen yl-

peä koulusaavutuksistani 11 ( -- • 3[)), "Luokkatovereiden välit olisivat pa-

remmat jos todistuksia ei oli::d." (. 35), "Haluan päästä koulussa niin 

vähällä kuin mahdollista" (. 3h) ja "'Tarvitsisin tällä hetkellä enemmän 

tietoa siitä, mitä todella osaan" ( - . 32). 'rällä faktorilla painottuvat 

toisaalta kaksi kouluminän osiota, toisaalta kaksi todistukseen suhtau

tumista mittaavaa osiota. Faktoria voisi pitää myös bjpolaarisena, 

,jossa toisena ääripään}i on koulumenestyksestään ylpeä oppilas, joka on 

kiinnostunut saamaan enemmån tietoa myös siitä, mitä hån osaa, toisena 

ääripäänå koulutyöstä heikosti motivoitunut oppilas, joka haluaa päästä 

koulussa mahdollisimman våhin ponnisteluin. 'rä.mä faktori voitaisiin 

nimetä "Suhtautuminen koulumenestykseen" faktoriksi. 

V faktori11a painottuvat osiot 37, 38 ja 36. "Kotona joudun nou

dattamaan vanhempieni laatimaa työjårjestystä fi ( .42), "KoulusaaV11tukseni 

paranevat huomattavasti,jos vanhempani kuulustelevat kotitehtäväni" 

( . J+2) ja "Vanhempani kyselevät minusta liikaa opettajaltani" ( .32). 
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Tällä ulottuvuudella myönteinen suhtautuminen vanhempien laatimaan työ

järjestykseen ja vanhempien suorittamaan kotitehtävien kuulusteluun 

liittyvät toisiinsa ja siihen, ettei lapsi koe vanhempien yhteydenpitoa 

opettajaan negatiivisena. Faktorin voisi nimetä Lapsen koulutyötä 

koskevat kodin prosessit faktori tai Vanhempien huolenpito. On huomat

tava, että jo II faktorilla painottui jonkin verran osio 38: "Koulusaa

vutukseni paranevat huomattavasti, jos vanhempani kuulustelevat kotiteh

täviäni n. 

Faktorianalyysissa osioiden kommunaliteetit ovat verrattain alhai

set. Mittaus ei ole kovin luotettavaa, mutta kyse lienee jossain määrin 

myös osioiden spe�,ifistä varianssista, joka ei tässä tapauksessa tule 

näkyviin. Vain kolmen osion kohdalla lrnmmunaliteetti on yli .30. Ky

seiset osiot mittaavat kaikki 11kotiminää" eli lapsen ja vanhempien suh

teita ja yhdessäolon laatua sekä yhteydenpitoa opettajaan. 

6. luokan minäkäsitysmittari oli sisällöltään laajempi kuin 3. luo

kan mittari. Jo tämänkin takia allrnmittauksesta suoritettu faktoriana

lyysi edellytti suurempaa faktorimäärää (taulukot 16 ,1a 17). 

Mittari on melko heterogeeninen ,ja myös tämä seikka näkyy faktorimääräs

sä sekä yksittäisten osioiden verrattain alhaisissa kommunaliteeteissa. 

Faktoriratkaisu2.n otettiin mukaan 8 faktoria, vaikka teknisesti jo 4-5 

faktorin ratkaisu olisi riittänyt, koska tällöin ominaisarvo laski alle 

yhden. Sisällöllisesti 8 faktorin ratkaisu näytti kuitenkin tarkoituk

senmukaisimmalta tämän tutkimuksen ongelmien kannalta, koska alkumittauk

sen faktorianalyy,::;ia käytettiin asteikkojen muodostamisessa. Faktori

analyysin tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon alkuperäisen osion 

sisältö sekä sen käänteinen merkitys sen ,jälkeen, kun faktorianalyysi 

on laskettu aineistosta, jossa osioiden suunnat on käännetty (vrt. lii

te 6.2.). Osiot 20-3)-1, 36, 39-lilr ovat varsinaisia minäkäsitysosioita, 

osiot 46-5� mittaavat suhtautumista todistukseen, 'J7ässä kohdin osiot 

on käännetty niin, että ne mittaavat kaikki positiivista suhtautumista 

todistukseen. Osiot 35, 37-38, 45 ja 55-57 koskettelevat tasokurssiva

lintoja ja osio 58 koulutuksellista tavoitteenasettelua. 

6. luokan aineistossa I faktorilla painottuvat voimakkaimmin osiot

26, 23, 30, 29, 32, 5·1 ja 34. Osiot ovat keskeisiä minäkäsitysosioita, 

jotka kuvastavat oppilaan suhtautumista opettajaan (osio 29), tovereihin 

(30) sekä heidän kauttaan syntynyttä käsitystä omasta itsestä, Kun tar

kastellaan ulottuvuuden negatiivista päätä kyse on alemmuuden- ja häpeän-
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TAULUKKO 16, Minäkäsitys. Korrelaati.omatriisi. 6. l'J.okirn. (Allrnmittaus) 

120 121 122 723 124 125 126 127 728 129 130 131 132 133 134 

146 147 148 149 150 151 152 1�� 154 155 156 157 158 

136 13T 138 139 140 141 142 143 ,44 145 

120 100 

121 00 100 

122 05 -01 100 

123 08 13 10 100 

124 04 08 11 -01 100 

-03 15 09 12 -03 700125 

126 

127 

15 17 10 22 04 10 100

13 09 03 17 -12 72 16 1CO 

128 -13 11 01 18 03 111 10 15 100 

129 05 13 08 28 -02 07 11 03 12 100 

11 09 09 14 -02 05 25 OT c4 23 100

-03 -09 -02 OT 07 -06 -04 --01 06 -03 05 100

16 12 -03 24 -06 17 29 18 04 15 07 -01 100 

-03 08 09 os o4 17 07 12 32 12 o4 -01 12 100 

10 11 03 13 -15 21 26 13 os 21 2T -12 23 24 100 

12 17 -03 14 -04 02 09 06 04 10 07 06 16 11 -01 100 

09 04 07 -05 -11 10 --02 10 17 03 00 08 14 19 02 11

08 02 09 Oli 01 -07 -01 01 -06 C5 -11 05 -03 C9 -13 17

100 

09 100 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

738 

139 

740 

141 

142 

143 

144 

145 

-02 03 08 31 00 09 16 13 12 16 02 01 23 i 4 13 17 07 

15 06 06 09 -06 14 -01 01 19 07 08 05 08 19 15 06 20 

14 100 

06 18 100 

-01 c6 os 07 -02 07 10 -o4 20 14 15 oo o4 10 20 oo

-11 -16 00 -07 -03 -15 -03 -03 -02 -19 -19 07 -10 os -13 -08

-08 07 07 -06 07 -11 -03 -07 03 -02 01 -04 -11 05 -05 -17

03 07 12 17 -08 12 15 06 '.3 07 10 08 09 18 09 06

-09 13 09 oa 01 o4 06 16 16 12 -□3 01 01 21 -□7 oo

00 04 -08 02 02 -01 05 13 09 oc -01 01 04 09 03 21

11 -04 06 33 100 

-05 06 -02 -11 -05 100 

-04 04 -01 03 07 23 100

15 08 05 09 01 -06 -02 100

18 20 12 -03 05 14 27 04 

12 10 14 06 -06 05 09 02

100 

11 100 

146 -09 o4 13 03 oo oo -01 o� o4 -03 -08 05 oo o4 02 01 -06 -02 -o4 -05 o4 14 07 -01 -06 -09
100

147 07 05 11 18 c8 14 12 -06 1l 21 08 02 16 17 15 03 05 10 30 23 14 -15 03 10 05 -07 
06 100 

148 -02 03 03 05 -02 25 06 02 06 c6 01 -09 03 03 -□3 -03 08 03 02 o4 13 -03 -o4 oo 05 -21
-01 27 100 

149 02 -02 02 -06 20 -03 -05 -Ob -17 00 -12 -04 -12 -08 01 01 -20 -07 -04 -11 -13 -01 04 11 -13 -15
24 08 - 14 100

150 00 00 11 06 -01 -05 -05 --01 01 01 12 --01 -06 01 -01 03 -09 -11 12 -01 -OT 10 00 -02 -06 -07
15 04 -03 16 100

151 10 05 05 23 01 -07 13 06 13 13 14 07 09 09 04 05 04 04 25 04 03 04 04 -01 27 03
00 15 01 -05 03 100

152 -13 03 10 10 -06 18 15 00 22 19 09 02 07 O't 08 07 01 03 04 10 18 -06 -04 00 07 -06
09 11 38 12 -01 16 100

153 -15 -08 -15 -22 -03 -19 -17 -17 -lS -2C -12 02 -20 -18 -14 -04 -04 -10 -05 -13 -09 08 00 -C3 -16 -01
-02 -17 -03 11 -07 -11 -09 100 

154 00 -08 11 -09 11 -09 -13 -16 -11 -09 -01 06 -15 01 -16 -10 07 -01 -10 02 -12 13 08 -13 08 01
04 01 -01 -08 -03 -01 -13 -01 100

155 04 -04 07 20 03 -02 11 07 16 08 03 G� 11 17 □7 17 04 25 43 24 06 -01 -04 09 12 14
C2 14 03 -1 6 04 11 03 01 -1 1 1 JO

156 09 03 J5 14 -02 06 07 -01 �9 14 09 02 17 10 14 2� 12 31 23 09 10 -03 -05 12 06 08
-11 05 02 -23 -01 13 C2 -14 -07 32 100 

157 12 03 03 15 -02 04 -02 07 07 12 -iJl 03 1� 08 13 25 14 �8 26 24 08 -09 -08 11 -01 07
-04 07 -07 -15 OJ -03 02 -01 -16 4o 42 100 

158 10 15 03 04 -04 1 6 14 03 07 10 14 04 21 �8 17 22 10 11 21 23 14 00 -02 00 12 10 
-12 12 03 -22 -07 -03 03 -17 02 23 �7 19 100
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'rAULUKKO 17. Minäkäsitys. Faktorimatriisi. 6. luokka 

( xrengastetut osiot on käännetty) 

Osio I II III IV V VI VII 

120 0 19 0 11 -.30 .06 -. 12 . 19 -.04 
121 .24 -.02 .oo .07 .05 -.02 -.01 

x ) � • 11 ,05 .04 --. 16 .08 .30 .07 
123 .47 .23 .05 -. 14 .07 -.04 . 01 
(j]Ii) .02 -.oo .05 -.03 -.01 .25 -.02 
125 - • 14 -.04 -. 12 .05 .27 -.09 . 12 

126 .50 .02 -.03 .01 .03 -.04 -.01 
127 .25 .03 .07 .02 -.08 -.17 - • 13

. 14 . 07 .34 . 01 . 12 -. 18 .29 
129 .l±l. . 13 -.02 .01 ,17 .03 .14 

.hll -.06 - , 1 1 .06 -.05 .05 .24 
-.04 .10 .09 --. 00 -.05 .05 .03 1 

132 .38 . 16 -. 15 .07 .00 -. 11 -.02 

• 10 . 11 . 2!+ -·. 05 . 01 .03 • 21
13 .36 -.00 -.17 -.06 -.05 - • 15 .30
135 • 12 .37 -. 11 .07 -.01 -. 10 -. 11 
136 -.06 .14 .06 .26 .02 .05 • 13

-.09 -.!±.1 .08 • 11 .09 .21 -.n
.29 -� . 14 -. 15 .02 -.05 .09 

139 .01 .23 -.05 .05 .04 .09 .5Q 
140 • 11 ,02 .05 ,09 .n --.02 .52 

1 -.20 -·.00 .36 - • 10 -. 12 .08 - • 11
2 -.04 -.09 .37 --. 05 -.07 .23 .07 

.09 . 12 -.04 --. 11 .01 -.03 .04 

.14 .09 .49 .18 ,09 . 16 -.09 

.05 . 18 .19 . 16 -.25 -. 10 -.06 
-.06 -.05 ,09 -.43 ,05 .04 -.01 

47 .22 . 18 -.04 -.n .29 .24 .22 
148 .01 -.02 - • Ql+ . 01 ,63 ,04 ,03 

-.08 -.15 -. 14 -.46 • 19 .oo .n 
. 07 .03 . 01 -.Jb -.06 ,05 .02 

-

,37 . 13 .29 -.02 ,07 . 10 -.03 
152 . 16 .01 . 12 -.04 .55 - . 15 . 11 
1 -.34 -.02 .00 -.05 -.05 -.21 -.05 

-.1b - • 11 . 10 .08 --.08 • 39 -.01
,08 .62 • 12 -,06 -.03 -.06 , 1 5 
.14 ,55 -.05 • 21 .oo .03 .08 

-.01 .62 -. 14 ,05 -.06 -. 10 . 14 
• 14 .28 -.07 .29 -.01 .08 • 19

Ominaisarvo 1.93 2. 13 1. 13 • 97 1 . 14 .79 1. 12

%-osuus kokonais-
varianssista 4,9 5,5 2.9 2.5 2.9 2.0 2.9 

%-osuus yhteis-
varianssista 18.5 20.5 10.9 9,3 11. 0 7.5 10,8 

VIII h2 

.09 . 21 

.20 . 11 

. 12 . 16 

.07 •.11 
-.09 .07 
.38 .27 
. 14 .28 
.31 .22 

.25 .33 

.02 .23 
-.05 .28 
-.03 .03 
.26 .28 
.44 .32 

.21 .32 

. 14 . 21 
•22.. .24 
.08 .34 
.04 .40 
.20 .36 
.03 .32 

-.02 . 21 
-.01 .22 

. 30 • 13

. 19 .n 

. 13 . 19 

. 11 .22 

. 11 . 31 

.08 .41 
-.03 .33 
-.06 .14 
-. 10 .26 

.02 .38 
-.26 .23 
-.04 ,22 

.02 .44 

.04 ,Jl 

.09 .44 
• 21 .27 

1. 20 10.40

3. 1 26.7 

11 • 5 100 
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tunteesta, joka on syntynyt siitä, että yksilö kokee, ettei hän ole tar

peeksi hyvä opetta,jan mielestä ja että hänet lannistetaan koulussa. Po

sitiivinen ulottuvuus ja sen kuvaus on edelliselle tulkinnalle suunnil

leen päinvastainen: myönteinen ja luottavainen suhts,utumin2n itseen. 

Ulottuvuus voidaan nimetä: "Itseluottamus ja _ _:tiyväksynt�. 

II faktorilla painottuvat selkeästi tasokurssivalintoja koskevat 

osiot (55, 56, 57, 38, 37). Ulottuvuus voidaan nimetä "Tasokurssivalin

noiksi". (Tämä ulottuvuus ei liity varsinaisesti minäkäsityksen mittaamiseen). 

III faJ.dorilla t3aavat korkeimmat painokertoimet osiot 44, 42, 41 ja 

28. Osiot kuvaavat suhtautumista vanhempien ja opettajan yhteydenpitoon

sekä jonkin verran lapsen ja vanhempien suhteita ("Vanhempani ymmärtävät 

minua"). Faktori voidaan nimetä Kodin ja koulun yhteistyöhön suhtautu

mis -faktor.iksi. 

IV faktorilla painottuvat todistuksen tiedottavaa merkitystä mittaa

vat osiot 49, �6 ja 50. Kyse on todistuksen tied.ottavuudesta vanhemmille, 

jatko-opintoihin pyrittäesr1ä sekä uutta opettajaa ajatellen. Ulottuvuus 

voidaan nimittää 'födi��tuksen tiedottavuus--faktorilrni. 

V faktorilla saa korkean latauksen vain kaksi osiota: 48 ja 52, jot

ka mittasivat todistuksen vaikutusta oppilaiden välisiin suhteisiin ja 

mahdolliseen kilpailuun oppilaiden välillä. Ulottuvuus voidaan nimetä: 

"Todistus 
0
7 a luokkatoveri.en väliset suhteet 11• 

VI faktorilla on kaiken lrnikkiaan erittäin alhaiset painokertoimet. 

Vain kahdella osiolla on yli .30 korrelaatio nim. osiot 54 ja 22. Ulot

tuvuus nimetään 'L'iedontarve ---faktoriksi. 

VII faktorilla painottuvat voimakkaasti osiot 39 ja 40: "Minun on 

tarpeetonta jatkaa koulunkäyntiäni peruskoulua pid.emmälle vi ja "Vanhempa

ni kyselevät minusta liikaa opettajaltani". Kummankin painokerroin tällä 

faktorilla on yli .50. Faktori.n sisältöä voisi luonnehtia siten, että 

se kuvastaisi lähinnä kouluun kyllästymistä, johon liittyy vielä vanhem

pien ylihuolehtiminen ja jatkuva opettajalta kyseleminen. Faktorin voi 

nimetä Koul umot ivaatio--faktorik s i, 

VIII faktorilla painottuvat osiot 33, 25, 36 Ja 43. Korkeimmat pai

nokertoimet kuvaavat lapsen ja vanhempien välisiä suhteita: "Vanhemmil

lani ja minulla on hauskaa yhdessä", ,ja "Vanhempani od.ottavat minusta 

liikaa ".Tässä yhteydessä on jälleen huomattava, että asioista toinen 

(33) on käännetty ja siitä johtuu, että kummankin painokerroin on posJ.

tiivinen. F'aktorilla painottuvat myös osiot 36, 27 ja 43, jotka kuvas-



tavat eräällä tavalla koulunkäyntiin liittyvää sitkeyttä tai sen puutet

ta: "Haluan päästä koulussa niin vähällä kuin mahdollista", "En tee kou

lutehtäviäni niin hyvin kuin haluaisinn ja "Jos huomaan jääneeni jälkeen 

jossain aineessa, otan siitä itse selvää". Faktoria voisi tulkita pro

sessiluonteisesti, mutta tässä yhteydessä se nimetään lyhy�sti Suhteet 

vanhempiin-faktoriksi. 

4.4.3. Motivaatiomittari 

Motivaatiomittari on kehitetty Svenssonin (1969) suoriutumismotivaa

tiomittarin pohjalta. Samantyyppistä mittaria on käytetty myös monissa 

aikaisemmissa tutkimuksissa (vrt. Koponen 1973, Mäki-Rahkola 1973a ja b). 

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä motivaatio, vaikka yhtä hyvin 

voitaisiin puhua asenteiden mittaamisesta, sillä aivan vastaavalla taval

la kuin tässä mitattiin motivaatiota koulunkäynnin eri puoliin - Koulun

käynti yleensä, Parhaansa yrittåminen, Matematiikan oppiminen, Läksyjen 

lukeminen, rrunnilla osaaminen, Koulun sääntöjen noudattaminen ja Koti teh

tävien suorittaminen - voitaisiin mitata asennoitumista mainittuihin koh

teisiin. Jokaista motivaatio- tai asennekohdetta oppilaiden tuli arvioi

da annettu,jen bipolaaristen adjektiiviparien suunnassa, jotka edustivat 

affektiivista ja kognitiivista komponenttia. Selvimmin kognitiivista 

komponenttia edustivat adjektiiviparit: tarpeellista-turhaa, tärkeää

turhaa ,ia affektiivista komponenttia adj ektiiviparit: hauskaa-ikävää, 

miellyttävää-epämiellyttävää. Sen sijaan adjektiivipari: viisasta-tyh

mää voidaan luokitella yhtä hyvin affektiiviseen kuin kognitiiviseen 

kategoriaan (vrt. Saari 1976). 

Tässä tutkimuksessa sekä asenne-/motivaatiokohteet että adjektiivi

parit pyrittiin valitsemaan toisaalta tutkimuksen ongelmien kannalta 

mahdollisimman relevanteiksi, toisaalta käyttämään sellaisia sanoja, 

joita koululaiset liittävät tämäntyyppisiin kohteisiin. 
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4.4.3.1. Motivaatiomittarin rakenne 

Taulukoissa 18 -- 21 on alkumittauksen osioista laskettu korre-

laatio- ja faktorianalyysit sekä 3. että 6. luokan aineistoilla. Jakau

tumista (liitteet l.r.1.-i-J..2. ) nähdään, että ne ovat kauttaaltaan posi

tiivisesti vinoja ja ainakin koeryhmän osalta voidaan puhua jopa katto

efektistä. Verrattuna opiskelutaitojen ja minäkäsityksen mittarin osioi

hin korrelaatiot motivaatiomittarin osioiden välillä ovat melko korkeita. 

Oletettavasti kyse on myös teknisestä korrelaatiosta, johon on ollut 

vaikuttamas:,a jakautumien muoto ,ja erilainen pisteitys esim. minäkäsi

tysmittarin osioihin nähden. Koska mittari näyttäisi sekä korrelaatio

ettå faktorianalyysin tulosten perusteella melko yhtenäiseltä, olisi 

mahdollista muodostaa koko mittarista summapistemäärä tai sitten kahden 

ensimmaisen faktorin perusteella affektiivisen ,ja kognitiivisen motivaa

tion summapistemäärät tai motivaatiokohteittain summapistemäärät, ,jotka 

muodostuisivat kolmesta adjektiiviparista, 'I'ässä yhteydessä tarkastel

laan motivaatiomittarin rakennetta faktorianalyysin avulla senkin takia, 

koska opiskelutaitojen ja minäkäsityksen mittarinkin empiiristä raken

netta selvitettiin samalla menetelmällä. 

Motivaatiomittarin faldorianalyysin faktoriluvuksi olisi teknisesti 

riittänyt kahden :faktorin ratkaisu, sillä sekä 3. luokan että 6. luokan 

aineistossa ominaisarvo laskee alle yhden ,ja kolmannella faktorilla. 

Muuttujamäärä on kuitenki_n niin pieni, ettei tätä teknistä ohjetta sen

kään vuoksi ole syytä kir;jaimellisesti noudattaa, Koska haluttiin yksi

tyiskohtaisempaa ,ja analyyttisempaa tietoa, valittiin tarkastelun koh

teeksi viiden faktorin ratkaisu kummankin luokka-asteen kohdalla. Kommu

naliteettien melko korkeat arvot osoittavat, että mittari on verrattain 

yhtenäinen. Prosenttinen osuus kokonaisvarianssistakin on melko korkea. 

