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TIIVISTELMÄ 
 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuudesluokkalaisten käsityksiä 
onnistumisesta koulussa. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana oli 
aikaisempi tutkimustieto koulun toimintakulttuurista ja sen muuttamisen 
tarpeista.  
 
Tarkastelun kohteena oli myös virallisen opetussuunnitelman tavoitteiden 
toteutuminen käytännön opetuksessa pohjautuen oppilaiden kokemuksiin.  
Kaiken opetuksen lähtökohtana on kirjoitettu opetussuunnitelma, jonka 
mukaan on tarkoitus opettaa. Opettaja joutuu tulkitsemaan ja käyttämään 
valtaansa soveltaessaan menetelmällisiä ja muita tavoitteita kulloiseenkin 
tilanteeseen istuviksi. Toteutunutta opetustodellisuutta olen kuvannut piilo-
opetussuunnitelman käsitteellä, joka sisältää sekä koulunkäynnin ulkoiset 
puitteet että oppimistapahtuman sosiaaliset suhteet. 
 
Tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen eli laadullinen ja aineiston 
keruumenetelmänä käytin pari- ja ryhmähaastattelua. Tutkimukseen 
osallistui 20 tyttöä ja 15 poikaa kahdesta koulusta ja kahdesta eri 
kunnasta. Oppilaat olivat kuudennelta vuosiluokalta. 
 
Oppilaat näkevät koulun itsestäänselvyytenä ja puurtamisen tyyssijana. 
Opetusmenetelmien kirjo on suppea ja koulussa vallitsevat hyvin 
perinteiset arvot. Koulussa onnistuminen nähdään kaksijakoisena. Toisille 
tärkeintä onnistumisen kannalta ovat hyvät numerot ja osaaminen 
oppitunnilla. Toiset nostavat tärkeimmäksi asiaksi kaveruuden ja 
tyydyttävän aseman saavuttamisen luokkayhteisössä. Kun koulun arkea 
valotetaan koulun sosiaalisten suhteiden näkökulmasta, koulu muuttuu 
itsestäänselvyydestä vaativaksi ja monitahoiseksi yhteisöksi. 
  
 
 
 
 
 
 
Avainsanat: opetussuunnitelma, piilo-opetussuunnitelma, motivaatio, 
onnistuminen, sosiaaliset suhteet
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1 JOHDANTO 

 

Opetus- ja oppimistilanteissa sekä koulun arjessa on tutkimuksen kannalta 

monia vaikuttavia tekijöitä. Opetukseen osallistuu yleensä ainakin yksi 

opettaja ja joitakin kymmeniä oppilaita. Oppilaiden opiskelumotivaatio ja 

edellytykset voivat vaihdella hyvinkin paljon, opettajat ovat erilaisia, 

opetussuunnitelman tavoitteet vaihtelevat aakkosten ja numeroiden 

oppimisesta luovuuden ja itseluottamuksen kehittämiseen. Kun 

opetusprosessin osapuolina on eläviä ihmisiä, joiden psykologinen tila 

vaihtelee hetkestä toiseen, on ymmärrettävä, että olemme tekemisissä 

hyvin hankalasti tutkittavan ilmiön kanssa. Opetuksesta on vaikea löytää 

lainalaisuuksia eli syy-seuraussuhteita samoin kuin esimerkiksi 

luonnontieteissä. Tästä syystä tutkimukseni valottaa asioita 

monitieteellisestä näkökulmasta.  

Tämän tutkimuksen eräänä tavoitteena on tyydyttää omaa 

tarvetta opetusprosessin ymmärtämiseen ja selittämiseen. Opettajan 

koulutuksessa ja opetusharjoitteluissa keskitytään paljon käytännön 

opetustilanteiden ja menetelmien menestyksekkääseen ohjaamiseen. 