Ensimmäisellä faktoriLla painottuvat voimaklrnasti }.rngnitiivista 

motivaatiota mittaavat adjektiiviparit, ,jotka liittyvät 3. luokalla eri

tyisesti "'I'unnilla osaamiseen", viLäksyjen lukemiseen", "Koulun sääntöjen 

noudattamiseen. n ,ja nKotitehtävien suorittamiseen". Myös 6. luokalla I 

faktori on kognitiivispa:inotteinen, mutta kork�immat lataukset liittyvät 

"Läskyjen lukemisen" sekä "Kotitehtävien tekemisen" ohella myös "Matema

tiikan oppimiseen" sekä i!Koulun1'äyntiin" yleensä. 

Toinen faktori on luonteeltaan affektiivinen Ja sillä painottuvat 

sekä 3. että 6, luokalla "Lä1rnyjen 1ukemisen 11 "miellyttävyys - epämiel-



TAULUKKO 18. Korrelaatiomatriisi. Motivaatio. 3. luokka (n=326) 

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 
Muuttuja 

145 100 

146 45 100 

147 52 37 100 

148 47 33 28 100 

149 34 43 19 31 100 

150 35 42 33 40 4c\ 100 

151 51 30 50 35 38 37 100 

152 31 49 29 25 3'),_ 38 29 100 

153 46 30 35 47 37 29 52 34 100 

154 52 41 44 30 30 28 50 33 49 100 

155 44 52 38 29 43 46 29 44 29 40 10C 

156 61 46 44 35 38 35 44 28 51 52 38 100 

157 50 31 49 33 21 30 51 24 44 70 31 51 100 

158 52 45 41 32 39 45 30 38 31 39 45 43 4·i 100 

159 50 33 42 38 32 33 45 24 45 47 32 60 49 43 100 

160 54 41 49 38 28 31 50 22 35 65 46 54 59 39 43 100 

161 42 39 45 38 38 44 32 39 36 40 45 40 39 55 44 36 100 

162 57 43 51 36 35 36 42 25 47 48 4- 73 4'7 42 56 56 38 100 

163 54 49 46 28 34 34 50 20 31 54 48 61 53 42 45 64 41 54 700 

164 37 41 35 26 34 41 27 34 25 39 59 38 26 41 30 27 54 42 38 100 

165 59 45 46 37 43 31 49 33 55 57 35 69 49 40 63 54 44 70 55 39 100 



TAULUKKO 19. Faktorimatriisi. Motivaatio. 3. luokka. (n=326) 

Motivaatiokohde Muuttuja I 

Koulunkäynti on 145 viisasta-tyhmää .43 
minun kannaltani ... 146 miellyttävää-epämiellyttävää .25 

147 tarpeellista-tarpeetonta .46 

Parhaani yrittäminen 148 viisasta-tyhmää . 18 
koulussa ... 149 miellyttävää-epämiellyttävää .06 

150 hauskaa-ikävää . 12 

Matematiikan 1 51 tärkeää-turhaa .49 
oppiminen •.. 152 hauskaa-ikävää . 13 

1 c;� 
,,,_ viisasta-tyhmää . 26 

Läksyjen lu..,_�eminen ... 154 tarpeellista-turhaa .70 
155 miellyttävää-epämiellyttåvää .28 
156 \Tiisasta-t:rhmää .35 

Tunnilla osaaminen ... 157 tarpeellista-tarpeetonta '7" 
• 1 C. 

158 hauskaa-ikävää .25 
159 

a a , ...1... 1,, oa •• 

viisasc;a-L,ya1maa .29 

Koulun sääntöjen 160 tarpeellista--tarpeetonta .69 
noudattaminen ... 161 hauskaa-ikävää .21 

162 viisasta-tyhmää .32 

Koti tehtävien 163 tärkeää-turhaa .58 
suo:ri ttaminen ... 164 hauskaa-ikävää . 15 

165 viisasta-tyhmää .34 

Ominaisarvo 3.26 

%-osuus kokonais-
varianssista 15.5 

%-osuus yhteis-
varianssista 27.4 

II III IV 

.32 .29 .42 

.61 • 13 . 26 
.26 . 15 .26 

r-.7 

• C. 1 .48 . 19 
.53 .33 .24 
.57 .29 . 13 

. 20 .43 . 22

.55 .29 . 01 
17 

"" ! ! . 61 .30 

.23 .24 .23 

.70 . 01 .17 

.25 .22 .70 

.10 .26 .20 
.50 • 16 .23 
. 15 .34 .52 

.25 • 11 .32 

. 51 .21 . 19 
-:-26 .17 .70 

.35 .oo .43 

.62 -.02 .23 

.24 .34 .64 

3.47 1. 71 2.78 

16.3 8.3 13.2 

28.7 14.4 23.4 

V 

.16 
-.05 

. 31 

. 12 
-. 11 

. 1 1 

.03 

.07 

.07 

.09 

.06 

.06 

.22 

.34 

.29 

-.01 
.44 
. 12 

-.00 
.28 
.08 

.72 

3.4 

6. 1

h
2 

.56 

.52 

.46 

.39 
.46 
.45 

51 
. ' 

.41 
.56 

.66 

.60 
.73 

.68 

.50 

.58 

.66 

.57 

. 71 

.64 
.53 
.70 

11 . 89 

56.7 

100 
. 



TAULUKKO 20. Korrelaatiomatriisi. Motivaatio. 6. luokka. (N=267) 

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

159 100 

160 40 100 

161 30 28 100 

162 32 23 35 100 

163 29 49 36 79 100 

164 29 46 27 12 55 100 

165 39 27 36 38 30 67 100 

166 28 32 12 15 30 38 32 100 

167 38 21 44 40 25 25 48 31 100 

168 39 25 41 34 34 30 39 17 40 100 

169 22 47 23 16 45 45 23 33 14 30 100 

170 30 21 34 27 25 22 16 24 47 32 23 100 

1 71 27 18 32 2Lr 28 19 40 12 24 28 07 17 700 

1 72 20 14 13 13 32 26 17 30 07 17 28 31 34 700 

1 73 29 16 25 34 28 23 31 30 42 26 17 50 45 35 100 

1 74 22 31 27 29 25 23 28 28 20 34 33 24 22 22 23 100 

175 17 43 18 17 42 44 16 35 10 22 51 16 07 32 17 35 100 

176 24 29 40 32 26 21 20 24 37 22 24 42 10 31 32 50 36 100 

1 77 38 25 37 37 34 33 44 33 34 64 34 35 44 30 44 43 21 32 100 

. 1 78 22 44 11 07 43 51 07 32 03 24 52 09 05 25 09 19 48 14 21 100 

43 46 40 ,- 179 21 11 31 30 22 15 28 16 33 27 17 37 22 35 09 37 13 100 



TAULUKKO 2 7. Faktorimatriisi. Motivaatio. 6. luokka. (N=267) 

Koulunkäynti on minun 
kannaltani . . .

Parhaani yrittäminen 

Matematiikan oppiminen 

Läksyjen 1 ukeminen •.. 

Tunnilla osaaminen ..• 

Koulun sääntöjen 
noudattaminen ... 

Koti tehtävien suo-
ri ttaminen •.. 

.., Q ,.,

Muuttuja 

59 viisasta-tyhmää 
60 miellyttävää-epämiellyttävää 
61 tarpeellista-turhaa 

62 viisasta-tyhmää 
63 miellyttävää-epämiellyttävää 
64 hauskaa-ikävää 

65 tärkeää-turhaa 
66 hauskaa-ikävää 
67 viisasta-tyhmää 

68 tarpeellista-turhaa 
69 miellyttävää-epämiellyttävää 
70 viisasta-tyhmää 

71 
' ' tarpeellista-turhaa 
72 hauskaa-ikävää 
73 viisasta-tyhmää 

74 tarpeellista-turhaa 
75 hauskaa-ikävää 
76 viisasta-tyhmää 

77 tärkeää-turhaa 
78 hauskaa-ikävää 
79 viisasta-tyhmää 

ominaisarvo 

%-osuus kokonais-
varianssista 

%-osuus yhteis-
varianssista 

T 
_l. 

49 
28 
51 

27 
23 

61 

15 
56 

65 
13 
22 

37 
-03

25

23
00
15

22
02 

25

2.16 

13. 1

27.3 

II III IV V h
2 

27 18 12 -03 36 
62 13 -05 05 49 
16 29 06 14 40 

06 28 09 19 35 
62 11 20 -01 51 
68 07 14 -06 54 

16 10 2 7 01 45 
45 22 18 02 31 
08 48 08 -05 56 

21 -03 16 29 57 
66 05 06 23 51 
14 59 26 09 49 

05 02 57 00 47 
32 18 48 13 38 
11 43 54 01 56 

25 20 14 57 50 
66 13 04 26 52 

22 22 06 43 56 

21 04 44 33 65 

ll -06 06 09 53 
02 37 41 24 42 

3.27 1.58 1.50 0.98 10.09 

15.6 7.5 7.2 4.7 48. 1
0 

\() 
. 

32.4 15.7 14.9 9-7 100 
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lyttäv;yys" sekä affektiiviset adjektiiviparit, jotka liitettiin "Parhaa

ni yrittäminen koulussa" kohdalla. 6. luokalla faktori on myös affektii

vinen sisällöltään, mutta liittyy Läksyjen lukemiseen ja Koulun sääntö,jen 

noudattamiseen. 

Neljännellä faktorilla painottuvat 3, luokan osalta voimakkaimmin 

"Koulun sääntöjen noudattamisen", "Läksyjen lukemisen" ja "Kotitehtävien 

suorittamisen" "viisaus-tyhmyys". 6. luokalla vastaavasti eriytyy omak

si ulottuvuudekseen "Tunnilla osaaminen", jonkin verran myös Kotitehtävien 

tekemiseen liittyvät 1s._ognitiiviset piirteet. 

Viidennellä faktorilla painottuu enää sekä 3. että 6. luokalla"Kou

lun sääntöjen noudattamisen""tarpeellisuus-turhuus" ja 6. luokalla samaan 

kohteeseen liittyneenä "viisaus-tyhmyys". 

4.4.4. Summamuuttujien muodostaminen 

'l'ässä yhteydessä on tarpeen yhteenvedonomaisesti koota summamuuttu

jat, jotka opiskelutaitojen, minäkäsityksen ja motivaation mittarin osi

oista koottiin lähinnä faktorianalyysin tuloksiin nojautuen. Summamuut

tujiin otettiin mukaan kullakin faktorilla eniten latautuneet osiot, 

joilla oli myös suhteellisen korkea kommunaliteetti. Samalla varmistet

tiin vielä kerran se, että yksittäisten osioiden suunta oli sama eli 

myönteistä kehitystä osoittava. Koska summamuuttujat ja samalla mittarin 

osa-alueet koostuivat eri osiomääristä, summamuuttujat normeerattiin si

ten, että kunkin osa-alueen keskiarvoksi tuli 50 ja hajonnaksi 10. Tut

kimusongelmien yhteydessä tuloksia tarkastellaan pääasiassa näiden summa

muuttujien valossa, Muuttujat nimetään faktorianalyysin tulkinnan mukaan. 

Taulukoissa 22 - 24 on 3. ja 6. luokan summamuuttujat erikseen. Osioi

den numero viittaa alkuperäisen mittarin kyseiseen osioon. Minäkäsitys

mittarin osalta summamuuttujalle on annettu positiivinen nimi osoittamaan 

sitä suuntaa, johon koko kokeiluohjelmalla pyrittiin ja joka oli asetettu 

tavoitteeksi. Minäkäsitysmittarista muodostettuihin summamuuttujiin otet

tiin kuitenkin mukaan vain minäkäsitystä mittaavat osiot, ei esim. suhtau

tumista todistukseen. Sitä tarkastellaan vain osiotasolla. 



TAULUKKO 22A Opiskelutaitojen mittarin summamuuttujien nimet ja 

osioiden numerot 3. luokalla 

111. 

Summamuuttujan nimi Osiot, joista se koostuu 

Työskentelytottumukset kotona ja vanhem-

pien tuki 

Kodin opiskeluympäristö 

Tunnollisuus 

Opiskelutekniikka 

1, 2, 8, 9, 15, 18 

5, 12, 13, 14 

6, 7 

11, 16, n 

TAULUKKO 22B Opiskelutaitojen mittarin summamuuttujien nimet ja 

osioiden numerot 6. luokalla 

Summamuuttujan nimi Osiot, joc;ta se koostuu 

Opiskeluto,ttumukset ja tekniikka 

Tunnollisuus 

Vanhempien tuki opiskelulle 

Kodin opiskeluympäristö 6, 12, 15, 19 

x) Osio on mukana kummassakin asteikossa vrt. fak.torianalyysi
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TAULUKKO 23A Minäkäsitysmittarin summamuuttujien nimet Ja osioiden 

numerot 3. luokalla 

Summamuuttujan nimi 

Korkea omanarvontunto ja suoritustaso 

Suhteet tärkeisiin aikuisiin 

Itsehyväksyntä ja esiintymisvarmuus 

Suhtautuminen koulumenestykseen 

Kodin prosessit, vanhempien huolehti

minen 

Osiot, joista se koostuu 

19, 24, 28, 35 

2'7, 32, 40 

20, 22, 25, 29 

30, 34 

36, 37, 38 

TAULUKKO 23B Minäkäsitysmittarin summamuuttujien nimet ja osioiden 

numerot 6. luokalla 

Summamuuttujan nimi Osiot, joista se koostuu 

Itseluottamus ja -hyväksyntä 23, 26, 29, 30, 32, 34, 

x)
(Tasokurssivalintojen taso) 37, 38, 55, 56, 57 

Suhtautuminen kodin ja koulun 28, 41 , 42, 44 

yhteistyöhön 

Koulumotivaatio 39, 40 

Suhteet vanhempiin 25, 33, 36, 43 

x) Tulokset käsitelty osiotasolla.

51 
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TAULUKKO 24A Motivaatiomittarin summamuuttujien muodostaminen 

3. luokalla

Summamuuttujan nimi 

Kognitiivinen motivaatio 

Affektiivinen motivaatio 

Matematiikan oppimisen Ja parhaansa 

yrittämisen "viisaus" 

Koulun sääntöjen, läksyjen ja koti

tehtävien suorittamisen 11viisaus" 

Affektiivinen suhtautuminen koulun 

sääntöihin 

Osiot, joista se koostuu 

45, 47, 51, 54, 57, 60, 63 

l+6, 49, 50, 52, 55, 58, 64 

53, 48 

61 

TAULUKKO 24B Motivaatiomittarin summamuuttujien muodostaminen 

6. luokalla

Summamuuttujan n1.mi 

Kognitiivinen motivaatio 

Affektiivinen motivaatio 

Läksyjen lukemisen ja koulun sääntö

jen noudattamisen "viisaus" 

Motivaatio tunnilla osaamiseen 

Koulun sääntöjen noudattamisen 

tarpeellisuus 

Osiot, joista se koostuu 

59, 61, 62, 65, 67, 68, 77 

60, 63, 64, 66, 69, 75, 78 

70, 76 

71 , 72, 73 

7/1 
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4.4.5. Äidinkielen ja matematiikan mittarit kolmannella luokalla 

Kolmannen luokan allrnmittauksessa käytettiin Tasolan ( 1967 ja 1968) 

kehittämiä "Lukemisen, kirjoituksen ja laskennan koulukokeita kansakou

lun ala-asteelle", Opettajan ohjekirjeestä (liite 1. 1.) käy ilmi, mitä 

mittareita valittiin ja missä järjestyksessä ne esitettiin. Tässä tut

kimuksessa käytettiin LUKILA II-III mittareista sellaisenaan mekaanista 

laskukoetta (Laskukoe Mek), joka on laskunopeuskoe (aikaa vain 5 minuut

tia), päässälaskukoetta : Laskulrne Pro■l II-III, jossa on 26 sanallista 

laskutehtävää (opettaja sanelee) sekä äidinkielen kokeista kirjoitus

virhekoetta, sanelukoetta, sanavar_as_�olrnetta sekä lukukoetta ( Lukukoe A, 

Tasola 1967): lukunopeus ja tulos. Alkumittaukset pyydettiin pitämään 

kahden ensimmäisen kouluviikon aikana. Kukin opetta,ja piti kokeen omal

la luokallaan, mutta kokeet korjattiin tutkimuslaitoksessa. 

Alkumittausten perusfunktio tämän tutkimuksen kannalta oli todeta, 

missä määrin ryhmät olivat vertailukelpoisia. Liitteestä L!,3,2. ilmenee, 

että koe- ja kontrolliryhmien välillä ei ole eroa sanavarasto-, kirjoi

tusvirhe-:oikä laskukokeiden alkumittauksissa. Kontrolliryhmä on erit

täin merkitsevästi (p < .001) parempi sane1ukokeen osalta ja koeryhmän 

tulos on merkitsevästi parempi (p < .01) lukukokeissa. 

Mittauksen luotettavuus pyrittiin turvaamaan siten, että sama hen

kilö korjasi kokeet koko aineiston osalta. 'l'ehtävien pisteytyksessä 

pyrittiin noudattamaan käsikirjan ohjeita ja pulmatilanteissa kokeiden 

korjaaja neuvotteli tutkijan kanssa, lppilaskohtaiset tulokset siirret

tiin yhteenvetotaulukkoon, josta ne lävistettiin ja muodostettiin tiedos-

taksi. lsiokohtaisia tuloksia ei ole käytettävissä, joten esim. ISANA-

analyysia ei voitu kolmannen luokan alkumittauksiin soveltaa. Sen si

jaan laskettiin eri osakokeiden väliset korrelaatiot (taulukko 25 ), 

josta voidaan hieman päätellä eri mittareiden empiiristä validiteettia 

ja sitä,missä määrin ne mittaavat päällekkäisiä asioita. Korrelaatiois

ta ilmenee, että voimakkaimmin korreloivat keskenään lukemisen nopeus Ja 

koko lukemiskokeen tulos. Koeryhmässä on yleisesti korkeammat korrelaa

tiot eri kokeiden välillä kuin kontrolliryhmässä, Sanelukokeen tulos 

korreloi eniten kirjoitusvirhekokeeseen ja laskennan kokeet korreloivat 

eniten keskenään. Loppumittauksessa käytettiin Lukila II-III mi ttarei.s

ta vain sanelukoetta B, joka oli rinnakkainen alkumittauksen kokeelle. 

Se korreloikin melko voimakkaasti loppumittauksen sanelul�okeen kanssa. 



TAULUKKO 25. 

Alkumittaukset 

r:-

,) . Sana- kontr 

varasto koe 

6. Luk. kontr 

nopeus koe 

T. Luk. kontr 

tulos koe 

8. Sane- kontr 

lu A koe 

9. Kirj, kontr 

virheet koe 

10. Lask. kontr 

mek koe 

11. Lask. kontr 

probl. koe 

Lop umittaukset 

12. Sane- kontr 

lu B koe 

13. Mat. B kontr 

koe 

14. Luetun kontr 

ymm. koe 

Koulusaavutuskokeiden väliset korrelaatiot. 

3, luokka 

5 6 7 8 9 

G;) 5 

CD(;) ,90 

�©CJ .!-+6 .61 

GDCJCDGD ,61 .68 ,70 

© CD CJ C)G) ,53 ,57 .53 .50 

10 

©(;)G)Q ©CD .40 .49 .50 .41 ,71 

. 46 .34 .46 .66 ,55 .26 

.53 .38 .50 ,79 . 53 . 51 

.52 .34 .45 .47 .43 .58 

.53 .37 .49 ,57 .49 .62 

.58 . 31 .46 .43 .52 .36 

.57 . 41 ,56 .62 . 54 .35 

11 5. 

11 12 13 14 

.25 

.48 

.61 .43 

.65 .60 

.49 .48 .55 

.42 . 79 .52 
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Lukila·-testistön käyttöä voidaan kritikoida erityisesti sillä pe

rusteella, että se on jo vanhentunut eikä kovin hyvin voine vastata 

enää peruskoulun äidinkielen ja matematiilrnn tavoitteita ja sisältöjä. 

Tämän takia loppumittauksessa käytettiin tukiopetustutkimuksen tarpei

siin kehitettyä matematiikan koetta (vrt. Puro 1977a ja b). Tässä tut

kimuksessa käytettiin 1 3-koetta, ,joka Puron ( 19TTa) mukaan mittaa laaja-· 

alaisesti matematiikan opetuksen keskeisiä sisältöjä ja tiedollisia pe

rustavoitteita. Tehtäviä laadittaessa on pyritty erityisesti siihen, 

että tehtävät mittaisivat ymmärtämisen tasoa. Koe käsitti yhteensä 15 

osiota, jotka kattoivat seuraavat sisältöalueet: 1) luonnollisten luku

jen ominaisuudet (osiot 1-'5), 2) laskutoimitukset luonnollisilla luvuil

la (osiot 6-11), 3) yhtälöt ja epäyhtälöt (osiot 12 ,ja 13), l.i) sovellet

tua matematiikkaa, ts. L;analliset tehtävät (osiot 14 ja 15). Puro ( 1977a) 

arvioi osioiden välisten korrelaatioiden avulla reliabiliteetin ja se 

kohosi varsin korkeaksi ( .90). 'I1ä�3sä tuU:imuksessa mittauksen luotetta

vuus pyrittiin turvaamaan sillä; etU.i. sama henkilö tutkimuslaitoksessa 

korjasi koko aineiston kokeet Ja hän neuvotteli tutkijan kanssa, mikäli 

tulkintaongelmia ilmeni. 

Loppumittauksen äidinkielen kokeena käytettiin peruskoulun 3. luokan 

keväällä 1974 kehitettyä lukemisen ymmärtämiskoetta (Vähäpassi 1977), 

joka käsitti kaksi tekstiä: "Kengurua uhJrna myrkkykuolema" (uutisteksti) 

ja "Hauskoja eläimiä ilmapallon avu11a0 (askarteluohje). 'reksteistä oli 

laadittu monivalintatyyppiset kysymykset, joita oli yhteensä 2 1  (liite 

3.5). Oppilaat vastasivat suoraan optisille lomakkeille, joille he oli

vat vastanneet jo opiskelutaito,jen, minäkäsityksen sekä motivaation mit

tareiden kysymyksiin syyl;lukukauden alussa ja edelleen välimittauksessa 

tammikuussa sekä loppumittauksen yhteydessä. Lukemisen ymmärtämisen ko

keesta on myör; OSANA-analyysin tulokset. (Liite ';. 11.). Mittauksen luotet

tavuutta voi pitää tyydyttiivänä 5 �;il1ä Alfa"-reliabiliteettikertoimet ovat 

koe- ja kontrolliryhmissä lähellä .E30:aa. 

Väbäpassin (1977) mukaan luetun ymmärtämisen kol,.een osioista 

70 % mittaa sanatarkkaa lukemista, päättelevää lukutaitoa edellyttää 

uutistekstistä vajaa 30 % ja askarteluoh,i eesta 20 % sekä loput ( 10 % ) 

mittasivat arvioivaa lukutaitoa. Faktorianalyysista ei kuitenkaan saatu 

täysin tukea tälle ennakko�oloettamulrnelle, sillä ensimmäisen osakokeen 

lähes kaikki osiot sijoittuivat samalle ulottuvuudelle, jota Vähäpassi 

( 197'7) nimittäå 11sana·-· tai asiatarkan luk<:";mit,en tekijäksi". Päättelevää 
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lukemista edellytti varn kokeen vnmernen tehtävi=i. ( osio 86) (vrt. liite 

3. 5.) ja jonkin verran osiot 78 ,ja 67 , arvioivaa lukemista hieman osiot

72, 83 ja 86. 'I'ässä tutkimuksessa käytetyt osakokeet näyttäisivät mi t

taavan lähinnä sanatarkkaa lukemisen ymmärtämistä. Koe oli verrattain 

helppo: osioiden vastausprosenttien keskiarvot olivat 66.7 ja 69,2 

(liite 5.4 ). Vähäpassilla ne olivat askarteluohjeen osalta 57,9 %, 

uutisessa 71. 8 % ja koko kokeessa 65. 1%, Koko kokeen keskiarvot ja hajonnat 

olivat 14.0-1 ja 1L1.52 sekä l+.15 ja lr,01. Vähäpassin (1977) tutkimuksessa 

vastaavasti keskiarvo 13.68 ja hajonta 4.21 (n�931). Mittarin reliabili

teetiksi saatiin tässä tutkimuksessa .79, joka vastaa melko tarkoin Vähä

passin tutkimuksessa saatua arviota. Reliabiliteettia voidaan pitää tyy

dyttävänä. Kokeen ilmeisin heikkous on sen validius ajatellen peruskou

lun 3. luokan lukemisen tavoitteita. Lukemisen ymmärtämisen koe edustaa 

erittäin kapealta osin äidinkielen tavoitteita yleisemminkin. 'I'ässä 

tutkimuksessa ei nähty kuitenkaan mahdolliseksi laajentaa loppumittauksen 

osuutta äidinkielen osalta, sillä loppumittaukset kokonaisuudessaan oli

vat jo melko paljon aikaa vaativat. 

4.4.6. Matematiikan mittarit kuudennella luokalla 

Kuudennen luokan matematiikan alkumittarina (liite 1.8) käytettiin 

peruskoulun ala-asteen matematiikan yhteistä koetta, joka oli kehitetty 

5. luokan loppumittausta varten (Korhonen 1975). Koe käsitti 18 osateh

tävää, jotka kattoivat laskutoimitukset luonnollisilla luvuilla ja lausek

keilla (yhteensä 7 osiota), rationaaliluvut: merkinnät ja murtolukujen 

yhteen- ja vähennyslasku (3 osiota), kokonaisluvut ja muuttuja (3 osiota) 

sekä sovellutukset (5 osiota). 

Kokonaisuudessaan koe osoittautui varsin helpoksi (liite 5.3), sillä 

keskimääräinen vastausprosentti oli noin 70 %. J'oulrnssa oli kuitenkin 

pari tehtävää, jotka olivat vaikeita: osiot 5 ja 17, Edelliseen osioon 

sisältyi potenssimerkintä ja jälkimmäinen tehtävä edellytti analysointia 

ja uudelleen hahmottamista (synteesi). Korhosen ( 1975) tutkimuksessa 

osiot toimivat pääpiirteissään samalla tavalla kuin tässä tutkimuksessa. 

Tämän tutkimuksen reliabiliteetiksi saatiin kontrolliryhmässä .79 ja koe

ryhmässä .83. Korhosen (1975) tutkimuksessa puolitusmenetelmällä lasket

tu reliabiliteetti-indeksi oli ,79. Matematiikan alkumittauksessa käy-
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tettyä koetta voi pitää melko kattavana ajatellen perunkoulun opetunsuun

nitelman tavoitteita. ']'osin koe eduntanee lähinnä perustavoitteita. 

Loppumittauknensa käytetty koe (liite 3.8.) oli pyritty laatimaan 

siten, että se kattaini kuudennen kouluvuoden matematiikan perustavoit

teet ja perusoppiaineksen (vrt. Kupari 1981) mahdoilinimman hyvin. Ko

keen pitäini olla validi �imenomaan perunkoulun perustavoite- ja perus

oppiainesehdotuksen (Anon. 1976) nuhteen, jota käytettiin kokeiluohjel

man matematiikan onuudessa lähtökohtana (vrt. kokeiluohjelma, Korpinen 

1978). Koe on laadittu Kanvatuntieteiden toknensa matematii-

kan tutkimusproj ektinna kouluhallitukf,en toimekniannonta ja se oli tar

koitettu ala-anteen matematiikan päättötanokokeekni keväällä 1978, Koe 

känitti yhteennä �:O osiota, joista 17 oli monivalintatyypriintä ja kolme 

tuottamistehtävää, joista kukin koostui kahde:3ta onatehtävästä, Kokeen

sa on 11 osiota, joita käytettiin myön :penrnkoulun matematiikan opetuksen 

tilannekartoituksessa keväällä 19'T9 (Kupari 1981). Osiot (taulukko 26) 

kattoivat melko hyvin kuudennen luokan t,inä1löt. Painopiste on kuitenkin 

luku.käsi L l,eeu ( eri Ly i::ot,ti Li raLiunaalilu vut: murtoluvut, likiarvon käsite 

jne.) ja sovelletun matematiikan kohdalla, jossa tulevat prosenttiarvon 

laskeminen (osio 15), suhde-käs (osio 16), ajan yknik-

kömuunnokset ( osio 17), tilavuuden laskeminen ja laatumuunnolrnet ( osio 

18a ja b), pinta-alan laskeminen ,ja laatumuunnokL,et (osiot 19a ja b)

sekä tilastotieteen alueeseen tulkittava os 20, jossa piti tulkita 

diagrammia ja kyse oli tiedon soveltamisesta ja tuottamisesta (20a) sekä 

laskea keskiarvo (osio 20b). Peruslaskutoimitusten yhteydessä edellytet

tiin vähennys- ja kertolaskun laskemista desimaa1i1uvuilla (osiot 8 ja 9)

allekkainlaslrnna sekä jakolaskua peruslabkutoimituksia sisältävässä lau-

seltkeessa, jossa täy·tyi erity·ise�Jti hallita 1af.3k·utoimitusten su.orit11sjär-

j estyn ( osio 11) , 

Funktio-opin hallin�aa mitattiin tehtävällä 10, jossa täytyi koor

dinaatiotasolta löytåä tietty tulojoukko coekä tehtävällä 11, joka edel

lytti f'unktiokäsitteen ymmärtämistä 

Tehtävä 12 edellytti yhtälön ratkainemista, kun x on tu1ontekijän 

paikalla ja tehtävä 13 epäyhtälön ratkaisemista. Geometrian sisältöalu

eeseen voidaan lukea tehtävä 14, jossa tuli laf,kea ,morakulmion pinta.

ala. 
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TAULUKKO 26. Osioiden jakautuminen sisä1 töalueittain 6. luokan loppu

mittauksessa (ympyröidyt osiot yhteisiä peruskoulun mate

matiikan tilannekartoituksen kanssa, Kupari 1981). 

Sisältö 

1. Lukukäsite

1. 1. Luonnolliset luvut 

1.2. Kokonaisluvut 

1.3. Rationaaliluvut 

2. Yhteenlasku

3. Vähennyslasku

4. Kertolasku

5. Jakolasku

6. Funktiot

7. Yhtälöt Ja epäyhtälöt

8. Geometria

9. Sovellettu matema

tiikka ja tilastot

Osion numero 

1, 2, 3, 5, 6, 0 

0 

G) 

0 
10,G)

12,@ 

@ 
@, @ @ 18a,b, 19a,b,@

Liitteessä 5.5. esitetään matematiikan kokeen OSANA-analyysin tu

loksia: P= osioon oikein vastanneiden prosenttiosuudet, R= osion ja koko 

testin välinen korrelaatiot ja osion reliabiliteetti-indeksit sekä Alfa

reliabiliteettikertoimet, keskiarvot ja hajonnat. OSANA-analyysin tu

loksista havaitaan, että koe on toiminut kummassakin ryhmässä suunnil-

leen samalla tavalla. Alfa-reliabiliteettikerroin on sama kontrolli-

ja koeryhmissä ,ja sitä voidaan pitää tyydyttävänä ( ,86). Koe sisälti:�.ä 

vaikeustasoltaan erilaisia asioita: vaikeimpiin on osannut vastata oi

kein neljännes 6. luokan oppilaista ( 19b). Tehtävä edellytti laatumuun-· 
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nosta, mutta myös sitä, että edellinen tehtävä oli oikein ratkaistu, 

Siinä edellytettiin neliön piirin laskemista, kun yhden sivun pituus 

oli ilmoitettu murtolukuna desimetreissä. 

Matematiikan kokeen osalta tuloksia on syytä tarkastella pääasias

sa koko kokeen summapistemäärinä, sillä yksityisten osioiden reliabili

teetti-indeksit eivät oikeuta kovin pitkälle meneviin johtopäätöksiin 

osaamisen tasosta koe- ja kontrolliryhmän osalta. 

4.5. Muuttujat 

Muuttujien yksityiskohtainen kuvaus ja luokittelu esitetään liit

teissä 6.1. ja 6.2. Edellisessä luvussa 4.4. on esitelty tarkemmin muut

tujien muodostaminen ja mittaaminen, 

Tämän tutkimuksen kokeellisesti varioitava riippumaton muuttuja on 

sanallisen arvioinnin sekä kodin ja koulun yhteistyökokeiluun osallistu

minen. Kokeiluohjelman vaikutuksia pyrittiin todentamaan muodostamalla 

kaksi ryhmää: koeryhmä, joka osallistui kokeiluun ja kontrolliryhmä, jo

ka ei osallistunut kokeiluun. 

Kontrolloituja väliintuJ_evia muuttujia ovat: 

1. Sukupuoli

2. Alkumittausten tulokset (ks. liitteet 6.1, ja 6.2.), joilla pyrittiin

toteamaan koe- ja kontrolliryhmien koulu.saavutusten taso lähtötilan

teessa sekä kognitiivisella että affektiivisella alueella.

Riippuvia muuttujia ovat oppilaiden koulusaavutukset kognitiivisel� 

la ja affektiivisella alueella väli- ja loppu.mittauksissa, Tutkimuksen 

vakioitu muuttuja on luokka-aste. 
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"4.6. Aineiston käsittely 

'I'ässä tutkimuksessa käytetty tutkimusasetelma koe-kontrolliryhmineen 

ja toistettuine mittauksineen edellytti aineiston tuloskäsitte.lyltä usei

ta vaiheita, joita kertatutkimuksessa ei esiinny. Mittausten monipuoli

suus aiheutti myös erityyppistä tarkaste'lua mittarista riippuen. 

Aineiston lräsittelyn ( taulukko 27) alkuvalmisteluina ajettiin lis

taus sekä suorat jakautumat kaikista muuttujista koe- ja kontrol'.Liryhmil

le erikseen kunakin mittausajankohtana (liite 4) sekä selvitettiin puut

tuvien havaintojen määrää koe- ja kontrolliryhmissä (liite 4. 7.). Opis

kelu.taitojen, minäkäsityksen sekä motivaation alkumittauksesta ajettiin 

kustakin osamittarista erikseen faktorianalyysi koko aineistolle, Fakto

rianalyysin avulla haluttiin 1) määritellä osaltaan mittarin reliabili

teettia ja 2) selvittää mittarin ral:ennetta, jolloin osaltaan oli kyse 

mittarin validiteetin empiirisestä määrittelystä. Alkumittauksen fakto

rianalyysin pohjalta muodostettiin opiskeiutaidon, minäkäsityksen Ja mo

tivaation mittareiden asteikkopistemäärät. Koska asteikot koostuivat eri 

osiomääristä ja niiden keskinäinen vertailu oiisi ollut hankalaa, yhden

mukaistettiin summamuuttujien pistemäärät, jolloin jokaisen summamuuttujan 

vaihtelu.väliksi tuli 10-50 (hajonta 10 ja keskiarvo 50). Yksittäisten 

muuttujien suunnat sekä niiden käännökset näkyvät liitteestä 6. 'l, ja 6,2, 

Matematiikan ja minäJräsityksen mittarin ominaisuuksia tarkasteltiin 

,_OSANA-analyysin avulla (Konttinen-Kortelainen 1979 sekä Konttinen 1980).

Menetelmä soveltuu sellaisten mittareiden analy·sointiin, joissa on useita 

osatehtäviä ja joiden osiot ovat joko monivalintatehtäviä, joissa on vain 

yksi oikea vaihtoehto (matematiikan kokeet) tai dikotomisesti pisteytet

ty j ä asioita, j ol.loin oikeasta vastauksesta annetaan piste, väärästä nolla 

pistettä. 'I'ällainen mittari tässä tutkimuksessa oli minäkäsitysmittari. 

OSANA-analyysi tulostaa yksityiskohtaista tietoa eri osioiden ominaisuuk

sista sekä koko testistä/mittarista. Tässä tutkimuksessa tulostuksesta 

poimittiin keskeisimmät tiedot: osioiden ratkaisuprosentit = P, osion 

korrelaatio koko mittariin, joka on pääkriteeri= R ja osion reliabili

teetti-indeksi sekä koko mittaria kuvaava reliabiliteetti-indeksi, alfa

reliabiliteettikerroin. 
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TAULUKKO 27. Aineiston käsittelyn etenemisvaiheet Ja toimenpiteen/ 

menetelmän tarkoitus 

Toimenpide/menetelmä 

1. Listaus

2, Suorat jakautumat ja ris

tiintaulukointi,X
2-testaus

sekä prosenttilukujen ero

jen merkitsevyyden testaus 

3. Keskiarvot ja t-testaus

4, Korrelaatiot 

5, Faktorianalyysit 

( Varimax.-menete1mä) 

6. OSANA-analyysi

(Konttinen-Kortelainen 1978)

7, Varianssi- ja kovarianssi

analyysit (HYLPS, Korhonen 

1978, Kuviot 20-21). 

7,1. 2-suuntainen varianssi

analyysi ( Korhonen 1978) 

Tarkoitus 

- tiedoston muodostaminen , virheiden

paikantaminen ja korjaus

,jakautumien muodon toteaminen ja

vertailu

- jatkoanalyysien suunnittelu, so

pivien luokitusten muodostaminen

- koe- ja kontrolliryhmien erojen

toteaminen Ja ,johtopäätösten teko

kontrolli- Ja koeryhmien erojen 

testaus 

- alustavien muuttujien välisten

yhteyksien toteaminen

- eräiden muuttujien reliabiliteet

tien tarkastelu korrelaatioker

rointen avulla

- mittareiden empiirisen validitee

tin toteaminen

- asteikkopistemäärien muodostaminen

-· muuttujien (osioiden) reliabili-

teetin määrittely

äidinkielen, matematiikan ja 

minälzäsityksen mittareiden ominai

suuksien tarkastelu 

- tutkimusongelmiin vastaaminen:

- kahden riippumattoman muuttujan

vaikutus tutkimuksen riippuviin

muuttujiin

(jatkuu) 



TAULUKKO 27 ( jatkoa) 

Toimenpide/menetelmä 

7.2. Kovarianssianalyysit 

7,2.1. Yksisuuntainen yhden 

riippuvan muuttujan ko

varianssianalyysi 

alkumittaus kovariaattina 

7.2.2. Kolmisuuntainen 

kovarianssianalyysi 

123. 

Tarlrnitus 

- tutkimusongelmiin vastaaminen, kun

alkumittaus suoritettu samalla mit

tarilla kuin väli- ja loppumittaus

- tutkimusongelmiin vastaaminen

kovariaattina alkumittaus, muina

riippumattomina muuttujina suku

puoli ja koulumenestys (luokitel

tuna alkumittauksen koulusaavutus

mittauksen tuloksen perusteella)



124. 

A-tekijä = 
käsittely

A1= kontrollir;hmä

L 

M 

H 

B-tekijä � sukupuoli 

B1 = tyttö 

hefaosti 
menestyneet 

keskinkertai-
sesti 

hyvin menest, 

KUVIO 20, 3-suuntaisen kovarianssianalyysin malli (kovariaattina alkumittaus ja väli

sekä loppumittaus riippuvana muuttujana) 

A-tekijä = 
käsittely

A1= koncrollir;hmä

A2= koeryhmä

A1 B1 A
1 

B2 A1 B3

A2 B1 A2 B2 
A

2 l3 
3 

B··tekij ä koulumenestys ( tai sukupuoli) 

KUVIO 21 , 2-suuntaisen variac1ssianalyysin malli ti'.ssä tutkimuksessa 
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Varsinaisten tutkimusongelmien osalta aineiston käsittelyn paame

netelmiä olivat varianssi-- ja kovarianssianalyysit (Scheffe 1959; Korho

nen 1978). Kovarianssianalyysia käytettiin silloin, kun alkumittaukset 

oli suoritettu samalla tai täysin rinnakkaisella mittarilla.. Tällöin al

kumittaus toimi kovariaattina. Riippuvana muuttujana oli vastaava loppu

mittaus. Kovarianssianalyysia käytettiin myös kolmisuuntaisena siten, 

että mallissa oli mukana käsittelyn lisäksi kaksi riippumatonta luokitte

levaa muuttujaa (koulumenestys ja ,:lukupuoli). 

Kun tässä tutkimukse:crna käytettiin kolmisuuntaista kovarianssianalyy

sia (kuvio 20), oli kyse eri suurten toistojen tapauksesta. 'J7ällöin ei 

voida yksikäsitteisesti erottaa en pää- ja yhteisvaikutuksia toisistaan, 

vaan testaukset on ket,jutettava. ( Korhonen 1978). Tutkimukseen testattiin 

seuraavat nollahypoteesit: 

(A=kä,,ittely, 

tus) 

C::::Jrnulumenestys; testataan AC :n yhdysvaiku-

H AB=O (A:c:käsittely, B:::sukupuoli; tec;tataan AB:n yhdysvaikutus) 
2 

H B ja AB=O (testataan B:n (sukupuoli) vaikutus AB:n luokissa) 
3 

n
4 

C Ja AC::::.O (testataan C:n (koulumenestys) vaikutus AC:n luokissa) 

H
5 

A Ja ABxAC;;:;O (te:3tataan käsittelyn vaikutus AB:ssa ja AC:ssa) 

'J7ällöin on muistettava, että yhdysvaikutuksen er:oiintyminen estää 

aina pitkälle menevät johtopäätök,3et päätekijöistä ja alempiasteisista 

yhdysvaikutuksista. Tulosten tarkastelun yhteydessä niitä havainnollis

tetaan kuvioiden avulla, ;joirrna 1,åytetyt ke�,kiarvot ovat alkuperäisiå, 

siis korjaamattomia. Jo tässä yhteydesså on kuitenkin todettava, että 

kovarianssianal;yy·sin tulokc:oiin on ,mhtauduttava hieman varauksellisesti, 

koska menetelmä on varianssianal;yysiakin arempi lähtöoletuksista poikkea

misille ( varianssien yhtäsuuruus eri populaatioiirna, "virhetermin" j akaan

tumiselle normaali,3esti ,jne, Korhonen 1978). 

Varianssi- ja kovarianssianalyysin käytölle asetetaan yleensä vaati

muksina ainakin muuttujien normaali,jakautumaoletus ja mittauksen tason 

riittävä korkeus. Muuttu,j ien o,mlta nämä vaatimukset tåyttyvät tiukasti 

ottaen vain åidinkielen ja matematiikan mittaulrnissa (loppumittaukset). 

Sen sijaan erityisen vinoja p:rimääripistemäärien osalta olivat opiskelu

taidon ja motivaatiomittarin osiot sekä summapistemäärät. 'J7osin summa

pistemäärien muunnoksilla voitiin korjata tilannetta. 
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5, TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksen tuloksia esitellään samassa järjestyksessä kuin tutki

muksen ongelmat ja hypoteesit esitettiin. Tutkimuksen pääongelmana on 

selvittää, voidaanko kokeilulla vaikuttaa oppilaiden oppimistuloksiin, 

jotka luokiteltiin opiskelutaitoihin, minäkäsitykseen, motivaatioon sekä 

äidinkielen (3. luokka) ja matematiikan (3. ja 6. luokka) koulusaavutuk

siin. Kokeilun konkreettiseksi tavoitteeksi oli asetettu oppimistulosten 

parantaminen. Yleisempänä tavoitteena oli luonnollisesti taustalla pyr

kiä selvittämään,missä määrin tämäntyyppisellä kokeilulla ja kokeiluohjel

malla voidaan lähestyä niitä tavoitteita, joita oppilasarvostelun uudis

tamiselle on asetettu (vrt. s. 1). 