Varsinaiseen pedagogiseen ajatteluun ja opetustilanteiden taustalla 

vaikuttaviin ilmiöihin jokainen opiskelija joutuu paneutumaan itsenäisesti 

omia intuitioita hyödyntämällä. Opettajan koulutuksessa annetaan varsin 

positiivinen ja siten melko yksipuolinen käsitys opettajan työssä 

vaikuttavista paineiden ristiaalloista. Tämän tutkimuksen myötä sisälläni 

on alkanut nostaa päätään epäilys opetussuunnitelmien toteutumisesta ja 

kaikkien hurskaiden tavoitteiden tarkoituksenmukaisuudesta. Oppilaiden ja 

opettajienkin käsitys koulun arjesta on melko kaukana virallisista 

tavoitteista. Saukkonen (2003) kiteyttää ajatuksen modernin ja 

postmodernin yhteiskunnan ristiriidasta oivallisesti kirjoittaessaan 

massojen hallintaan perustuvasta koulujärjestelmästä ja nykyisestä 

yksilöllisestä kasvua korostavasta kasvatuksen aatteesta. Koulun 

muuttaminen ei todennäköisesti tapahdu opetussuunnitelmia laatimalla, 

elleivät sitä toteuttavat opettajat ole sisäistäneet sen henkeä ja tavoitteita.  
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Opetussuunnittelun monet arvot ja tavoitteet seurailevat 

yhteiskunnallista tilaa ja ennustavat tulevaa. Tässä yhteydessä esiintyy 

käsitteenä mm. koulun uusintamistehtävä, joka on viittaa yksilön 

kasvattamiseen yhteiskunnan tarpeisiin, kulttuuriperinnön siirtämistä 

sukupolvelta toiselle työelämän tarpeet huomioiden. Kyse on suurista 

yhteiskunnallisista linjoista, joiden oletetaan heijastuvan koulujen 

käytännön toimintaan. Koulua voidaankin kuvailla pysyvistä 

yhteiskunnallisista rakenteista jäsentyneeksi instituutioksi. Toiminnan 

lähtökohdat ovat annettuja, eivät koulujen, opettajien tai oppilaiden 

vapaasti valittavissa. 

 Saavuttaakseen aikuisen tunnustetun identiteetin tai 

muodostuakseen sosiaaliseksi olennoksi on yksilölle välttämätöntä oppia 

ja sisäistää ainakin tämän kulttuurin olennainen ydin. Yksilölle voi lisäksi 

olla välttämätöntä oppia kulttuurin variaatioiden tai alakulttuurien ytimiä eli 

niitä tietoja ja taitoja, joiden avulla hän saavuttaa jonkin ryhmän täyden 

jäsenyyden. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet (1994) 

määrittelee peruskoulun tehtäväksi yleissivistyksen tarjoamisen. Ihmisen 

sanotaan olevan sivistynyt, kun hän on omaksunut kohtuullisen osan 

yhteisönsä kulttuuriperinnöstä ja kykenee hallitsemaan elämäänsä. 

  Oppivelvollisuuskoulu nojautuu yhteiskunnassa vallitseviin 

arvoihin. Koulun tulisi yhteistyössä lähiyhteisön sidosryhmien kanssa 

esimerkiksi opetussuunnitelmatyön yhteydessä selkeyttää oma 

arvoperustansa. Arvostukset muuttuvat sukupolvittain, mutta on kuitenkin 

joitakin pysyviä ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä, jotka 

muodostavat perustan myös koulun arvoille. Tällaisia ovat mm. yksilön 

suhde itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, uskontoon, kulttuuriin ja 

luontoon. 

 Oppiminen koulussa tapahtuu sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. Kavereiden, luokan sekä koulun sosiaalisten 

suhteiden merkityksellisyyttä on mielestäni vähätelty, jonka pyrin tässä 

tutkimuksessa tuomaan esiin. Olennainen kysymys tutkimukseni kannalta 

onkin, että miksi oppilaat menevät kouluun? Oppilaiden näkökulmasta asia 

vaikuttaa melko yksinkertaiselta. On kiva oppia uusia asioita ja kaveritkin 

ovat koulussa. Kavereiden merkitystä ja sosiaalisten suhteiden tärkeyttä 
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koulun arjessa ei, ainakaan virallisissa opetuksen järjestämistä koskevissa 