Aluksi esitellään 3. luokan tuloksia ja erikseen 6. luokan tuloksia, 

koska mittaukset poikkesivat jonkin verran toisistaan, vaikkakin suurin 

osa opiskelutaidon, minäkäsityksen ja motivaation mittarin osioista oli 

yhteisiä. 

Tutkimuksen oheistuloksina voidaan pitää niitä tuloksia, joissa kä

sitellään oppilaiden suhtautumista todistukseen sekä tasokurssivalintoi

hin liittyviä kysymyksiä. Näitä tuloksia esitellään tutkimuksen loppu

osassa. 

5.1. Opiskelutaitojen kehitys 

Opiskelutaitojen kehitystä pyrittiin selvittämään yksi- ja kolmi

suuntaisen kovarianssianalyysin perusteella, jolloin alkumittausta käy

tettiin kovariaattina, Kolmannella luokalla opiskelutaidon osa-alueita 

olivat: Työskentelytottumukset kotona ja vanhempien tuki, Kodin opiske

luympäristö, Tunnollisuus ja Opiskelutekniikka. Tuloksia tarkastellaan 

osioiden jakautumien (liite 4) ja kovarianssianalyysin avulla (taulukot 28 

ja 29 sekä liitteet 7.1.1.). Jakautumista (liite 4) havaitaan, että kolmannen 

luokan opiskelutaidot ovat jo kokeilun alkaessa erittäin korkeat. Alku

mittauksen asteikkopistemäärien keskiarvot ovat koeryhmållä merkitseväs-



TAULUKKO 28. Opiskelutaidot 3. luokalla. Kovarianssianalyysin tulos. Kovariaattina alkumittaus (AM), 

riippuvana välimittaus (VM) 

Riippuvan muuttujan Kontr.ryhmä Koeryhmä Kovarianssianalyysin tulos 
osa-alue 

N=154 N=756 regr. 
kerroin st. ;:1 

s X s MCS ( C) t-testi
;:1 

F
3 

F
2 X dev. [/] 

1010 
Opiskelutaidot 

AM 47,94 10.48 51. 69 9.06 
. 16 . 38 .53 7.07 1. 54 28.44 

48.80 8.50 
+ 

2010 VM 11 . 00 51. 52

1011 Työsk.tott.kotona, AM 47.83 10. 01 51 . 81 9.56 
. 21 .43 .52 8.36 + 2.04 39.97 2011 vanh. tuki VM 48.67 10.03 51 .80 9.60 

1012 
Kodin opisk.ymp. 

AM 49.02 10.63 50. 71 9.43 
.09 .29 .53 5.36 + 0.23 14.82 

2011 VM 49.53 1 7 . 25 50.52 8. 15

1013 
Tunnollisuus 

AM 49,75 10.68 50.04 9.45 
.08 .27 

511 4.94 3.46 (+) 13.82 
2013 VM 51. 07 9,67 49. 13 10.15 

• 4 

1014 
Opiskelutekniikka 

AM 48.58 10.13 51 . 3 7 9.82 
. 19 Qho . 52 7.86 + 3,36 (+)35.21 

2014 VM 48.57 10.97 51. 56 8.54 

(+) = p < • 10

k' 

� 1 
= varianssimallin F-alue F

1 
( df 1,308) + = p < .05

F = kovarianssimallin F-alue F
2 

(df 2,307) ++ = p < . 01 
2 

F
3 

= nollahypoteesitesti (käsittelyn vaikutus) F
3 

(df 1,308) +++ = p < .001 

Vaikutuksen suunta + = koeryhmän edlLksi, - = kontrolliryhmän eduksi 

F
1 

5.93 

8. 16

0.79 

2.97 

7. 16 



TAULUKKO 29. Opiskelutaidot 3. luokalla. Kovarianssianalyysin tulos. Kovariaattina alkumittaus (AM), 

riippuvana loppumittaus (LM) 

Riippuvan muuttujan Kontr.ryhmä Koeryhmä Kovarianssianalyysin tulos 
osa-alue 

N=154 N=151 

ste 
V 

s
V s MCS C dev. t--testi ;:1 

F F A A [JJ 

3 2 

1010 
Opiskelu taidot 

A.t\1 Lj.8. 22 10.53 51.65 9.17 . 15 .39 .54 7.22 + 0.96 26.01 3010 LM 49.80 10.34 50.08 9.76 

1011 Työsk.tott.kotona, AM 48. 15 9.97 51.74 9.65 . 1 5 .39 .54 7.20 + 0. 14 27.39 3011 vanh. tu...�i LM .l.+9. 02 10.23 50.83 9.80 

1012 
Kodin opiskeluymp. 

AM 48.99 10.56 50.82 9.53 . 1 1 .32 .53 6.00 + 0.30 18.04 3012 LM 49. 73 10.54 50. 13 9. n

1013 AM 50.05 10.63 50.07 9.n .06 .56 3.40 8.20 
++

9.86 3013 Tu.nnoll i S":.ms 
LM 51.56 8.67 48.38 10.96 . 19 

1014 
Opiskelutekniikka 

AM 48.70 10. 18 51 • 19 9.92 .09 • 29 .54 5.34 1.03 14.31 3014 LM 50.23 9.97 49.83 9.88 

F1 ( - f' d� j, 303) (+) = p < • 10 

F2 (df 2,302) + = p < .05

F3 ( df 1,303) ++ = p < • 01 

+++ = 
p < .001

F1 

0.59 

2.50 

0. 12

7.91 

o. 12

[\) 
c» 



Täydennys taulukkojen selityksiin: 

= 

Varianssimallin F-alue 

F-testi sille, että kaikki regressiokertoimet, päätekijät ja yhdysvaikutu...�set

ovat nollia ts. testi sille,selittääkö malli ylipäätänsä mitään riippuvan 

muuttujan vaihtelusta 

F
2 

= Kovarianssimallin F-alue , kovarianssianalyysin kovarianssitesti; F-testi sille, 

kannattaako suorittaa kovarianssianalyysi 

F
3 

= Nollahypoteesitesti riippumattoman muuttujan F-testi (käsittelyn vaikutus) 

T-testi hypoteesille, että regressiokerroin on nolla ja menetykset selitysasteelle,

jos ko. muuttuja poistetaan mallista. 

MCS - yhteiskorrelaatiokertoimen neliö, kovarianssianalyysin selitysaste (mukana kaikki 

mallin tekijät: alkumittaus ja käsittely) 

C = regressiokerroin. 

rv 
\0 
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ti korkeammat kuin kontrolliryhmällä opiskelutaitojen kokonaispistemää

rien osalta (p < .01), Työskentelytottumusten ja vanhempien tuen sekä 

Opiskelutelmiikan osalta ( liite 7. 1. 4.). Onkin ilmeistä, että sekä katto

efekti että regressioilmiö ainakin osaltaan selittävät kovarianssiana

lyysin tuloksia (taulukot 30 ja 31),joista ilmenee, että ainoastaan 

Opiskelutekniikan kohdalla on tapahtunut koeryhmässä sellaista kehitystä, 

joka on tilastollisesti viitteellisesti merkitsevää (p<. 10). Tunnollisuu-

den osalta tilanne on jopa päinvastainen: kontrolliryhmä on ,jonkin verran pa

rEJmp1 kuin koery]Jmä. Kevään loppumittausta kohden kehitystä ei ole koeryh

mässä paljon tapahtunut, sen sijaan kontrolliryhmän "Tunnollisuus" on yhä 

kohentunut. 

Kolmisuuntaisen kovarianssianalyysin tuiostuk.set esitetään liitteis

sä (7.1.1.). Niiden avulla voidaan tuloksia hieman täsmentää. Koska 

omavaikutuksia ei voida yksiselitteisesti ilmaista, tuloksia havainnol

listetaan kuvioiden avulla, jotka on liitetty taulukkoihin. Mielenkiin

toisin ongelma on luonnollisesti selvittää, onko käsittely (A-tekijä) 

vaikuttanut eri tavalla tyttöjen ja poikien (B-tekijä) sekä eri koulume

nestysryhmissä (C-tekijä). Koko opiskelutaitojen osalta näyttäisi siltä, 

että käsittelyllä on ollut hieman vaikutusta poikien ryhmässä. Erityi

sesti koeryhmään heikosti koulussa menestyneet po,jat ovat välimittau.kseen 

saakka parantaneet opiskelutaitojaan nimenomaan työskentelytottumuksiaan 

kotona. Sen sijaan tyttöjen kohdalla on tapahtunut laskua sekä hyvin 

että heikosti menestyneiden ryhmässä. Samanaikaisesti kontrolliryhmän 

hyvin menestyneet tytöt ovat kehittäneet opiskelutaitoja kolmannella luo

kalla koko ajan. Koeryhmässä myönteisintä on ollut keskinkertaisesti 

menestyneiden tyttöjen kehitys. Opiskelutaitojen osa-alueista "Tunnol

lisuuden" kohdalla negatiivinen kehitys on tapahtunut nimenomaan koeryh

män heikoimpien oppilaiden kohdalla, Johtopäätösten teossa on kuitenkin 

oltava varovainen, sillä asteikko koostui vain kahdesta osiosta (osiot 

6 ja 7), joiden jakautumat ovat erittäin vinot ja erot ryhmien välillä 

prosentteina ilmaisten äärimmäisen pienet (liite 4.1.). 

Kokeiluaikataulusta nähdään, että opiskelutaitojen kehittämisessä 

painopiste oli syyslukukauden aikana ja silloin myönteisintä muutosta 

on tapahtunut 3. luokalla erityisesti opiskelutekniikan osalta, mutta 

koeryhmän opiskelutaidot 3. luokalla ovat jo niin hyvät, ettei niiden 

parantamista tämän kokeilun osoittamilla alueilla enää voi odottaa ta

pahtuvan. Luonnollisesti myöskään tutkimuksessa käytetty mittari ei 



131. 

kaiki.l ta os:rn täytä niitä vaatimuksia, joi ta merkitst,vien muutosten ai

kaansaaminen olisi edellyttänyt: karkeus ja mittauksen kattoefekti. 

Yksinkertaisena johtopäätöksenä voidaan todeta, että kokeiluoh,je.lman 

opiskelutaitojen kehittämiseen tähtäävällä materiaa.lilla. voitiin opiske

luta.itoja. kehittää kuitenkin sillä edellytfksellä, että niissä oli yksi

lön kohdalla todella jotakin kehittämisen varaa. 

Kuudennen luokan_ opiskeluta.itoj en kehi ttämisessa kokeiluohjelma.n 

materia.ali oli suunnilleen sama kuin kolmannella. .luokalla.. Opettaja.n 

käyttöön oli koottu yhteenvedot peru,3koulun upiskeluta.idon tavoitteista. 

( s. 209-215 ,Ja 225--226), laadittu artikkeli- tai esitelmäversio "Opiske

luta.idoista ja kotitehtävien tekemisestä !Y (Kokeiluohjelma. s. 221-223). 

Se oli tarkoitettu lähinnä vanhempien tilaisuuteen tai kotiin lähetettä

väksi. Kuitenkin vain oppilas itse ,3eura.s 1 opi skelutaitoj ensa. kehitystä 

syyslukukauden aikana kuukausittain (syys-, loka·-, marras- ja joulukuus

sa.) (vrt. Kokeiluohjelma. s. 218-219). 

Kova.ria.nssia.na.lyysin tu1oksista. (ta.u.luk}rn 30 Ja 31) havaitaan, 

että alkumitta.uksesta. vä.limittaukseen opiskeluta.idot ovat kehittyneet 

yleensä koeryhmä.llä myönteiseen suuntaa.n, vaikka jo kokeilun alkaessa 

koeryhmän opiskeluta.idot ovat hieman paremmat kuin kontrolliryhmän (erot 

eivät tosin ole merkitseviä.). Kun alkumittauksen vaikutus lohka.ista.a.n 

pois, merkittävää pa.rantumi:3ta. koeryhmän kohdalla on tapahtunut "Kodin 

opiske.luympä.ristönn osalta. Jonkin verran (p < .10) näyttäisi paranta

neen myös koeryhmän 11'I1unnolliEmus 11• Va.iln.1tukset eivät näyttäisi oleva.n

kuitenkaan pysyviä, koska keväällä. loppumitta.uksessa. eroja. ei enää juuri 

ole, vaan päin vastoin kontrolliryhmän 11Va.nhempien tuki" on tulosten mu

kaan hieman suurempi keväällä kuin koeryhmässä. Tämän tuloksen voi to

sin tulkita myös positiivise:3ti niin, että lrneryhmässä. on tapahtunut 

itsenäistymistä, vanhempien ei tarvitse enää huolehtia lastensa. koulun-

käynnistä, vaan vastuu on si oppilaalle itselleen. 

Kolmisuunta.isen kova.rianssianalyysin (liite 7,1.�.) avulla voidaan 

tuloksia hieman täsmentää. Tuloksista havaitaan, että käsittelyllä 

(A-tekijä) on ollut hieman erilainen vaikutus "tunnollisuuteen ir tyttöjen 

ja poikien ryhmässä (B-tekijä). Koeryhmässä heikosti menestyneet tytöt 

(Koe LT) ovat melko voimakkaasti parantaneet "tunnollisuuttaan" välimit

taukseen saakka, kontrolliryhmässä. vastaavan poika.ryhmän sekä. tyttöryb

män "tunnollisuus" on kääntynyt voimakkaaseen laskuun. Tosin tyttöjen 

osalta tapahtuu jälleen nousua, jolloin kontrolliryhmän heikosti menes-



TAULUKKO 30. Opiskelutaidot 6. luokalla. Kovarianssianalyysin tulos. Kovariaattina alkumittaus (AM), 

riippuvana välimittaus (VM). 

Kontr.ryhmä Koeryhmä Kovarianssianalyysin tulos 

N=128 N=131

st. 
Osa-alue X s X s MCS C dev. t-testi F3

F (/J 

2 

1010 
Opiskelutaidot yht. 

AM 49.53 
2010 VM 4-9 .42

1011 Opiskelutott. ja AM 4-9.87
2011 -tekniikka VM 50.03

1012 
Tunnollisuus AM 49.74 

2012 VM Lr9. 00 

1013 
Vanhempien tuki AM lr9. 72 

2013 VM 50.48 

1014 Kodin opiskelu- AM 49,34 
2014 ympäristö VM 48.38 

F = varianssimallin F-alue; F2 
=

1 

F
1 

df (1,257) 

F
2 

df (2,256) 

F
3 

df (1,257) 

10.80 50.38 9. 14
10.94 50.94 8.86

10.06 49.97 10.02 
10.32 50.40 9.50 

10.50 50.27 9.34 
10. 16 51 .05 9.71 

10.66 50.27 9.33 
10.64 49.77 9.25 

10.83 50.60 9. 18
10.68 51.88 8.99

kovarianssimallin F-alue, F 
3 

+ suunta = koeryhmän eduksi

Merkitsevyydet: 

p < • 10 = (+)
p < .05 = + 
p < .01 = ++ 

p < .001 = +++ 

.42 .64 .48 13.43 

.32 • 56 .51 11. 03

.30 .54 .54 10.38 

.32 .56 • 51 10.91 

.27 .49 .53 9.25 

= nollahypoteesitesti

+ 

+ 

+ 

+ 

1.04 91.48 

.94 60.92 

2.87(+) 55,86

.99 59.74 

++ 
7,31 48.22 

"F' 
- 1

w 
[\) 

1.50 

.89 

2.74 

.33 

8. 17



1010 
3010 

1" 0 
1 

V l ! 

3011 

7012 
3012 

1013 
3013 

1074 
3074 

TAULUKKO 31. Opiskelutaidot 6. luokalla. Kovarianssianalyysin tulo,s. Kovariaattina alkumittaus (AM), 

riippuvana loppumittaus (LM) 

Kontr.ryhmä 

N=127 

Osa-alue V 
s L';_ 

Opiskelutaiclot yht. AM 49. 56 10.84 
LM 50�46 11 0 14 

Opiskelutott. Ja AM. 49.87 10. 10
-teknii��a Lll/i 50.26 70.42

T1innoll i Sl.1US J\...clVI 49.70 10. 53 
LM 50.23 10.22 

Vanhempien t-u_ki AM 49.69 10.70 
LM 51. 14 10085 

Kodin opiskelu- At'l1 10.75 
;;-mpäristö LM 49.75 10.78 

Koeryhmä 

N=130 

V 
L';_ 

50.33 
ho ',/ � 

49.93 
49�92 

50.23 
49.68 

50 Q 11 
49. 74

50.63 
50.43 

s 

9. 16
8.82

1 '""" n, 
1 V• U) 

9.62 

9.36 
9.86 

9.29 
8.97 

9? 21 
9. 19

Kovarianssianalyysin tulos 

st. 
MCS n clev. t-testiV 

41 .64 .48 , ? �'7 
! _,.,;, _j ( 

.32 .56 . 51 70097 

.26 0) 1 .54 9.43 

?< 
• _) 1 .55 .52 10.63 

.26 r::; i 
. / .54 9.48 

F
1 

= varianssimallin F-alue; F
2 

= kovarianssimallin F-alue; F
3 

= nollahypoteesitesti 

V df (1,255) J.' 
1 

V df (2,254) 
�2 

F
3 

df (1,255) 

;:::J i:i' F
2 UJ 

J. 3

1.59 89.69 

. 7 3 60.27 

.58 .63 

4 77 

+ 

58.36 . "' ! i 

+ .65 45. 7 8

F
1 

.33 

. 19 

2.58 

.29 

w 
w 



tyneet tytöt ovat samalla tasolla koeryhmän tyttöjen kanssa loppumit

taukseen mentäessä. 

Kodin gpiskeluympäristön osalta näy,ttäisi siltä, että voimakkainta 

myönteinen kehitys on ollut koeryhmän heikosti ja keskinkertaisesti me

nestyneiden poikien kohdalla, kun samaan aikaan vastaavilla kontrolli

ryhmillä (KLP ja KMP) kehitys on mennyt alaspäin. Tosin jälleen on ha

vaittavissa, että varsinaisen käsittelyn päätyttyä tilanne palautuu 

ennalleen (vrt. loppumittaus). 

Yleensä opiskelutaitojen taso peruskoulun 6. luokkalaisilla tässä 

tutkimuk.r3essa oli suhteellisen korkea, mutta ilmeisesti asiaan täytyisi 

jatkuvasti kiinnittää huomiota, jotta opiskelutaidot pysyisivätkin mah

dollisimman hyvinä. Johtopäätöksenä kuudennen luokan osalta voisi to

deta, että kokeiluoh,jelman materiaalien avulla ja erityisesti oppilaan 

itsearvioinnin kautta voitiin opiskelutaitojen tasoa pitää korkeana ja 

nimenomaan vaikuttaa siihen� että kodin opiskeluympäristö parantui eri

tyisesti heikosti menestyvien poikien kohdalla ts. yhä useampi sai rau

hallisen työskentelypaikan, jossa oli hyvä valaistus, Sen sijaan van

hempien huolehtiminen selvästi väheni k.oeryhmässä kokeilun edetessä. 

Se oli suurinta heikosti koulussa menestyvien ryhmissä kokeilun alkaes

sa ja våheni ,3ekä koe-· että kontrolliryhmissä. 

5.2. Motivaation kehitys 

Motivaation kehitystä koskevat yksisuuntaisen kovarianssianalyysin 

tulokset esitetään taulukoissa 32 - 35 sekä kolmisuuntaisen kovarians

sianalyysin tulokset liitteissä 7.1.3. ja 7.1.6 . .  Jo alkumittauksissa 

koeryhmän motivaatio 3, luokalla oli merkitsevästi korkeampi kuin kont

rolliryhmållä. Siitä huolimatta koeryhmän motivaatio on parantunut vä

limittaulrneen mennessä. Erityisen selkeåä motivaation kohoaminen on 

ollut Affektiivisessa suhtautumisessa koulun sääntöihin. (osio 61: "Kou

lun sääntöjen noudattaminen on minusta hauskaa-ikävää"). Tosin tähänkin 

tuloh:seen on suhtauduttava varoen, si'.Llä asteikko koostuu yhdestä osios-

ta, ja jo osiotason (%-luvut) tarkastelulla voidaan päätyä samaan 

tulokseen ite 4), Koeryhmän kokonaismotivaat:i.o on pysynyt erittäin 



1030 
2030 

103 '
I 

2031 

1032 
2032 

1033 
2033 

1034 
2034 

1035 
2035 

TAULUKKO 32. Motivaatio 3. luokalla. Kovarianssianalyysin tulos. Kovariaattina alkumittaus (AM) 

Riippuvana muuttujana välimittaus (VM) 

Kontr.ryhmä Koeryhmä Kovarianssianalyysi 

N=154 N=156 

St � 

Osa-alue X s X s MCS C dev. t-testi F
? 

Motivaatio yhteensä AM 48.43 11. 4 7 51. 46 8.26 
.oe .23 .54 4.33 + 4 73

+ 

48.51 10.83 51. 60 8.26 
• 1 

VM 

Yognitiivinen moti- AM. 48.25 
vaatio .,VM 48.87 

Affektiivinen moti- Alvi 48.95 
vaatio VM 48.47 

Matem.opp. Ja yrittä- AM 48.65 
minen VM 49.45 

Koulun sääntöjen .A.J.\1 48.32 
noudattaminen VM 48.61 

Affekt. suht. koulun AM 49.28 
sääntöihin VM 48.06 

7=i1 = Varianssimallin F-alue; 
- 1

F
2 

= 

F
l 

= ( df 1,303) ( +) = 

F = (df 2,302) 
2 

+ =

F
3 

= ( df 1,303) ++ = 

+++ = 

12. 14 51 .62 7.22 
11 . 04 51. 39 8.25 

10. 74 50.97 9.27 
10.55 � 1. 54 9.04 

11 . 18 51. 27 8.73 
10.54 50.86 9.17 

11. 44 51. 60 8�27 
10.87 57 .42 8.81 

10. 78 50.61 9.32 
10.62 52.06 8.71 

kovarianssimallin F-alue; 

p < . 10 

p < .05 

p < . 01 

p < .001 

.06 

1n • 'V 

.04 

0'7• 1 

.06 

.20 .55 

.28 �54 

Q 18 .55 

.22 .55 

. 12 .55 

F
3 

= nollahypoteesitesti 

3.58 + 3 n,,
• V 1 

5.40 
+ 

5.23 + 

3.31 + 0.71

3.97 + 3.53

12.80 
+++ 

2. 13

F� 
c::'. 

13.45 

9.20 

17.75 

6.31 

11 . 14 

9o20 

F, 
1 

7.72 

5.40 

7.54 

1.60 

6.25 

13. 73

w 

\.Jl 
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TAULUKKO 33. Motivaatio 3. h10kalla. Kcrvarianssianalyysin tulos. Kovariaattina alkumittaus (AM) 

Riippuvana loppumittaus (LM) 

Osa-alue 

Motivaatio yhteensä AM 

LM 

Kognit. motivaatio AM 

LM 

Affekt. motivaatio J\...M 

LM 

Matem.opp. Ja yrit- AM 

täm. LM 

Koulun sääntöjen nou- AM 

dattaminen LM 

Affekt. su..1.t. koulun AM 

sääntöihin LM 

F = varianssimallin F-alue; 
1 

°41 
L 

1 
= (df1 303)

F2
= (df2 302)

F
3

= (df 1: 303)

Kontr.ryhmä Koeryhmä 

N=154 N== 1 51 

X s X s 

48.60 11.47 51 • 21 8.36 
49.49 11 • 08 50.64 8.42 

48.33 12. 16 51.46 7.33 
49.35 11 • 27 50.98 7.75 

49 .17 10. 76 50.75 9.32 
50.00 10.53 49.91 9.51 

48.62 11 . 19 50.98 8.87 
49.55 10. 73 50.55 8.97 

48.52 11 . 33 51.34 8.42 
49.33 10.79 50.90 8.66 

49.53 10.80 50.40 9.39 
48.79 11 . 30 51. 16 e.08

F2 
= kovarianssimallin F-alue; F3 

=

Kovarianssianalyysin t-i.uos 

MCS 

.04 

.06 

0),
• 4 

. 01 

.03 

.02 

C 

. 19 

.22 

.21 

.95 

• 15

.68 

st. t-testidev. 

.55 3.52 

.54 4.06 

.56 3.76 

.56 1.69 

.56 2.69 

.56 1.22 

nollahypoteesitesti 

;j 
Ul 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

F
3 

F
2

F 
1

0.34 6.75 1. 05

0.73 9.36 2. 14

0. 14 7.08 0.57

o.46 1.82 0.77

1.04 4.63 1.96 

4. 18 
+ 

2.95 4.40



korkeana koko kokeiluvuoden, vai};:kakin lievää laskua kevätlukukautta 

kohden on tapahtunut, 

137. 

Kolmannen luokan kohdalla voidaankin päätellä, että kokeilulla on 

voitu vaikuttaa erityisesti QPPilaiden affektiiviseen asennoitumiseen 

koulunkäyntiin yleensä, parhaansa yrittämiseen, matematiikan oppimiseen, 

läksyjen lukemiseen, tunnilla osaami::�een, koulun sääntöjen noudattamiseen 

sekä kotitehtävien tekemiseen niin, että näitä asioita pidetään entistä 

hauskempina ja oppilajden kannalta ne tuntuvat 11viisailta11 yhä useampien 

mielestä ja "tyhmiltä" yhä harvempien mielestä. 

Kuudennen luolrnn motivaatiota koskevat tulokset ovat taulukoissa 

34 - 35 ja liitteissä 7, 1. 6. ,Jo yksisuuntaisesta kovarianssianalyysistä 

nähdään, ettei käsittelyllä ole ollut suurempia vaikutuksia kuudesluokka

laisten motivaatioon. Koeryhmään kuuluvien motivaatio on ollut jo alku

mittauksessa jonkin verran korkeampi ja kun kovarianssianalyysissa alku

mittauksen vaikutus eliminoidaan, tulokseksi ,jäå, että käsittelyllä näyt

täisi olleen lievää vaikutusta vain siihen, että. lä.ksyjen lukeminen Ja 

koulun sääntöjen noudattaminen koettaisiin kåsittelyn saaneessa ryhmässä 

"viisaampana" kuin kontrolliryhmässä, Kolmisuuntaisen kovarianssi.analyysin 

tulos ei juuri anna lisä.informaatiota keskeisimpiin tuloksiin. Yleisha

vaintona voidaan todeta, että tyttöjen motivaatio on kehittynyt myöntei

sempään suuntaan kuin poikien motivaatio erityisesti affektiivisen moti

vaation alueella. Läksyjen lukemista ja kou.lun sä.äntöjen noudattamista 

puolestaan näyttäisivät pitävän 11viisaana 11 erityisesti lrneryhmän heikosti 

menestyneet oppilaat. r:I'osin tämäkin vaikutus näyttää katoavan loppumi t

tauksen yhteydessä. 

Kokeilussa pyrittiin laajentamaan arv101nn1n kohdealuetta my•ös 

affektiivisten tavoitteiden eli koulun kasvatuksellisiin tavoitteiden 

puolelle. r:I'ämä painotus näkyi läpi koko kokeiluohjelman: koulun kasva

tuksellisista tavoitteista tiedotettiin koteihin tiedotelehden avulla 

(vrt. Kokeiluohjelma, s. 73-112), niistä oli laadittu opettajien käyttöön 

laajennetut ta voi temäärittelyt (vrt. kokeiluohjelma t3, 227-233), yksilöl

liset seuranta.lomakkeet opettajalle (Kokeiluohjelma s. 235-23rS), oppi

laat arvioivat itse kasvatuksellisten tavoitteiden sa.a-vi1ttamista (Kokei

luohjelma s. 237-238 ja 260) sekä sanallisilla tiedotteilla väli tett:i:in 

kotiin :informaatiota näiden tavoitteiden saavuttamisesta syys- ja kevät

lukukauden lopulla. Syyslukukautta voidaan pitää erityisesti tälläkin 

alueella keskeisenä to:im:inta-a:ikana. Motivaatiota koskevista tuloksista 
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TAULUKKO 34. Moti vaatia 6. luokalla. Kovarianssianalyysin tulos. Kovariaattina alku.mittaus (AM), 

riippuvana välimittaus (VM) 

Kontr.ryhmä Koeryhmä Kovarianssianalyysin tulos 

N=128 N=131 

st. 
t-testi :::: 

F3 
Osa-alue X s X s MCS dev. m 

Motivaatio yht. AM 48.99 10.65 51. 13 9.22 .26 .50 .54 9.31 + .20 
VYl 49.31 9.37 50.88 10.56 

Kognitiivinen AM 48.90 11 . 37 51 . 13 8.42 . 12 .35 .59 5.96 + .93 motivaatio VM 49.63 9.45 50.53 10.61 

Affektiivinen AM 49.46 10.45 50.68 9.53 .39 .63 .49 12.80 + .99 motivaatio VM 49.55 9.44 50.62 10.52 

Läskyjen lukem. Ja AM 49. 13 10.49 50.93 9.48 
.06 .20 .60 3.37 + 3.47

(+
)koulun sääntöjen VM 48.80 10. 18 51 . 41 9.52 

noud. viisaus 

Motivaatio tunnilla AM 49.31 9.56 50.87 10.34 .08 .27 .60 4.49 + 1.08osaaminen VM 49.24 9.79 50.91 10. 14

Koulun sääntöjen AM 48.90 11 . 4 1 51. 03 8.4-5 .06 .23 .61 3.71 + 1.91tarpeell. VM 48.93 10.00 51 . 13 10. 02

F1 
= varianssimallin F-alue; F2 

= kovarianssimallin F-alue; F3 
= nollahypoteesitesti

F1 df ( 1 , 257)

F 2 df ( 2, 256)

F3 df ( 1 ' 257)

F2 F1 

44.36 1.59 

18.08 .52 

82.52 .74 

8.04 4.54 

11. 05 1.81

8.49 3.04 
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TAULUKKO 35. Motivaatio 6. luokalla. Kovarianssianalyysin tulos. Kovariaattina alkumittaus (AM), 

riippuvana loppumittaus (LM) 

Osa-alue 

Motivaatio yht. 

- � ' • 0 � 

KognlL<llVlnen 

motivaatio 

Affektiivinen 
motivaatio 

Läksyjen lukeminen 
Ja koulun sääntöjen 
noud. viisaus 

Motivaatio tunnilla 
osaaminen 

Koulun sääntöjen 
tarpeell. 

PJ!J. 

LM 

AM 

LM 

LM 

AM 

AM 

Kontr.ryhmä 

N= 

X 

48.96 
49.29 

.88 
49.75 

49. 
.20 

49c17 
49.57 

49.27 
49.06 

48.86 
49.90 

s 

10.68 
9.49 

7 1. 42 
10.03 

10049 
9.61 

11.45 
8.84 

Koeryhmä 

N= 

X 

51 . 13 
50.72 

51 . 18 
50.25 

50061 
50.78 

50.87 
50.49 

51. 03 
50.93 

51.00 
50.22 

s 

9.26 
10.23 

8.43 
10. 10

9.54 
10.41 

9.49 
10. 15

10.22 
10.38 

8.47 
11 • 08 

Kovarianssianalyysin tulos 

MCS 

.25 

1� 
• 1 c:'. 

. 18 

.08 

.08 

C 

.50 

.35 

.27 

.29 

st. 
dev. 

.55 

. 59 

.52 

.57 

. 61 

.60 

cd 
+' 
,:::: 
;:i 

t-testi .g

9.08 + 

5.84 

10.60 + 

+ 

4.39 + 

4.77 + 

� = varianssimallin F-alue; F = kovarianssimallin F-alue; F = nollahypoteesitesti 
� 7 2 3 

V 

J . .' -'i df 

df 

df 

(1, 255) 

(2, 254) 

(1, 255) 

F 
3 

.99 

.63 

.24 

1.34 

.61 

42.08 

n. 12

57.38 

28.58 

10.83 

1L 

• 7 6

2.25 

w 
\0 



3. luokalla voi päätellä, että oppilaat ovat asennoituneet erit;yisen

myönteisesti koulun sääntö,jen noudattamiseen. Minkäänlaista kyllästy

mistä ei ole tapahtunut, vaikka asiaan on kiinnitetty runsaasti huomio

ta. Opettajien omat arviot (Korpinen 1979b) tukevat tämän tutkimuksen 

tuloksia, kun suurin osa opettajista oli sitä mieltä, että oppilaiden 

edistyminen kasvatuksellisella tavoitealueella on parantunut entiseen 

verrattuna. Ilmeisesti juuri kokeilun avulla ja kokeiluohjelman mate

riaalin turvin kasvatukselliseen tavoitealueeseen kiinnitettiin huomio

ta. Tältä osin kokeilun tavoitetta ainakin voitiin lähestyä. Käytetty 

kokeilu.materiaali ei ole täydellistä, mutta sitä kehittämällä voidaan 

oppilasarvioinnin aluetta laajentaa koulun kasvatuksellisten tavoittei

den suuntaan. Juuri tällä osa-alueella kokeilumateriaalin jatkokehitte

ly onkin kokenut mielenkiintoisia vaiheita. Opettajat nimittäin kriti

koivat heidän itr.,ensä käyttöön kehitettyä oppilaskohtaista seurantaloma

ketta liian paljon aikaa vaativaksi (Korpinen 1979b). Niinpä he kehit

tivätkin arviointilomakkeen, johon oppilas itse arvioi edi,,tymistään 

samoilla alueilla ja opettajan arviota varten oli varattu tila, johon 

hän voi tehdä merkintänsä, mikäli se poikkesi oppilaan arviosta. Arvi

ointi tapahtui kerran kuukaudessa. Tätä lomaketta käytettiin seuraavan 

vuoden kehittämiskokeilussa (vrt. Koivumäki-Korpinen-Pekkala 1980, s. 75).

Sen käyttö laajeni myös yläasteelle. 

5.3. MinäkäsHyksen kehitys 

Minäkäsityksen osalta yksisuuntaisen 
0
ia yhden riippumattoman muut

tujan (käsittely) kovarianssianalyysin (3. luokka) tulokset esitetään 

taulukoissa 36-37 ja kolmisuuntaisen kovarianssianalyysin tulokset 

liitteissä 7.1.2. Tuloksista. ilmenee, että myönteisintä minäkäsityksen 

kehitys on ollut suhteissa "tärkeisiin aikuisiin" ennen kaikkea vanhem

pJ_ln. Asteikko koostui seuraavista asioista: "Vanhempani ymmärtävät 

minua", "Vanhemmillani ja minulla on hauskaa yhdessä" sekä "Minusta on 

turvallista, kun vanhempani ,ja opettajani keskustelevat koulunkäynnis

täni". Näyttää siltä, että myönteisin kehitys tällä kohdin on ta

pahtunut koeryhmän sekä heikosti että keskinkertaisesti menestyneiden 
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TAULUKKO 36. Minäkäsitys 3. luokalla. Kovarianssianalyysin tulos. Kovariaattina alkumittaus (AM;, 

riippuvana välimittaus (VM) 

Kontr.ryhmä Koeryhmä Kovarianssianalyysin tulos 

N=154 N=156 

st. 
s V MCS C dev. t-testi 

;::i F
3 

Osa-alue V 

s C/l A A 

Minäkäsitys yht. 
AM 49. 13 10.15 50.82 9.81 • 16 .39 0.51 7.54 + 0.92
VM 49.34 10.26 51.98 9.23 

Korkea omanarvon- AM 49.21 10.00 50.55 10.03 • 13 .35 0.53 6.67 + o. 12tunto VM 49.79 9.71 50.63 10. 10

Suhteet tärkeisiin AM 49.01 11. 26 50.80 8.76 
6.92 

+ 

• 15 .35 0.51 + 4.04aikuisiin VM 48.81 10.70 51 . 51 8. 58

Itsehyväks. ja AM 50.34 9.86 49.75 10. 18
. 18 .42 0.51 8.27 + o. nesiint. varm. VM 49.95 9.94 50. 12 9°99

Suht. koulumenes- AM 49.00 10.54 51.31 9. 17
• 11 .32 0.54 5.87 + 1.29tykseen VM 48.98 10. 14 50.93 9- 58

Kodin prosessit AM 49.49 9.85 50.53 9.97 
.06 .25 o.56 4.45 0.60 

VM 50.35 10.00 49.76 9.76 

F
1 

= varianssimallin F-alue; F
2 

= kovarianssimallin F-alue; F
3 

= nollahypoteesitesti 

F
1 

(df 1,308) 

F
2 (df 2,307) 

F
? 

(df 1 ,308) 

F
2 

F 
1 

29.73 2.17 

22.59 0.56 

27.43 6.03 

34.22 0.22 

18.91 3.03 

10.03 0.27 
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TAULUKKO 37. Minäkäsitys 3. luokalla. Kovarianssianalyysin. Kovariaattina alkumittaus (AM) Riippuvana 

loppumittaus (LM) 

Kontr.ryhmä Koeryhmä Kovarianssianalyysin tulos 

N=154 N=151 

st. ;:j 

Osa-all;_e X s X s MCS C dev. t-testi ;:j 

F3 F2Ul 

Minäkäsitys yht. AM 49. 16 10.25 50.96 9.87 . 14 .36 • 51 6.95 + 0.83 24.31LM 50.01 9.82 50.57 9-57

Korkea omanarvontunto, AM 49.32 10.04 50.81 10.08 .08 .27 .54 5. 11 + 0. 18 13 .11suor.taso LM 50.02 10.02 50.38 9.52 

Suhteet tärkeisiin AM 49.35 10.90 50.85 8.69 .24 .47 .49 9.62 1.44 48. 12aikuisiin 49.42 8.77 
+ LM 10.29 51.27 

Itsehyv., esiint.varm. AM 50.29 9.90 49.75 10.27 . 11 . 33 .54 6. 14 + 0.69 18.87LM 50. 18 9.97 50.02 10.04 

Suht. koulumenestyk- AM 48.69 10.43 51.25 9.24 
• 13 .37 .54 6.72 1.29 22.60 seen LM 50.21 10.34 49.93 9.62 

Kodin prosessit AM 49.41 10.02 50.61 9.99 .09 .29 .54 5.41 + 0.96 14.65LM 50. 10 9.67 50. 11 9.98 

F1 
= varianssimallin F-alue; F2

= kovarianssimallin F-alue; F3 
= nollahypoteesitesti

F1 (df 1,303)

F2 ( df 2,302)

F3 (df 1,303)

+ 
1\) 

F1 

0.24 

o. 10

2.87 

o. 17

0.60 

o.oo



poikien osalta. 0siokohtaisia jalrnutumia tarkastellen voisi päätyä 

siihen, että myönteinen kehityu perustuu nimenomaan opettajan ,ia van-· 

hempien luottamuksellisiin suhteisiin, ,jotka lapsi kokee turvallisiksi 

kodin ja koulun yhteistyön lisääntyessä ja, vakiintuessa. Kolmannen luo

kan oppilaiden minäkäsitys on kaiken kaikkiaan myönteinen, erityisen 

myönteinen se on hyvin menestyneillä oppi1aiL1a, 

Kuudennen luokan minäkäsityksen osalta tulokset ilmenevät taulukoista 38-

39 ja liitteestä 7 .1. 5. Kovarianssianalyysin tuloksesta ( taulukko 38) 

näkyy, että koeryhmän minäkäsitys kokonaisuudessaan sekä erityisesti 

Itseluottamuksen ja -hyväksynnän osalta on kehittynyt a1kumittauksesta 

välimittaukseen selvästi myönteisemmin kuin kontroLliryhmän. Näyttää 

siltä, että lisääntynyt itseluottamus ja -hyväksyntä perustuu nimenomaan 

6. luokalla siihen, että oppilaan ja opettajan suhteet ovat koeryhmässä

parantuneet. Selvästi suurempi osa koeryhmän oppilaista kokee, että 

opettaja hyväksyy hänet ja pitää häntä "hyvänä" (vrt, osio 29 "0petta--

jani saa minut tuntemaan, että en ole tarpeeksi hyvä". ks. liite �.2.) 

Samanaikaisesti on tapahtunut selväå myönteistä kehitystå koeryhmåssä 

myös itsensä hyväksynnåssä (osio 26 "Häpeän usein itseåni"). Jonkin 

verran kontrolliryhmässä tapahtunutta kehitystä myönteisempää koeryhmän 

(p < .10) minäkäsityksen kehitys on ollut myös Suhteissa vanhempiin. Fol

misuuntaisen kovarianssi analyysin ( liite "(. 1. �i, ) an,lla voidaan tulok-

sia tarkentaa ja havaita, ettå koeryhmån heikosti menestyneiden tyttö

jen minäkäsitys on parantunut, kun samanaikaisesti vastaavien kontrolli

ryhmien (KHT, KLP ja KHP) minäkäsitys on heikentynyt. Tosin loppumit

tauksessa koeryhmän heikosti menestyneiden minåkäsitys on jälleen laske

nut kontrolliryhmän tasolle, kun taas koeryhmän hyvin menestyneillä po

jilla minäkåsitys on kohentunut välimittauksesta loppumittaukseen men

täessä. 

Minäkäsityksen paraneminen on tapahtunut koeryhmässä heikosti me

nestyneillä tytöillä voimakkaasti nimenomaan it::,eluottamuksen ja -hyväk

synnän osalta. Se on jatkunut koko kokeilun a,jan, Myös koulumotivaatio, 

joka koostui asioista 39 ja 40 ("Minun on tarpeetonta jatkaa koulunkäyn

tiäni peruskoulua pitemmålle" ja "Vanhempani kyselevät minusta liikaa 

opettajaltani"), parantui koeryhmån heikosti menestyneillå välimittauk

seen saakka, kun taas vastaavasti kontrolliryhmässä erityisesti tytöil

lä tapahtui voimakasta laskua. Hyvin meneBtyneiden tyttöjen ryhmåssä 

koulumotivaatio pysyi koko ajan korkeana, pojilla koeryhmåssä tapahtui 
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TAULUKKO 38. Minäkäsitys 6. luokalla. KovarianssianalyysiL tulos. Kovariaattina alkumittaus (AM) , 

riippuvana välimittaus (VM) 

Kontr.ryhmä Koeryhmä Kovarianssianalyysin tulos 

N=128 N=131 

st. 
Osa-alue X s X s MCS C dev. t-testi ;:j F

3 11!1 

Minäkäsitys 
AM 50. 13 9.28 49.96 10.36 

.61 yht. .37 .50 12.20 + 5.07
VM 49.00 9.83 50. 10 9.88 

+ 

Itseluottamus- ja AM 50.21 9.44 49.78 10.64 
. 41 .62 .47 13.16 8.83

++ 
+ 

hyväksyntä VM 48.78 9.89 51 . 31 9.72 

Kodin ja koulun AM 49.54 9.53 50.62 10. 11
.22 .48 .56 8. 53 .22 

yhteistyöhön suht. 50. 14 9.28 50. 14 10.61
+ 

VM 

Koulumotivaatio 
AM 50.28 9.89 49.91 9.76 

. 11 .34 .60 5.71 • 12
VM 50. 15 10. 14 49.89 9.89 

F
2 

76.77 

90. 14

36.41 

16.35 

Suhteet vanhempiin AM 50.32 8.74 49.68 10.99 
. 19 .44 -57 1.66 3.14 (+) 30.49 

49.05 10.60 9.42 
+ 

VM 50.77 

F
1 

= varianssimallin F-alue; F
2 

= kovarianssimallin F-alue; F
3 

= nollahypoteesitesti 

F
1 

df (1,257) 

F
2 

df (2,256) 

F
3 

df (1,257) 

F
1 

2.93 

4.32 

.00 

.43 

1.90 
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TAULUKKO 39. Minäkäsitys 6. luokalla. Kovarianssianalyysin tulos. Kovariaa1., ;;-ina alkumittaus (AM), 

riippuvana loppumittaus (LM) 

Kontr.ryhmä Koeryhmä Kovarianssianalyysin tulos 

N=127 N=130 

st. 
Osa-alueet X s

V 
s MCS C dev. t-testi ;::, F

3
A [/] 

Minäkäsitys yht, 
AM 50. 11 9.31 49.95 10.40 

.33 .58 .52 11.20 + 1.87LM 49.29 9.48 50.60 10.54 

Itseluottamus- ja AM 50.20 9.47 49.80 10.68 
.32 .55 • 51 10.77 + 2.58hyväksyntä LM 49. 18 9.69 50.63 10.29 

Kodin ja koulun AM 49.60 9.55 50.54 10. 10
.22 .48 ,56 8.48 + .45yhteistyöhön suht. LM 49.90 9.49 50.27 10.48

Koulumotivaatio 
AM 50.25 9.93 50.03 9.70 

• 14 .38 .59 6.36 .98 
LM 50.27 9 .8l.. 49.82 10. 15

Suhteet vanhempiin 
AM 50.26 8.75 49.62 11 • 01 

.20 .44 .57 7.82 + 1.54
LM 49.35 10.31 50.46 9-75

F
1 

= varianssimallin F-alue; F
2 

= kovarianssimallin F-alue; F
3 

= nollahypoteesitesti 

F
1 

df (1,255) 

F
2 

df (2,254) 

F
3 

df (1,255) 

F "fi' 

2 - 1

63,51 7.09 

58.99 1.34 

36.04 .90 

20.33 • 13

31.07 .79 



146. 

nousua kevättä kohden edettäessä, kun samanaikaisesti kontrolliryhmän 

poikien koulu.motivaatio laski. 