asiakirjoissa, ole juurikaan huomioitu. Kavereiden merkitys toki vaihtelee 

eri ikäkausina. Tutkimusaineistoni koostuu perusopetuksen 

kuudesluokkalaisista, joilla kavereiden tärkeys, hyvässä ja pahassa, on 

merkittävä. Murrosiän kynnyksellä (12–13-vuotiaat) ja murrosiässä olevilla 

on luonnollinen tarve kiinnittyä vertaisryhmiin. Samanaikaisesti alkaa 

irrottautuminen aikuisten auktoriteettiudesta ja omat nuorten ala- ja 

vastakulttuurit nostavat päätään. Nuoren irrottautumisen rinnalla toimiva 

suhde vahvaan ja turvalliseen aikuiseen saattaa olla hyvinkin merkittävä. 

Jaraston ja Sinervon (1999, 10) mukaan opettaja saattaa olla tärkeässä 

roolissa nuoren uskottuna ihmisenä. Nuori tarvitsee aikuisten joukosta 

ihmisiä, joita hän voi ihailla ja arvostaa. 

Oppimiseen ja koulunkäyntiin kasvatuspsykologinen 

tarkastelu antaa lisäperspektiivin. Miten koulu voi ylläpitää riittävää 

motivaatiota, tarjota onnistumisen kokemuksia, kannustaa yrittämään ja 

antaa eväitä lapsen yksilölliseen kasvuun. Mielenkiintoni kohdistuminen 

koulun tutkimiseen oppilaiden näkökulmasta affektiiviseen aineistoon 

painottuen ei ole sattuma. Lasten vanhempana ja nuorisotyöntekijän 

ammatissa olen joutunut pohtimaan lasten koulua kohtaan lausumien 

kielteisten ilmaisujen taustoja ja puolustamaan opettajan ja koulun 

menettelytapoja. Onko koulu muuttunut mekaaniseksi koneeksi, jossa kiire 

ja nopea suorittaminen ovat perusvireenä. Tutkimattakin väite on turha, 

mutta ajatuksena mielenkiintoinen.  
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2 OPETUS JÄRJESTELMÄNÄ JA YMPÄRISTÖNÄ   

 

 

2.1 Peruskoulun tehtävät 

 

Suomessa peruskoulut hoitavat lakisääteisinä opetuksen ja kasvatuksen 

tehtävää (Pietarinen & Rantala 1998, 228). Oppivelvollisuus alkaa sinä 

vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja jatkuu kymmenen vuotta, 

ellei oppilas tätä ennen ole suorittanut peruskouluaan. Normaaleihin 

vuosiluokkiin sidottu peruskoulun suorittaminen vie aikaa yhdeksän vuotta. 

Mikäli oppilas täyttää vaatimukset, on hänellä oikeus aloittaa koulunkäynti 

jo kuuden vuoden ikäisenä. Koulun edellytetään toteuttavan kasvatus- ja 

opetusjärjestelynsä niin, että ne soveltuvat kunkin ikäkauden ja oppilaan 

kehitysvaiheeseen. Kunnan tehtävänä on järjestää perusopetusta tai sitä 

vastaavia opintoja oppivelvollisuusiässä oleville henkikirjoilla oleville 

kuntalaisilleen. Suurin osa oppilaista käy oman kunnan peruskoulua, 

mutta oppivelvollisuuden voi kunnan eri päätöksellä suorittaa esimerkiksi 

oppivelvollisuuskouluksi hyväksytyssä yksityiskoulussa, sairaalakoulussa 

tai olla kotiopetuksessa. (Opetustoimen lainsäädäntö 2000 2000, 1-2, 5.) 

 Vuoden 1994 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden 

(1994, 11) mukaan peruskoulussa pyritään tarjoamaan oppilaille 

monipuolisia yleissivistäviä opintomahdollisuuksia. Peruskoulun tehtävänä 

on edistää oppilaiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä, tukea 

niiden valmiuksien saavuttamista, joita oppilas tarvitsee myöhemmin jatko-

opinnoissaan ja ammattiin sijoittumisessaan. Lisäksi koulun on luotava 

edellytykset oppilaan suotuisalle sosiaaliselle kasvulle sekä yhteistyössä 

toimimiselle yksilöllisesti oppilas huomioiden. 