Suhteissa vanhempiin näyttäisi voimakkainta kehityr,tä tapahtuneen 

koeryhmän hy·vin ja heikosti mer1estyneiden poikien k.ol1dalla i. 

1rosin ke-

vääseen mennessä "Suhteet vanhempiin iv näyttävät taas jonkin verran heik

kenevän. Koulussa hyvin menestyneillä ne pysyvät koko ajan erittäin 

hyvinä, koeryhmän tytöillä jopa nousevat kevättä kohti, samoin kuin koe

ryhmän keskinkertaisesti menestyvillä pojilla. 

Minäkäsityksen kehitys on ollut koeryhmissä molemmilla luokka-as

teilla johdonmukaisen myönteistä. On todennäköistä, että kokeilulla on 

ollut oma osuutensa tähän h:ehitykseen. Vaikutukset ovat 3. ja 6. luo

kalla olleet hieman erilaiset, Kolmannella luokalla minäkäsityksen 

my§_:iteinen kehitys on tapahtunut nimenomaan suht_�:L�sa ntärkeisiin" ai

kuisiin erityisesti vanhempiin sekä siihen turvallicmuden ja hyväksyn-

nän kokemukseen, joka perustuu vanhempien ja opettajien luottamuksellisiin 

suhteisiin. Kuudennella luokalla minäk.äsityksen myönteinen kehitys painot-
� - . , ... . . ,. . .. -, 

tuu erityisesti itseluottamuksen ,ja _ __:=-E_;y::y:_�ksynnän kohdalla. 'fämä kehitys 

näyttää perustuvan nimenomaan siihen, että C?J2J2_ilaf3 koke_�-- <2_p_E:;ttajan hy

väksyvän hänet riippumatta koulumenestyksestä, sillä heikosti menesty

neidenkin (tytöt) kohdalla kehitys on ollut myönteistä. Oppilaiden ke

hitysvaiheesta ilmeisesti johtuu, ettei suhteet vanhempiin eli kotiminä 

ainakaan tässä tutkimuksessa nouse 6. luokalla niin merkitseväksi minä

käsityksen osa-alueeksi kuin 3. luokalla eikä siihen tällä kokeilulla 

ole kovin voimakkaasti kyetty 6. luokalla vaikuttamaan. 'I'osin tämäkin 

tutkimuksen tulokset osoittavat selvästi, että hyvin menestyneillä oppi

lailla ( erityisesti koeryhmän ty·töillä) suhteet vanhempiin ovat erittäin 

hyvät ja muodostavat sen turvallisen taustatuen, johon hyvä koulumenes

tyskin nähtävästi pohjautuu. Kuudennella luokalla tapahtuu selvää itse

näistymistä ja jo opiskelutaitojen kohdalla havaittiin, että koeryhmässä 

vanhempien huolehtiminen (ylihuolehtiminen) itse asiassa väheni kokeilun 

loppua kohden. Samalla tämä merkitsi ehkä lähinnä oman vastuun lisään

tymistä. 



Tulosten tarkastelua 

Minäkäsityksen kehittäminen oli kokeilun keskeinen tavoite. Tätä 

tavoitetta korostettiin sekä tutkimuksen taustassa että kokeiluohjelman 

materiaalissa. Opettajille tarkoitetussa kokeilumateriaalissa numeroar

vostelun epäkohtia pohdittaessa esitettiin, että heikot arvosanat kasau

tuessaan usein samoille oppilaille alentavat oppilaan itsetuntoa ja että 

myönteinen sekä realistinen minäkäsitys on tärkeä oppilaan mielenterveyden 

ja oppimisen kannalta (vrt. Kokeiluohjelma s. 5-6). Oppilaan minäkäsi

tyksen kehittämiseen pyrittiin siten, että arvioinnin aluetta laajennet

tiin oppiainekohtaisen edistymisen ulkopuolelle ja painotettiin oppilaan 

itsearviointitaidon tärkeyttä. Arvioinnin pääpaino oli oppilaassa ja op

pimisessa, palautteen monipuolisuudessa ja myönteisyydessä (vrt. Kokeilu

ohjelma s. 17-18). Kokeiluohjelman opettajan oppaassa II korostettiin, 

että arvioinnin perimmäinen tavoite on oppilaan minäkäsityksen rakentami

nen realistiseksi, mutta kuitenkin positiiviseksi. Tämän tavoitteen saa

vuttamiseksi oppilas tuli ohjata oman työnsä arviointiin ja hänen tulisi 

selvästi havaita oma edistymisensä (vrt. Kokeiluohjelma s. 65). 

Oppilaiden huoltajille tarkoitetussa materiaalissa lapsen minäkäsi

tyksen kehittämiseen kiinnitettiin myös huomiota. Tiedotelehdissä (Ko

keiluohjelma s. 73-100) korostettiin peruskoulun tm,oitteista "oppilaan 

omaleimaisen koko persoonallisuuden kehittymistä" sekä kasvatuksellisia 

tavoitteita tiedollisten tavoitteiden ohella. Vanhempia kehoitettiin 

osoittamaan mielenkiintoa ja huomiota lapsen koulunkäyntiä kohtaan, roh

kaisemaan ja kiittämään lasta sekä kiinnittämään huomiota kaikkeen edis

tymiseen sekä välttämään lapsen edistymisen vertaamista muiden edistymi

seen (vrt. Kokeiluohjelma s. 93 ja 100). Koul.un kasvatuksellisia tavoit

teita määriteltäessä korostettiin oppilaan suhtautumista muihin oppilai

siin ja yleensä koulunkäyntiin sekä erityisesti suhtautumista opettajaan, 

jonka tulisi kehittyä riippumattomuuden suuntaan. Tämän edellytyksenä 

nähtiin oppilaan itseluottamuksen kehittyminen. Tässä yhteydessä van

hemmille painotettiin, että lasta tulisi jatkuvasti kannustaa ja rohkais

ta, jotta terve ja myönteinen itsetunto pääsisi kehittymään. "Usko omiin 

mahdollisuuksiin on kaiken opiskelun pohja: lapsen tulee nähdä itsensä 

kykenevänä oppimaan uusia asioita. Itseluottamus luo edellytykset myös 

myönteiseen suhtautumiseen muihin ihmisiin", todetaan oppilaiden huolta

jille tarkoitetussa tiedotelehdessä (vrt. Kokeiluohjelma s. 89 ja 97). 
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Vaikka oppilaiden minäkäsitykseen vaikuttaminen tämän tutkimuksen tulos

ten valossa ei ole kovin suurta, tulokset ovat kuitenkin johdonmukaisia 

ja vaikuttavat valideilta sekä järkeviltä, silJå selvimmät vaikutukset 

ilmenivät nimenomaan kotiminän ja kouluminän osa-alueHla eli juuri 

siellä, mihin kokeiluohjelman materiaalin pääpaino oli suunnattu. 

Tämän tutkimuksen metodisesta rajoittuneisuudesta johtuu, ettei ole 

saatavissa objektiivista ja suoralla havainnoinnilla hankittua prosessi

tietoa siitä, miten esim. kokeilussa mukana olev:ien opettajien opetus

käyttäytyminen: arviointitoiminta laajasti käsitettynä (tavoitetietoisuus, 

palautteen antaminen jne) mahdollisesti muuttui aikaisempaan verrattuna 

sekä ennen kaikkea kontrolliryhmän opettajiin nähden. MielenkiinLo.isLa 

on kuitenkin havaita, että suurin osa opettajista arvioi itsekin, että 

oppilaiden minäkäsitys oli tullut myönteisemmäksi kokeilun vaikutuksesta 

(vrt. Korpinen 1979b). 



5.4. Kolmasluokkalaisten äidinkielen Ja matematiikan koulusaavutukset 

Kolmasluokkalaisten kognitiivisia koulusaavutuksia mitattiin kol

mella kokeella: lukemisen ymmärtämisen koe, sanelukoe ja matematiikan 

koe. Loppumittausten jakautumat ovat liitteissä 4.4.1. - 4.4.3. Sane

lukokeessa menestymistä pyrittiin selvittämään kovarianssianalyysin 

avulla, jolloin alkumittaus oli kovariaattina (taulukko 40). Tulokses

ta havaitaan, että koeryhmä on sanelukokeessa saavuttanut kontrolliryh

män, joka alkumittauksessa oli erittäin merkitsevästi parempi (p < .001). 

Kun alkumittauksen osuus "lohkaistaan" pois kovarianssianalyysissa, voi

daan tuloksesta päätellä, että käsittelyllä on ollut vaikutusta koeryh

män kehitykseen (p < .001). Tosin jälleen on muistettava regressioilmiön 

vaikutus tulosta väärentävänä tekijänä. 

TAULUKKO 40. Sanelukokeessa menestyminen III luokalla. Kovarianssi

analyysin tulos. Kovariaattina alkumittaus. Riippuvana 

loppumittaus. 

Kontr. 
ryhmä 

(n= 14 7)

Koe
ryhmä 

(n== 149 ) 

Kovarianssianalyysin tulos 

st. t-
X s X s MCS C dev. testi suunta F 

2 

Alkumittaus 24.5 6.9 21.4 9,2 

• 61 .62 .29 21.3 + 

Loppumittaus 29,4 5,9 29.3 7.0 

F
1 

= kovarianssimallin F-testi; F
2 

= nollahypoteesitesti 

df 

df 

( 2, 293 ) 

( 1 , 293) 

6 +++ +++ 
1 • 7 227. 2
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Käsittelyn vaikutuksia eri koulumenestysryhmissä toisaalta sekä 

tyttöjen ja poikien ryhmässä toisaalta pyrittiin selvittämään 2-suuntai

sen varianssianalyysin avulla. Koulumenestysryhmät oli muodostettu al

kumittauksen laskukokeen (probl.) perusteella .ia riippuvina muuttujina 

olivat sanelukokeessa menestyminen, luetun ymmärtämisen sekä matematii

kan kokeessa menestyminen. Varianssianalyysin tulokset ovat liitteissä 

7. 2. 1. - 7. 2. 3. Vaikka koeryhmän tulokset eivät näytäkään yltävän tilas

tollisesti merkitsevälle tasolle, ne johdonmukaisesti tukevat sitä, että 

käsittelyllä olisi ollut myönteistä vaikutusta. Lieväå yhdysvaikutusta 

näyttäisi olevan käsittelyn ja koulumenestyksen välillä sanelukokeessa 

niin, että keskinkertaisesti ja hyvin menestyneet olisivat hyötyneet kä

sittelystä enemmän kuin heikosti menestyneet. Tällöin koulumenestys oli 

määritelty alkumittauksen laslmkokeen perusteella. Luetun ymmärtämisen 

kokeen osalta tilanne näyttäisi päinvastaiselta niin, että heikosti me

nestyneet olisivat hyötyneet hyvin menestyneitä enemmän käsittelystä 

(vrt. liite 7.2.2.). Matematiikan kokeessa yhdysvaikutusta ei ole lain

kaan, vaan joka koulumenestysryhmässä koeryhmä on kontrolliryhmää suun

nilleen saman verran parempi. Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti 

merkitsevä. Käsittelyllä ei ole ollut erilaista vaikutusta myöskään 

tyttöjen ja poikien ryhmissä (vrt. liite 7.2.1, 7.2.2. ja 7.2.3.). 

Kokeilun vaikutukset kolmannen luokan kognitiivisiin koulusaavutuk

siin eivät ole olleet kovin suuria, sillä tilastollisesti merkitseväksi 

ero tuli vain sanelukokeen osalta. Tietty johdonmuk.aisuus tuloksissa 

kuitenkin on ja kaikilla osa-alueilla koeryhmä osoittautuu paremmaksi 

kuin kontrolliryhmä. Koeryhmän oppimistulosten kehitys kolmannella luo

kalla on ollut tasapainoista, kun otetaan huomioon myös affektiivisen 

alueen saavutukset. 

5.5, Kuudesluokkalaisten matematiikan koulusaavutukset 

Kuudesluokkalaisten kognitiivisia oppimistuloksia mitattiin vain 

matematiikan osalta, koska kokeiluohjelmassa kiinnitettiin nimenomaista 

huomiota matematiikkaan. Opettajien käyttöön oli laadittu yhteenvedot 

6. kouluvuoden perusoppiaineksesta (vrt. Kokeiluohjelma s. 149-154),



TAULUKKO 41. Käsittelyn vaikutus eri koulumenestysryhmissä matematiikan koulusaavutuksiin. 6. luokka. 

2-suuntaisen varianssianalyysin tulos. Riippumattomat muuttujat koulumenestys (matema

tiikan alkumittaus) ja käsittely

Ryhmä Koulumenestys (matem.) 

L M H MCS 
-

Kontr.ryhmä X 7.81 13. 74 18.27 

s 2.57 4.22 3.44 

N 27 62 37 
+

+ 

5. 15 97.60 
-

Koeryhmä X 8.92 14.60 19.44 

s 3.36 3.74 2.37 

N 36 62 32 

Selit;y:kset: 

MCS = multippelikorrelaatiokertoimen neliö 

F1 
= Varianssimallin testi df ( 3, 252) (+) p < . 10 

B-tekijän (koulumenestys) vaikutus (2, 252) + p < .05 
F2 

= df 

++ p < .01 

F3 
= A-tekijän (käsittely) vaikutus df ( 1 ' 252) +++ p < .001 

suunta + = koeryhmä parempi kuin kontrolliryhmä 

+++ 

V1 
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TAULUKKO 11-2. Matematiikan loppumittam,. Osiokohtaiset tulokset. 

Osioon oikein vastanneiden erotus kontrolli- ja koe

ryhmisså ( + koeryhmän hyvålrni) 

Erotus Osiota yri ttänei tå 
kontr. koer. 

Osio/Sisåltökuvaus 

1. 

- .

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

12. 

13. 

Lukukäsite 

Lukukåsite: pyöristäminen 

Lukukäsite 

Jakolasku 

Lukukäsite 

Lukukäsite 

Lukukäsite 

Vähermyslasku 

Kertolasku 

Funktiot 

Funktiot 

Yhtälöt ,Ja epäyhtälöt 

Yhtälöt Ja epäyhtälöt 

Geometria: :morakulmion pinta--ala 

15. Sovellettu matem.: prosenttiarvon

laskeminen

Sovellettu matem.: suhde-kåsi te

Sovellettu matem.: ajan yksikkömuunnos

18a Sovellettu matem.: tilavuuden laske-

18b 

19a 

19b 

20a 

minen 

Sovellettu matem.: laatumuunnos 

Sovellettu matem.: pinta--alan laskern, 

Sovellettu matem.: laaturnuunnos 

Tilastotiede: diagrammin tulkinta 

Sovellettu matem.: keskiarvon laskem. 

% 

+ 5. 1

+ 2. 1

- 0,3

·- 4. 7

+ 2.9

-· 0. 1

+ .5. 7

+ 11-.3

+ 3.6

+ 6.2

+ 0.2

+ o.8

-· 0. 7

- 0.7

- o.6

- 'T.9

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

'100 

100 

100 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

93.8 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 
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verrattu perusoppiaineksen sisältöjä edelleen käytössä olleen matema

tiikan oppikirjan sisältöihin (vrt. Kokeiluohjelma s. 178-181) ja laa

dittu perusoppiaineksen sekä oppikirjassa esiintyvien sisältöjen määrää

mässä järjestyksessä arviointi- ja yhteenvetolomakkeet luokkakohtaista 

edistymisen seurantaa varten. (vrt. Kokeiluohjelma s. 198-201) Tämän 

lisäksi 6. luokan oppilaat saattoivat itse arvioida matematiikassa edis

tymistään (vrt. Kokeiluohjelma s. 259). Sanallisessa tiedotteessa ma

tematiikan edistymisestä tiedottaminen oli keskeisellä sijalla (Kokeilu

ohjelma s. 247-248 ja 257-258). 

Kokeilun vaikutuksia selvitettiin 2-suuntaisen varianssianalyysin 

avulla (taulukko 41), jolloin käsittelyn ohella toisena riippumattomana 

muuttujana oli alkumittauksen matematiikan kokeessa menestyminen. Kou

lumenestysryhmät oli muodostettu alkumittauksen primääripistemäärien 

perusteella luokitellen seuraavasti: heikosti menestyneet (Low=L) 0-10 

pistettä, keskinkertaisesti (Middle=M) 11-15 pistettä ja hyvin menesty

neet (High=H) 16-18 pistettä. Koska kontrolliryhmä menestyi koeryhmää 

paremmin matematiikan alkumittauksessa (vrt. liite 4.4.1.), voitaneen 

ajatella, että ryhmittelemällä aineisto alkumittauksen mukaan ero tulee 

samalla kontrolloitua. Varianssianalyysin tuloksesta voidaan nähdä, 

että käsittelyllä on ollut jonkin verran vaikutusta (p < .05). Vaikutus 

on ollut suunnilleen samansuuruista jokaisessa kouluwenestysryhmässä. 

On luonnollista, että alkukokeessa menestyminen selittää suurimman osan 

loppukokeessa menestymisestä. 

Analyyttisemman kuvan saa, kun tarkastelee osiokohtaisia tuloksia 

(vrt. liite 5.5 ja taulukko 42). Tosin pitkälle meneviin johtopäätök

tiin osiotason tarkastelussa ei ole syytä melko alhaisten reliabilitee-

tin takia. Erot koe- ja kontrolliryhmän välillä ovat suurimmillaan 

osion 14 kohdalla, jossa edellytettiin suorakulmion pinta-alan laskemis

ta. Lisäksi näyttäisi siltä, että koeryhmä hallitsee hieman paremmin 

sovelletun matematiikan alueelta ajan yksikkömuunnoksen sekä ymmärtää 

suhdekäsitteen. Yli viiden prosentin erot koeryhmän hyväksi on edelleen 

lukukäsitteen (pyöristäminen), jakolaskun ja funktio-opin osalta. Sen 

sijaan kontrolliryhmä näyttäisi hallitsevan paremmin kuin koeryhmä keski

arvon laskemisen. Tässä kohdin on huomattava, että kontrolliryhmästä 

selvästi pienempi joukko on vastannut kyseiseen tehtävään. Kun tämä 

otetaan huomioon, eroa ryhmien välillä tässä osiossa ei juuri olekaan. 
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5.6. Tutkimuksen oheistuloksia 

Tutkimuksen oheistuloksina käsitellään oppilaiden tasokurssivalin

toihin liittyviä kysymyksiä sekä todistukseen ,ia yleerrnä numeroarvoste

luun suhtautumista, Tasokurssivalinto,jen sekä yleensä koulutuksen ta

voitetason asettaminen voitaisiin liittää tässä tutkimuksessa myös tut

kimuksen pääongelmiin, sillä optimaalisen korkean tasolrnrssivalinnan 

suorittamisen edellytyksenä on mahdollisimman hyvä koulumenestys sekä 

tähän liittyneenä myönteinen minäkäsitys ja koulunkäyntiin kohdistuva 

motivaatio. Tasokurssivalintoihin liittyvien ongelmien selvittämiseksi 

voitaisiin kuitenkin tämänkin aineiston osalta tehdä erillinen tutkimus, 

mutta tämän tutkimuksen puitteissa siihen ei ole mahdollisuutta, mikäli 

halutaan keskittyä pääongelmien selvittämiseen. Toisaalta tasokurssi

ja ainevalinnoista on jo tehty perusteellista pitkittäistutkimusta (vrt. 

Kangasniemi 1979) eih.ä aihepiiriin ole senkään vuoksi tarvetta enää 

tässä yhteydessä pureutua. 

5,6.1. Kuudesluokkalaisten tasokurssivalintoihin suhtautuminen ja koulu

tuksellinen tavoitetaso 

Kuudesluokkalaisten tasokurssivalintoihin suhtautumista ja taso

kurssivalintoja yleisemmin kartoitettiin minäkäsitysmittarin yhteydessä 

kahdella tavalla: neljä osiota (35, 37, 38 ja 45) oli väittämän muodos

sa teknisesti samoin esitettynä kuin varsinaiset minäkäsitystä mittaavat 

osiot ja kolme oli suoraa kysymystä (osiot 55, 56, 57), joissa tiedus

teltiin, minkä tasokurssin oppilas kyseisellä hetkellä valitsisi matema

tiikassa, I ja II vieraassa kielessä. Lisäksi tiedusteltiin oppilaan 

koulutuksellista tavoitetasoa kysymällä, montako vuotta peruskoulun 

päättymisen jälkeen oppilas aikoo jatkaa opiskeluaan, Kuudennen luokan 

minäkäsi tysmi ttarin faktorianalyysissa ( luku 11 .J�. 2. 2.) voitiin nähdä, 

miten tasokurssivalintoja koskevat osiot (osiota 115 lukuunottamatta) 

painottuivat voimakkaasti II faktorilla ja muodostivat näin oman selkeän 

ulottuV1mden. 

Taulukkoon l-13 on koottu koe- Ja kontrolliryhmän kyllä-vastaukset 

osiokohtaisesti (osiot 35, 37, 38 Ja 45) sekä laskettu prosenttilukujen 



Osion 
numero 

35. 

37. 

38. 

45. 

TAULUKKO 43. Oppilaiden suhtautuminen tasokurssivalintoihin. Kyllä-vastanneiden %-osuudet koe- Ja kontrolli

ryhmissä 6. luokalla 

Osion sisältö AM VM LM 

koer. kontr. erotus koer. kontr. erotus koer. kontr. erotus 

Minun on vaikea päättää, 

mitä tasokursseja valitsisin N 

Valitsen niin laajat tasokurs-

sit kuin mahdollista N 

Minulla on hyvät mahdollisuu-

det menestyä matematiikan N 

laajallakin kurssilla 

Keskustelen usein vanhempieni 

kanssa tasokursseihin ym. va- N 

lintoihin liittyvistä asioista 

= kontrolliryhmän %-luku suurempi 

+ = p < .05

% % 

58.2 58.9 -.07 
(134) ( 129)

54.5 49.6 4.9 
( 134) (129)

44.8 47.7 -2.9
(134) (128)

38.8 45.0 -6.2
(134) (129)

% % % % 

43.2 51.2 -8.o
19.8 20.9 -1 . 1

( 132) ( 129) ( 131 ) ( 129) 

66,9 54.6 + 65.7 66.7 
12.3 -1.0

(133) ( 130) ( 131 ) ( 129) 

60.9 50.8 10. 1
66.4 71.3 -4.9

(133) (130) ( 131 ) ( 129) 

46.6 51.5 -4.9
55.7 59,7 -4.o

( 130) ( 133) ( 131) ( 7 29)

\Jl 

\Jl 
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erotukset on mittausajankohtina koe- ja kontrolliryhmien välillä. Tau

luJ�ossa 4Lr on ristiintaulukoituna tasokurssivalintoja koskevat kysymyk

set sekä taulukossa 1+5 koulutuksen pituutta koskeva kysymys. 

Oppilaiden suhtautumisessa tasokurssivalintoihin ( taulukko 43 ) 

ei koe- ja kontrolliryhmien välillä ole suuria eroja havaittavissa tar

kasteltaessa ryhmien välisiä eroja eri mittausajankohtina. (Tällöin 

kannattaa kiinnittää huomiota lähinnä vain alku- ja välimittauksen tu

loksiin, koska loppumittaus tapahtui sen jälkeen, kun tasolrnrssivalin

nat oli jo tehty.) Oppilaiden vastauksista nähdään, että syyslukukau

den alussa tasokurssivalintojen suorittaminen näyttää olevan vaikeaa 

lähes 60 prosentille oppilaista, kevätlukukauden (välimittaus) alkaessa 

tilanne näyttää helpottuneen erityisesti koeryhmässä. Samansuuntainen 

kehitys tapahtuu myös tasokurssivalintojen tason suhteen, sillä koeryh

mässä jonkin verran suurempi osa kuin kontrolliryhmässä ilmoittaa valit

RP.VR.nsR. ni rn ]R,ajat ta,sokurssit kuin mahdollista sekå uskoo i tsellåän 

olevan mahdollisuudet menestyä matematiikan laajallakin kurssilla. 

Edellä mainitut kysymykset kuvastavat lähinnä motivaatiota valita mah

dollisimman vaativa opiskeluohjelma ja korkeaa minäkäsitystä eli uskoa 

omiin menestymismahdollisuuksiin. Suorilla kysymyksillä (tauluJ�ko 44) 

voitiin kartoittaa tasokurssivalintojen tasoa konkreettisemmin ja yksi

tyiskohtaisemmin, Tuloksista nähdään, ettei koe- ja kontrolliryhmien 

vastauksissa ole merkitseviä eroja. Tulos kuvastanee ennen kaikkea 

sitä, että koe- ja kontrolliryhmien oppilaat ovat oppimistuloksiltaan 

ts. edellytyksiltään samantasoisia eikä eroja lopullisissa tasokurssi

valinnoissa, ,jota kuvannee lähinnä loppumittaus, ole juuri havaittavis

sa. Sen sijaan kokeilulla on saattanut olla jonkin verran vaikutusta 

koeryhmän oppilaiden motivaatioon valita mahdollisimman laajat tasokurs

sit sekä uskoon omiin menestymismahdollisuuksiin. 

Koulutushalukkuutta (pitkäjänteistä motivaatiota) kuvastanee lä

hinnä se, miten monta vuotta oppilas uskoo käyvänsä koulua peruskoulun 

päättymisen jälkeen. Kovin suuria eroja koe- ja kontrol.liryhmien vä

lillä ei näytä olevan, vaikkakin välimittauksen tulos osoittaa, että 

koeryhmän oppilaista hieman suurempi osa kuin kontrollirybmän oppilais

ta asettaa koulutustason korkeammalle ts. aikoo opiskella peruskoulun 

jälkeen yli 3 vuotta eli harjoittaa lukio- tai ammattikoulun jälkeenkin 

opintoja, Tosin loppumittauksessa näitä eroja ei enää ryhmien välillä 

ole. 



TAULUKKO 44. Oppilaiden tasokurssivalintojen taso koe- ja kontrolliryhmissä 6. luokalla (Alkumittaus (AM) = syysluku-

kauden alussa, välimittaus (VM) = kevätlukukauden alussa Ja loppumittaus (LM) = kevätlukukauden lopussa) 

1. Matematiikan tasokurssivalinta AM VM LM 

(kysymys 55)
kontr. koe kontr. koe kontr. koe 

A. suppeampi kurssi 36.4 31.6 31.8 26.3 16.3 16,9 
B. laajempi kurssi 63.6 68.4 68.2 73.7 83.7 83. 1

yht. 100 100 100 100 100 100 
n 129

2 
133 129

2 
133 129

2 
133 

X 
= 0.93 X = 0.95 X = 1 .02 

df = 1 df = 1 df = 1 
p = n.s. p = n.s. p = n.s. 

2. Ensimmäisen vieraan kielen AM VM LM 

valinta (kysymys 56)
kontr. koe kontr. koe kontr. koe 

A. yleiskurssi 21 . 1 18.8 20.8 18.9 3.9 9.2 
B. keskikurssi 47.7 39. 1 44.6 40.2 43.4 4o.8 
c. laaja kurssi 31.2 42. 1 34.6 40,9 52.7 50.0 

yht. 100 100 100 100 100 100 
n 128

2 
133 130

2 
132 129

,.., 
130 

3.36 1. 12
c:. 

3.03 X = X = X = 

df = 2 df = 2 df = 2 
p = n.s. p = n.s. p = n.s.

3. Toisen vieraan kielen AM VM LM 

valinta (kysymys 57)
kontr. koe kontr. koe kontr. koe 

A. suppeampi kurssi 43.8 38.3 29.2 34.4 16.3 11.5 
B. laajempi kurssi 56.2 61.7 70.8 65.6 83.7 88.5 

yht. 100 100 100 100 100 100 
n 128

2 
133 130

2 
131 129

2 
130 

X = 3.27 X = 2.0 X = 1.49 
df = 1 df = df = 1 
p = n.s. p = n.s. p = n�s"'



TAULUKKO 45. Oppilaiden koulutuksellinen tavoitetaso koe- Ja kontrolliryhmässä 6. luokalla 

Koulutuksellinen tavoitetaso 

vuosina peruskoulu.n jälkeen 

B., Korkeintaan 3 ·vuotta 

� Q Yli 8 'Tt.1otta 

Yht., 

1\T 
1\i 

kontr 

1.6 

!00

128 

�. 

X = 

d_f = 4 

AM 

koer 

:.; n 
'-'' <> V 

700 

133 

= k.o:ctroll. · 

+ = koeryhmän eduksi 

1 ' 
KOffCY 

6.8 

6.3 

100 

VM 

koer 

7 
. ' 5C., 

1DG 

132 

kcntr 

c; ), ,.,,,.,--r-

.8 

10C 

129 

koer. 

36, 1 

\Ji 
0:, 
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5 o.2. Oppilaiden suhtautuminen todistukseen ja numeroarvosteluun 

Sanallisen arv1O1nn1n sekä kodin ja koulun yhtei9työkokeilun ta

voitteena oli pyrkiä vaikuttamaan monipuolisesti oppilaiden oppimistu

loksiin. Tavoitteisiin ei kuulunut vaikuttaa oppilaiden asennoitumi

seen eikä suhtautumiseen todistusta ja numeroarvostelua kohtaan. Luon

nollisesti mielenkiinto kuitenkin kohdistui myös siihen, miten oppilaat 

yleensä suhtautuvat todistukseen ja miten suhtautuminen mahdollisesti 

eroaa koe- ja kontrolliryhmissä. Kolmannella luokalla esitettiin neljä 

kysymystä ja kuudennella luokalla yhdeksän kysymystä, jotka liittyivät 

perinteiseen todistukseen ja numeroarvosteluun. On huomattava, että 

suoraa kysymystä sanalliseen tiedotteeseen suhtautumisesta ei tehty, 

koska kontrolliryhmällä ei ehkä olisi ollut selkeää kuvaa asiasta. Epä

suorasti tätä asiaa selvitettiin lähinnä niilJ.ä kysymyksillä, jotka kä

sittelivät todistuksen tiedottavuutta vanhempien, uuden opettajan Ja 

jatko-opintojen kannalta. (vrt.osiot 46, 49 ja 50 6. luokalla). 

Taulukkoon 46 on koottu alku-, väli- ja loppumittauksen sekä koe-

ja kontrolliryhmän kyllä-vastaukset asiakohtaisesti. Erotus on laskettu 

vähentämällä koeryhmän vastausprosentista kontrolliryhmän vastausprosent

ti kunakin mittausajankohtana. Näyttäisi siltä, että 3. luokan ryhmien 

välillä ei suuria eroja ainakaan kokeilun vaikutuksef,ta ole syntynyt. 

Erityisesti kolmasluokkalaisia numeroarvostelu "miellyttää" enemmän kuin 

kuudesluokkalaisia, vaikka 3. luokan oppilaissa on selvästi enemman niitä, 

jotka uskovat, että"luokkatoverien välit olisivat paremmat, jos todis

tuksia ei olisi", kun taas koeryhmän 6. luokkalaisissa on selvästi vähem

män oppilaita, jotka uskovat todistuksen huonontavan toverisuhteita. 

Samanaikaisesti kontrolliryhmässä lisääntyy nijden määrä, jotka katsovat 

todistuksen häiritsevän luokkatovereiden välisiä suhteita ja aiheuttavan 

epätervettä kilpailua. Huonon numeron "todistusvoimaan" omaa oppimista 

ajatellen näyttäisi erityisesti kolmasluokkalaisten usko lukukauden ku

luessa vähenevän. Sama suuntaus on nähtävissä 6. luokan koeryhmässä 

ajatellen todistuksen sisältämän informaation riittävyyttä vanhemmille 

ja tulevalle opettajalle tiedotettaessa. Ehkä juuri tällä kohdin voidaan 

nähdä kokeilun vaikutukset siten, että oppilaidenkin mielestä perintei

nen todistus kaipaa täydennystä. Edelleen kokeilun vaikutuksesta eri

tyisesti 6. luokan oppilaiden tiedon tarve on tullut tyydytettyä, sillä 

selvästi pienempi osa väli- ja loppumittauksen koeryhmän oppilaista 

katsoo tarvitsevansa "enemmän tietoa siitä, mitä todella osaa". 
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Kaiken kaikkiaan oppilaista valtaosa (80-90 %) kokee numeroarvos

telun affektiivisella tasolla myönteisenä. Pieni osa (10-20 %) katsoo, 

että todistukset vaikuttaisivat negatiivisesti oppilaiden välisiin suh

teisiin, aiheuttaisivat kilpailua tai olirfrvat olleet epäoikeudenmukai

sia. Sen sijaan kokeilussa mukana olleista yhä suurempi osa on sitä 

mieltä, että todistus ei riitä tiedottamaan vanhemmille ja tulevalle 

opettajalle siitä, mitä oppilas osaa. Kokeilussa m1Jkana olleet katsoi

vat saaneensa riittävästi tietoa oppimistuloksistaan. Tämä voidaan ehkä 

katsoa kokeilun ansioksi. 
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6. ARVIOIN'rIA

Tutkimus on luonteeltaan evaluaatiotutkimus, jolloin tutkimuksen 

keskeisin tehtävä on selvittää, saav11tettiinko ne tavoitteet, jotka alun

pitäen tutkimukselle asetettiin. �1ällöin tuloksia voidaan tarkastella 

kahdelta tasolta: ensinnäkin missä määrin yleensä saavutettiin niitä ta

voitteita, joita koko oppilasarvostelun uudistamiselle on asetettu ja 

seuraavaksi missä määrin saavutettiin ne tavoitteet, joita tällä tutki

muksella nimenomaan haluttiin selvittää. 

Evaluaatiotutkimuksen kannalta ei riitä se, että todetaan tulokset 

tavoitteisiin nähden, vaan on jollakin tasolla pyrittävä tarkastelemaan 

myös niitä panoksia ja prosessia, jolla tavoitteisiin on pyritty. Panos

ja prosessitekijöistä ei ole tarkkaa numerotietoa, vaan on tyydyttävä 

kvalitatiiviseen analyysiin. 'rällöin on tunnustettava, että ne arviot, 

joita tehdään, perustuvat tutkijan omiin arvostuksiin ja ovat siinä mie

lessä subjektiivisia. Tutkija on ainoastaan evaluaattori, joka on tässä 

roolissaan hankkinut päätöksentekoon tarvittavaa tietoa. Päätöksenteko 

tapahtuu muualla. Tutkimuksen tulosten kannalta kyse on lähinnä tulosten 

hyödyntämisestä. 

6.1. Tutkimuksen tulosten arviointia 

Koko kehittämishankkeen lähtökohtana olivat peruskoulun oppilasar

vostelun uudistamistoimikunnan mietinnössä lausutut yleiset periaatteet, 

jotka pyrittiin ottamaan huomioon erityisesti kokeiluohjelman sisältöä 

laadittaessa. Mietintö ei kuitenkaan pohjaudu yhtenäiseen teoriaan, vaan 

se kehitettiin tätä tutkimusta varten Ja siitä muodostui kokeiluohjelman 

teoreettinen viitekehys. Kokeiluohjelma sisälsi kaiken sen materiaalin, 

joka opetta
<1ille välitettiin ja ,jota opettajat käyttivät opetustyössään. 

Kokeiluohjelma muodosti "käytännöllisen !! sovellutuksen siitä teoreetti

sesta viitekehyksestä, joka tässä tutkimuksessa esitettiin. 



'l1utkimuksen keskeiset käsitteet olivat opettaminen, oppiminen Ja 

evaluaatio. Opettaminen on jatkuvaa päätöksentekoa, joka tähtää oppi

misen (minäkäsityksen muodostumisen) edistämiseen. Evaluaatio palvelee 

sekä opetusta että oppimista tuottaessaan tietoa opettamisen ja oppimi

sen tasoiseen päätöksentekoon, jotta päätöksenteko voisi tapahtua ratio

naalisin perustein, Opettaminen ja oppiminen ovat rinnakkaisia proses

seja ja opetus on luonteeltaan vuorovaikutustapahtuma, jota kuitenkin 

kouluympäristössä opettaja keskeisenä roolinhaltijana säätelee, Tässä 

tutkimuksessa opettamiseen ja oppimiseen kiinteästi liittyvä evaluaatio 

nähtiin palautteena yksilön käyttäytymisestä, 'l'ätä palautetta opettaja 

käyttää opetuspäätösten tekemiseen ja op1iilas oppiessaan, omaa minä.käsi

tystään rakentaessaan. Kun oppiminen nähdään laajasti minäkäsityksen 

muodostumisena, on analysoitava laajasti myös oppimisympäristöä (toimin

tatilaa),joista keskeisimmät ovat koti- ja kouluympäristö sekä näissä 

vaikuttavat "tärkeät henkilöt" vanhemmat, opettajat ja toverit. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena ei suoranaisesti ollut teorian tes

taaminen, vaan pyrkimys tehostaa ja muuttaa opettajan arviointitoimintaa 

eräiltä osin ja tähdätä oppilaiden oppimistulosten parantamiseen, 'rutkimuk

sessa käytettyä motivaation ja oppimisen minäkäsitysteoriaa voi pitää 

onnistuneena vii tekehylrnenä tämäntyyppisessä kehittäiri stutkimuksessa, 

jossa ilmiökenttä hahmotetaan laajana ja halutaan tähdätä optimaalisiin 

oppimistuloksiin sekä kognitiivisella että affektiivisella alueella. 

Käytetty oppimisteoria on fenomenologinen ja jo senkin vuoksi vaikea 

empiirisesti testattavaksi. 'rässä tutkimuksessa operationaal istaminen 

tapahtui vain tyydyttävästi, kun käytettiin Coopersmithin minäkäsitys

mittaria. Mittarin yleisminää mittaavien osioiden voitiin kuitenkin 

katsoa edustavan Beattyn ja Clarkin omanarvontunnoksi kutsumaa minän 

organisaatiokeskusta, joka muodostuu siitä, kun yksilölle "tärkeät hen

kilöt" arvostavat ja rakastavat lasta riippumatta hänen saavutuksistaan. 

Usein kuitenkin persoonallisen arvostuksen ja suoriutumisen organisaa

tiokeskukset eivät pysy erillään, vaan lapsen hyväksyntä riippuu lapsen 

suorituksista ja näin ollen lapsi tuntee itsensä arvottomaksi, mj_käli 

hän ei menesty. Mikäli hänelle asetetut vaatimukset ovat kohtuuttomia 

hänen edellytyksiinsä nähden, hän kokee voimattomuutta ja lakkaa yrit

tämästä. Tutkimuksessa suoritetut minäkäsitysmittarin faktorianalyysit 

osaltaan tukivat tätä käsitystä. Erityisesti 3. luokan kohdalla voitiin 

havaita, miten se että lapsi kokee vanhempiensa odottavan hänestä lii-
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kaa ja opettaja saa tuntemaan, ettei hän ole tarpeeksi hyvä sekä 1 1huono 

arvosana jossakin oppiaineessa todistaa, etten koskaan opi sitä ainetta", 

liittyvät juuri periksiantamisalttiuteen ("Minun on tarpeetonta jatkaa 

koulunkäyntiäni peruskoulua pidemmälle") ja voimattomuuden tunteeseen 

("Annan myöten ja luovutan helposti 11 ). Lapsen suoriutumismotivaatio on 

alhainen. 

Myös 6. luokan osalta motivaation ja oppimisen minäkäsitysteorian 

voi katsoa saaneen tukea, sillä faktorianalyysin ensimmäiselle ulottu

vuudelle painottuvat keskeisimmät minäkäsitystä mittaavat osiot, joiden 

teoreettisena vastineena voidaan pitää Beattyn ja Clarken teorian per

soonallisen arvontunteen (omanarvontunteen) organisaatiokeskusta, joka 

muodostaa pohjan koko persoonallisuuden kehitykselle, motivaatiolle oppia, 

Empiiriset tulokset tukevat sitä, että alemmuuden- ja häpeäntunne (tai 

vastaavasti itseluottamuksen ja -hyväksynnän tunne) kehittyy 6. luokalla 

erityisesti vuorovaikutuksessa opettajan ( YYOpettajani saa minut tuntemaan, 

etten ole tarpeeksi hyvä") ja koulutovereiden ("Olen suosittu toveripii

rissäni") kanssa. 'I'ähän prosessiin liittyy yleisemminkin nimenomaau kou

luympäristössä vaikuttavat piirteet: tunne siitä, että on usein "poissa 

tolaltaan" koulussa, lannistetaan usein kou1ussa sekä numeroarvostelun 

kokeminen negatiivisena, Erityisesti on huomattava, että 6. luokalla 

tälle ulottuvuudelle ei painotu mikään nsuhteita vanhempiin" kuvaava osio. 

On i1meistä, että numeroarvostelun vaikutus on 3. luokalla hieman erilai

nen kuin 6. luokalla: kolmasluokkalaisilla huono arvosana saattaa aiheut

taa voimattomuutta ( "En koskaan opi sitä ainetta"), mutta 6. luokalla 

numeroarvostelu (heikot arvosanat) aiheuttaa alemmuuden- ja häpeäntunnet

ta ja liittyy siihen, että oppilar_:; kokee, ettei hän ole suosittu toverei

den parissa eikä opettaja pidä häntä "hyvänä", jos�m on ehkä kyse lähinnä 

siitä,ettei oppilas tunne olevansa hyvåksytty sellaisenaan, vaan hänen 

arvonsa riippuu hänen suorituksistaan. 