 Nykyinen oppimiskäsitys korostaa oppilaan aktiivista roolia 

oman tietorakenteensa jäsentäjänä. Jokainen oppija on yksilö, jonka 

kokemusmaailma tuottaa erilaiset lähtökohdat uuden oppimiselle. Koska 

oppiminen on pitkälti sosiaalista vuorovaikutusta, oppimisympäristön 

suunnittelussa korostuvat sekä ihmisten keskinäiset suhteet että oppijan ja 
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kohteen välinen interaktio. Työtavoilla tästä näkökulmasta katsottuna on 

suuri merkitys sille, mitä ja miten opitaan.  

 Opetus- ja kasvatustyön pohjana on positiivinen 

oppimiskäsitys, jonka lähtökohtana on utelias, oppimishaluinen ja 

aktiivinen lapsi ja nuori. Hänen kasvun tukeminen ja opiskelussa 

kannustaminen ovat tärkeitä terveen itsetunnon kehittymisen ja 

tasapainoisen persoonallisuuden rakentumisessa.  

 Koulu ei ole olemassa opetussuunnitelmia eikä oppikirjoja 

varten. Koulun tulisi olla lapsille ja nuorille hyvä paikka kasvaa ja oppia. 

Sahlberg (1997, 209) esittää näkemyksensä kouluinstituutiosta erityisesti 

siellä toimivan lapsen näkökulmasta. 

1. Koulu ei saa olla tylsä eikä mielenkiinnoton paikka, vaan 

nuorten luovuutta ja tutkivaa mieltä tukeva toimintakeskus. 

2. Lasten älyllisiä voimavaroja ei pystytä koulussa täysin 

käyttämään hyödyksi. Koulussa oppimisen ja kasvun 

lähtökohtana tulee olla lasten ja nuorten omat aloitteet, 

mielenkiinnon kohteet ja kysymykset. 

3. Koulut yleensä ja koululuokat erityisesti ovat autoritäärisiä 

ympäristöjä. 

4. Koulut ovat irrallaan niitä ympäröivästä todellisuudesta. 

Koulujen on oltava entistä avoimempia ja läheisemmässä 

vuorovaikutuksessa toimintaympäristönsä kanssa. 

 

 Koulun yhtenä merkittävänä tehtävänä on sosiaalistaa oppilas 

kulttuuriin ja sosiaaliseen ympäristöön, jossa hän elää. Osittain yksilön 

sosiaalistuminen tapahtuu epämuodollisissa vuorovaikutustilanteissa, 

kuten perheessä, ystäväpiirissä ja vertaisryhmissä, osittain sosiaalistajina 

toimivat muodolliset instituutiot kuten koulut. (Antikainen 1993, 75–77; 

Pietarinen & Rantala 1998, 228.) 

 Koulun asema nähdään nuoren elämässä nykyään 

vähemmän merkittävänä verrattuna aikaisempiin sukupolviin. Koulun ja 

kodin ulkopuolisen elämän merkitys on kasvanut ja entisiä elämänpiirejä 

merkittävämmiksi ovat tulleet harrastukset, kaveripiiri, media ja kulutus. 
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Silti koulu on lapsen ja nuoren elämässä tärkeä ajanjakso matkalla kohti 

aikuisuutta. (Laine 1997, 15.) 

  

  

 

2.2. Opetussuunnitelmista 

 

Tiedot, joita pidetään moderneissa yhteiskunnissa tärkeinä opettaa uusille 

sukupolville, kirjataan kaikilla koulutusjärjestelmän asteilla 

opetussuunnitelmiin. Opetussuunnitelmat ovat hallinnollisia asiakirjoja, 

joissa esitetään opetuksen tavoitteet, opetettavat tieto- ja taitotavoitteet, 

opetustavat, opetukseen ja oppimiseen käytettävä aika sekä opiskelijalta 

vaadittava toiminta ja toiminnan arvioinnin perusteet. 