Sanallisen arvioinnin sekä kodin ja koulun yhteistyökokeilun tavoit

teiden kannalta olivat erityisen rohkaisevia ne tulokset, joita saavutet

tiin 6. luokan oppilaiden minäkäsityksen osalta, sillä kokeilussa mukana 

olleiden oppilaiden itseluottamus ja -hyväksyntä lisääntyi nimenomaan 

sitä kautta, että opettajan ja oppilaiden suhteet paranivat. Vaikka 

tässä tutkimuksessa ei itse opetusprosessia kyettykåän havainnoimaan, 

voidaan olettaa, että silläkin tasolla on tapahtunut jotakin muutosta. 



Kolmannella luokalla minäkäsityksen osalta voitiin vaikuttaa suh

teisiin tärkeisiin aikuisiin, Vaikutus näkyi selkeimmin heikosti Ja 

keskinkertaisesti menestyneiden poikien kohdalla ja sen voi katsoa pe

rustuvan opettajan ja vanhempien luottamuksellisiin suhteisiin, jotka 

kokeilun kuluessa syntyivät ja jotka lapsi koki "turvallisina". Tämä 

tulos saa tukea oppilaiden huoltajille suoritetusta tutkimuksesta (Kor

pinen-Lång 19'79), josta ilmeni, että koeryhmän huoltajat ottivat yhteyt

tä opettajaan useammin vaikeuksien ilmetessä ja heidän asennoitumisensa 

oli myönteisempää yhteistyön toimivuuteen Ja tietojen riittävyyteen näh

den. Erittäin merkitsevät erot koeryhmän eduksi oli myös opettajan ja 

vanhempien luottamuksellisissa suhteissa, joka oli eräs mitattu asenne

ulottuvuus. Näyttäisi oikeutetulta olettaa, että kun kodin ja koulun 

yhteistyöohjelman avitlla on voitu vaikuttaa yhteistyön aktivoitumiseen, 

erityisesti niin, että vanhemmat ovat rohkaistuneet ottamaan yhtAyttä 

opettajaan vaikeuksienkin ilmetessä, tämä on heijastunut myönteisesti 

opettajan ja huoltajan välisiin luottamuksellisiin suhteisiin ja näkyy 

edelleen lapsen minäkäsityksen myönteisenä kehitJksenä tällä osa-alueel

la. 

Oppilasarvostelun uudistamista ajatellen myönteinen minäkäsityksen 

kehitys heikompienkin oppilaiden kohdalla voi olla osaltaan seurausta 

myös siitä, että oppilasarvioinnin aluetta pyrittiin kokeilussa laajen·

tamaan oppiainekohtaisen edistymisen lisäksi myös kasvatukselliselle 

alueelle, jolloin useammilla oppilailla oli mahdollisuus saada myönteis

tä palautetta edistymisestään ainakin joltakin alueelta. Samalla keskeis

ten välineaineiden tavoitteita oli täsmennetty niin, että oppilaan oppi

mistulosten vertaaminen asetettuihin tavoitteisiin tuli mahdolliseksi ja 

oppimisesta annettava palaute voi olla sekä spesifiä että yksilöllistä, 

eikä vertailua muiden oppilaiden edistymiseen välttämättä tarvittu. 

Vaikka vaikutukset kognitiivisella alueella eivät olleet kaiken kaikkiaan 

kovin suuret, niitä voidaan pitää tyydyttävinä ja johdonmukaisina. Koko 

tutkimusta ajatellen oppiainekohtaiset koulusaavutukset olivat välitavoi

te päätavoitteeseen, oppilaan myönteiseen minäkäsitykseen pyrittäessä. 

Kokeilussa mukana olleet oppilaat kokivat kouluoppimiseen liittyvät 

asiat, erityisesti "koulun sääntöjen noudattamisen" miellyttävänä ja 

tarpeellisena. Heidän affektiivinen motivaationsa kasvoi kokeilun ku

luessa ja kognitiivinen motivaatio pysyi korkeana. Kokeilun vrilrntuksia 
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voi luonnehtia tasapainoisiksi siinä mielessä, että tyydyttävät kogni

tiiviset oppimistulokset saavutettiin samalla, kun päästiin jokseenkin 

hyviin tuloksiin myös oppilaiden kokonaiskehityksen (motivaation ja 

minäkäsityksen) alueella. 

Mitkä olivat sitten panostekijät tässä kokeilussa? Panostekijöik

si voidaan kokeilun osalta lukea kaikki kokeilumateriaaJ.i, kokeilun ajal

linen kesto, kokeiluun osallistuvien opettajien koulutukseen käytetty 

aika, heille kokeilusta suoritettu korvaus jne. Panostekijöitä voidaan 

myös laajentaa käsittämään esim. sen panoksen, jota koko kehittämispro

jektiin on käytetty aika-· ja henkilöresursseineen. Panosmuuttujia voi

daan laa,jentaa myös kokeilul1enki1östön suhteen ja lukea siihen mukaan 

mm. kokeili,joiden asenteet, odotukset ja motivaation kokeilua kohtaan.

Nämä tekijä.t olivat keskeisiä täs:,äkin kokeilussa ,Ja niistä kerättiin 

tietoa opettajilta (Korpinen 1979b). Nämä tiedot kerättiin opettajilta 

nimettöminä, joten suoranaisia yhteyksiä. esim. oppilaiden oppimistulok

siin ei voitu selvittää. Kokeilijoiksj pyrittiin valitsemaan tavallisia 

opettajia ja tällöin kokeilun panostekijöistä nousee keskeiselle sijalle 

opettajien perehdyttäminen kokeiluohj elmaan. Voi olettaa, että mikäli 

opettajien koulutus olisi ollut intensiivisempää. ja tapahtunut pidemmän 

ajan kuluessa, opettajat olisivat voineet si stää kokeilun periaatteet 

ja koulutuksen kuluessa myös kokeilumateriaalia olisi voitu muokata pa

remmin opettajien käyttöön sopivaksi jo ennen kuin varsinainen kokeilu 

alkoi. Kokeilevien opettajien kokeiluohj elmaan perehdyttämiseen käytet

ty lisäpanos olisi ollut verrattain pieni ajatellen koko kehittämishan

keen kustannuksia. Opettajien koulutukseen käytetty lisäpanos olisi 

todennäköisesti nä.kynyt myÖf, stulok ssa, 'l'ämä seikka 

voitiin osoittaa esim. Kulpin ( 19'78) tutkimuksessa. Panostekijöitä ko

konaisuudessaan arvioiden voi todeta, että ottaen huomioon kehittämis

alueen laajuus panokset olivat minimitasoa, sillä kehittämisprojektissa 

toimi koko ajan vain yksi tutkimushenkilö, joka aloitti työnsä elokuussa 

1974. Kehittämishankkeen rahoitus päättyi vuoden 1979 lopussa. Kokei

luun osallistui opettajia 25 peruskoulun ala-asteen 1.-3. ja 6. luokal

ta ja kokeilu kesti yhden lukuvuoden. Tosin se ,jatkui opettajakeskei·

senä kehittä.miskokeiluna eräissä. lrnuluil,sa, mutta silloin pääpaino oli 

kodin ja koulun yhteistyön alueella, jossa kehitettiin opettajan ja 

oppilaan huoltajan henkilölrnhtaista keskustelua yhteistyömuotona ,Ja 

opettajat kehittivät samalla kokeilumateriaal ia tätä va.rten (vrt. Koi

vumäki-Korpinen-Peklrnla 1980). 



Tämän tutkimuksen vakavana metodisena puutteena on pidettävä mm. 

sitä, ettei hankittu tietoa nimenomaan opettajan opetusprosessista ja 

siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Mikäli tätä tietoa oli

si saatu esim. observoinnin avulla, olisi ollut mahdollisuuksia tutki

muksen teoreettisen tason nostamiseen. Tutkimuksen taustassahan oli 

jonkin verran analysoitu tutkimuksia, joissa esim. selvitettiin opetta

jan antaman erilaisen palautteen vaikutuksia oppilaiden oppimistuloksiin. 

Kokeilun vaikutulrnista opetusprosessiin saatiin tietoa vain opetta

J len itsearvioinnin kautta (vrt. Korpinen 1979b), Opettajat arvioivat 

kokeilun vaikutuksia opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, arvioin

tiin, oppilaiden suhtautumiseen, kodin ja koulun yhteistyöhön, oppilai

den väliseen yhteistyöhön, opettajien väliseen yhteistyöhön, opettajan 

ja oppilaiden välisiin suhteisiin, oppilaantuntemukseen sekä luokan työ

rauhaan. Lisäksi opettajat arvioivat omalta osaltaan lrnk:eilun mahdolli

sia vaikutuksia oppilaiden oppimistuloksiin sekä lausuivat käsityksensä 

kokeilusta yleensä ja arvioivat erityisesti sen vaikutuksia työmääräänsä 

ja mahdollisen työmäärän lisäyksen vaikutuksia edelleen työskentelyynsä. 

Tässä yhteydessä tuloksia ole syytä esitellä yksityiskohtaisemmin, 

vaan kuvataan siltä osin, mikä näyttäisi liittyvän tähän tutkimukseen 

täydentäen tuloksia. 

Useimpien opettajien arviointien mukaan opetuksen suunnittelu on 

tullut kiinnostavammaksi, monipuolistunut, tullut oppilaskeskeisemmäksi 

ja vaihtelevammaksi edellisvuoteen verrattuna. Enin osa opettajista ar

vioi oppilaiden omien arviointitaitojen parantuneen samalla, kun kirjal

lisia kokeita on pidetty useimpien mukaan yhtä paljon tai jonkin verran 

vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Lähes kaikkien mielestä arviointi 

on ollut keskimäärin objektiivista, melko mielekästä ja miellyttävääkin. 

Opettajien oppilaantuntemus oli useimpien mukaan lisääntynyt. Mielen

kiintoista yhdenmukaisuutta on havaittavissa tuloksissa, jotka liittyvät 

kokeilun vaikutuksiin oppilaiden oppimistuloksiin. Suurin osa opetta·

jista nimittäin arvioi oppilaiden rninäkäsityksen muuttuneen myönteisem

mäksi kokeilun kuluessa sekä oppimistulosten kasvatulrnellisilla tavoite

alueilla parantuneen. Tästä olivat erityisen yksimielisiä 6. luokan 

opettajat. Sen sijaan useimmat opettajat olivat sitä mieltä, että mate

matiikan ja äidinkielen oppimistulokset olivat pysyneet samanlaisina 

"entiseen verrattuna". Opettajien kokonaisarvioinnin mukaan kokeilun 

vaikutukset olivat suurimmat ja kokeilu hyödytti eniten oppilaiden myön-
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teisen ja realistisen minäkäsityksen muodostamista, vanhempien kiinnos

tuksen herättämisessä lapsen koulutyötä kohtaan, vanhemmille totuuden

mukaisen kuvan muodostamisessa sekä yleensä oppilaan huoltajan ohjaami

sessa lapsen koulutyötä tukemaan. 

Kokeilu lisäsi opettajien työmäärää useimpien mielestä "jonkin ver

ran" (Arviointiasteikko: 1 = ei ollenkaan, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 

4 = melko paljon ja 5 = erittäin paljon). Työmäärä oli suurinta syyslu

kukaudella, jossa kokeiluohjelman painopiste oli. Työpainetta olisi 

voitu vähentää, mikäli opettajien perehdyttämiseen kokeiluohjelmaan ja 

sen materiaaliin olisi käytetty enemmän aikaa. Kokeilun aiheuttama työ

määrän lisäys liittyi selvimmin oppilaskohtaisten seurantalomakkeiden 

käyttöön. Tältä osin kokeilumateriaalia myöhemmin kehitettiinkin opet

tajalta vähemmän aikaa vaativaksi, sillä toisaalta opettajat pitivät 

erittäin tärkeänä, että edistymistä kasvatuksellisella tavoitealueella 

seurataan. 

Kokeilun tulosten hyödyntämistä ajatellen sekä ennen kaikkea oppi

lasarvostelun kehittämisen kannalta keskeisin ja vaikein käytännön ongel

ma onkin tämäntyyppisen uudistuksen aiheuttama työmäärän lisäys ennen 

kaikkea opettajilla. On myönnettävä, että uuden asian omaksumiseen tar

vitaan lisäpanosta. Useimmiten se on juuri täydennyskoulutusta. Sen 

jälkeen kun asia on omaksuttu, se tulee luontevaksi työn osaksi eikä 

enää aiheuta lisätyötä, vaan korvaa jonkin muun toimintatavan. Tämän 

kokeilun tulosten hyödyntämisen osalta voi painottaa erityisesti opetta

jien perehdyttämistä esim. sentyyppiseen laajaan oppimisteoriaan, jota 

motivaation ja oppimisen minäkäsitysteoria edustaa sekä erityisesti nii

hin tutkimustuloksiin, jotka kohdistuivat opettajan antaman välittömän 

palautteen merkitykseen oppilaan oppimisprosessissa. Tässä kokeilussa 

painottui ehkä liikaakin kaikki kirjallinen materiaali, joka kokeilussa 

oli opettajien käytössä. Siitä ainakin osa on tarpeetonta ja osa on 

kehitettävissä edelleen sellaiseen muotoon, että opettajan työmäärää 

voidaan vähentää. Tulevaisuudessa ehkä tietokone laatii oppilaille ra

portit yksilöllisesti heidän edistymisestään tarjoten samalla apua oppi

laiden itsensä sekä oppilaiden huoltajien päätöksentekoa varten, joka 

saattaa käsittää paraikaa tapahtuvan oppimisen lisäksi viitteitä ja tie

toja kauaskantoisia opinto- ja ammattiuraa koskevia päätöksiä ajatellen. 

Tietokone ei kuitenkaan milloinkaan voine korvata tärkeitä ihmissuhteita 

ja sitä inhimillistä vuorovaikutusta, joka on välttämätön lapsen/oppilaan 

myönteisen persoonallisuuden kokonaiskehityksen turvaamiseksi. 



6.2. Kehittämistutkimuksen yleistä arviointia 

Oppilasarvostelun uudistamisprojekti edusti tyypillistä kehittämis

tutkimusta, joka käynnistyi Oppilasarvostelun uudistamistoimikunnan esit

tämän mietinnön (Anon. 1973) pohjalta. Kehittämisalue oli näin ollen 

mahdollisimman asiantuntevalta taholta todettu keskeiseksi. Toimikunnan 

esityksistä oli jokseenkin helppo johtaa keskeiset kehittämislohkot, 

jotka eivät kuitenkaan olleet helposti toisistaan irrotettavissa nnn, 

että ongelma-alue tutkimusta ajatellen olisi voitu vaivattomasti rajata. 

Esimerkiksi sanallisten tiedotteiden kehittäminen ei ollut mahdollista 

ilman tavoiteanalyysia, mikäli haluttiin pitää kiinni siitä, että sanal

lisissa tiedotteissa kuvattaisiin jotakin siitä, miten eri tavoitealueil-

la oli edistytty. Ta voi telrnvaustyö, tavoitteiden konkretisointi ja pe

rustavoitteiden määrittelytyö on jo sinällään niin laaja koko opetussuun

nitelmaa koskeva kehittämishanke, ettei sitä voitu tämän tutkimuksen osal

ta ajatella lähteä kartoittamaan. Oppiainekohtainen perustavoitteiden 

kartoitustyö oli käynnissä samanaikaisesti tämän kehittämishankkeen kans-

sa ja sitä voitiin osaltaan hyödyntää. Empiirisissä kartoituksissa opet

tajille ja oppilaiden huoltajille pyrittiin oppilasarvostelun uudistamis

projektin yhteydessä selvittämään näiden ryhmien tiedontarvetta ja joilta

kin osin paneutumaan peruskoulun kasvatuksellisten tavoitteiden (affek

tiivinen alue) arvioinnin ongelmiin. 'rähän liittyi lähinnä. opettajien 

tärkeysarviot noin nelj ästä.kyrnrnenestä käyttäytymispiirteestä, joi ta hei-

dän mielestään piti arvioida ja joista edelleen tiedottaa esim. sanalli

sessa tiedotteessa. Näitä opettajien tä.rkeysarviointeja käytettiin ko

keiluohjelman materiaalien pohjana kehitettäessä. aineistoa kasvatuksel

lisen alueen arviointia varten. 

Projektin empiiriset kartoitukset, jotka liittyivät toisaalta sanal

lisen tiedotteen kehittämiseen, toisaalta yleisemmin kodin ja koulun yh

teistyön kehittämiseen, vaativat kuitenkin kaikkine rutiinivaiheineen 

sen verran resursseja, että koko oppilasarvostelun uudistamisprojektin 

aikataulusuunnitelma ei pitänyt paikkaansa, vaan kokeilua jouduttiin 

siirtämään vuodella sekä sisällöllisesti karsimaan. Projektin suunni

telma oli 'laadittu vähintäin kahden tutkimushenkilön resurssit vaativak

si, kuitenkin sitä jouduttiin toteuttamaan yhden henkilön voimjn, Koko 

kehittämisalueen kannalta voi pitää valitettavana sitä, ettei alkuperäi-



170. 

siä suunnitelmia kyetty viemään läpi aikataulun mukaan, jossa teoreetti

nen ja empiirinen kartoitusvaihe oli tarkoitus toteuttaa lukuvuonna 1974-

75, kokeiluohjelman kehittely piti tapahtua 1975-76 ja kokeiluvaiheen oli 

määrä toteutua lukuvuonna 1976-77. Tähän ei päästy, vaan kouluhallitus 

päätti antaa uppilasarvostelua koskevat ohjeet jo lukuvuonna 1976. Nämä 

ohjeet käsittivät myös sanallista arviointia koskevat ohjeet 1.-3. luokan 

syksyllä ja 1. luokan keväällä. Projektin tutkija tunsi velvollisuudek

seen olla mukana laatimassa ohjeita, mutta on huomattava, että projektin 

taholta ei ollut annettavissa sanallisista tiedotteista vielä mitään sel

laista palautetta, jota olisi saatu varsinaisen kokeilun ja siihen liit

tyvän tutkimuksen yhteydessä.Myöhemmin projektissa kartoitettiin oppilas

arvostelua käsittelevän yleiskirjeen (Anon. 1976a) "vaikutuksia" seuran

takyselyllä, joka oli suunnattu kaikille Suomen kuntien koulutoimenjoh

tajille ja jossa yhteydessä kartoitettiin kirjeen aiheuttamia toimia 

kuntatasolla sekä kerättiin sillä hetkellä käytössä olleet sanallisten 

tiedotteiden mallit analysoitaviksi (vrt. Korpinen 1977b ja 1977c). 

Kartoitus oli tutkimuksellisesti ja koulutuksen kehittämisen kannalta 

mielenkiintoinen. Voitiinhan siinä osaltaan selvittää, mitä tapahtuu, 

kun koulun pedagogiseen kehittämiseen keskeisesti liittyvä hanke välite

tään hallinnollisella kirjeellä "kentälle", kunnan koulutoimenjohdon, 

koululautakuntien jäsenten, koulutoimenjohtajien, opetuspäälliköiden, 

koulunjohtajien ja opettajien sekä oppilaiden vanhempien pohdittavaksi. 

Valitettavinta oli, että oppilasarvostelua koskeva yleiskirje saapui 

kuntiin vasta myöhäissyksyllä, jolloin siihen ei enää ehditty paneutua, 

koska esim. ensimmäinen sanallinen tiedote piti antaa jo saman syysluku

kauden päätteeksi. Kaiken kaikkiaan oppilasarvostelun yleiskirjeeseen 

sisältynyt uudistuspanos oli sanallisen arvioinnin osalta melko laaja 

ja sen välittämiseen opettajille olisi tarvittu opettajien täydennys

koulutusta, jossa olisi voitu käyttää hyväksi esim. tämän tutkimuksen 

antamia tietoja. 

Oppilasarvostelun uudistamisprojektin yhteydessä on käynyt selkeäs

ti ilmi toisaalta ne suuret kehittämishaasteet ja -tarpeet, jotka perus

koulun sisäiseen kehittämiseen kohdistetaan ja toisaalta se vaatimaton 

ja pieni henkinen sekä materiaalinen resurssipanos, joka tutkimustoi

mintaan ja tutkimusten hyödyntämiseen ollaan valmiita uhraamaan. Kyse 

on useista ristiriitaisuuksista. Ensinnäkin kehittämishanke, johon 
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liittyy sekä kehittämiskokeilua että tutkimusta vaatii aikaa ja näin 

ollen myös resursseja. Kummastakin näistä panostekijöistä on niukkuutta. 

Ristiriitaa syntyy tällöin myös hallinnollisten päätöksentekijöiden ja 

tutkimuksesta vastaavien välillä, koska hallinnollinen päätöksentekijä 

haluaisi mahdollisimman nopeasti ja suoraan hyödynnettävää tutkimustie

toa. Tutkija ehkä kokemuksen kautta havaitsee, ettei tämä ole mahdol

lista, vaan mikäli tähän on pakko mennä, tulokset ovat heikkoja tai ne 

saattavat aiheuttaa hämminkiä ja saada aikaan vastustusta koko kehittä

mistyötä kohtaan. 

Ristiriitaisuutta aiheutuu myös siitä, että ajankohtaiset koulun 

ongelmat (esim. työrauhatilanne), vaikka ne nähtäisiinkin eri tahoilla 

suunnilleen samalla trwalla, herättävät kuitenkin käytettävissä olevien 

keinojen suhteen kovin erilaisia käsityksiä. 

Koulun sisäinen kehittäminen opetussuunnitelmaan lii t+,yvän jatku

van kokeilu- ja tutkimustyön avulla on pitkäjänteistä ja aikaa vaativaa, 

mutta ei ehkä taloudellisesti kovin kallista verrattuna eräisiin muihin 

ratkaisuihin (opetusryhmien koon pienentäminen). Suunnitelmallinen ke

hittämistyö tutkimusta apuna käyttäen on verrattain nuorta. Ehkä parem

pia tuloksia olisi saavutettu jo tähän mennessä sillä, että käynnissä 

olevia hankkeita olisi pyritty koordinoimaan tai olisi voimakkaasti kes

kitytty tietyille painopistealueille, joille resursseja olisi riittänyt. 
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