Opetussuunnitelmissa esitetään ne tavat ja muodot, joilla tietoa välitetään. 

Opetuksen tavoitteet, aines ja muoto ovat jäsentyneet hierarkkisesti siten, 

että opetuksen tavoitteiden perusteella määritellään opetusaines ja 

opetuksen muoto. Toisaalta opetussuunnitelmissa otetaan kantaa niihin 

yksilöiden psykologisiin ja yhteisöllisiin ominaisuuksiin, joita pidetään 

oppimisen kannalta tärkeinä. Erityisesti yleissivistävän koulun 

opetussuunnitelmat sisältävät valtiollisen näkemyksen siitä, mitä jokaisen 

kansalaisen tulee tietää ja osata. Antikainen (1987, 132) määrittää 

opetussuunnitelman suunnitelmaksi koulun toimista sukupolvien välisen 

kulttuurin siirtämiseksi. 

Opetussuunnitelman tulee mahdollistaa yksilön kokonaisvaltaisen 

ja omaehtoisen kehittämisen ja kehittymisen. Hyvä opetussuunnitelma 

koostuu seuraavista elementeistä: 

1. Opetussuunnitelma toimii hallinnollis-pedagogisena 

kontrollijärjestelmänä. 

2. Opetussuunnitelma pitää yllä koulutuksellista ja opetuksellista traditiota. 

3. Opetussuunnitelman tulee edistää koulutuksen jatkuvuutta ja 

kouluasteiden yhteensopivuutta. 

4. Opetussuunnitelman tulee ilmentää koulutuspoliittisia tavoitteita. 

5. Opetussuunnitelmassa on tuotava esille oppiaineiden keskinäiset 

suhteet tuntijaon muodossa. 
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6. Pedagogisessa mielessä opetussuunnitelman tulee ohjata koulun 

toimintaa pedagogisilla periaatteilla, tavoitteilla ja koulutyön järjestämistä 

koskevilla ohjeilla 

7. Opetussuunnitelman tulee ohjata myös koulutyön arviointia siten, että 

se konkretisoi myös niitä oppimistuloksia, joiden pitäisi ilmetä 

opetussuunnitelman toteutuksen jälkeen oppilaiden tiedoissa, taidoissa, 

arvoissa ja asenteissa. (Kari 1991,83.) 

Nykyisen opetussuunnitelma-ajattelun taustalla on curriculum-

malli. Mallin taustalla on John Deweyn (1859–1952) kasvatusfilosofia. 

Opetussuunnitelma kuvasi lapsen kokonaiskehitystä. Rousseaun lapsen 

elämänkaaren (curriculum vitae) kuvaamisesta tuli myös curriculum-termi.  

Dewey käsitteli opetussuunnitelmassa myös toimintaa. 

Opetussuunnitelma oli määriteltävä rakenteeltaan sellaiseksi, että se 

vastasi mahdollisimman hyvin lapsen psykologista kokonaiskehitystä. Itse 

asiassa opetussuunnitelma on tehtävä lapsen kehityskaarta myötäileväksi 

oppimiskokemusten sarjaksi. Oppiainejakoisuus ei sovellu tähän hyvin, 

vaan lapsen elämäntilanteet on otettava keskeiseksi lähtökohdaksi. 

Dewey ei pitänyt kiinni oppiaineista vaan opiskeltavista kokonaisuuksista. 

Oppikokonaisuuksien tulee liittyä läheisesti oppilaan omaan 

kokemusmaailmaan. (Malinen 1992, 13; Kari 1991, 72–73.) 

Opetussuunnitelmia kohtaan lausutussa kritiikissä arvioidaan mm. 

sitä, että opettajat eivät välttämättä edes tunne oppiaineensa virallisten 

opetussuunnitelmien sisältöjä. Antikaisen (2000) mukaan 1990-luvulla 

hyväksyttyjen opetussuunnitelmien toteuttamisen analyysit osoittavat, että 

samanaikaisesti pedagogisissa asiakirjoissa korostetaan yksilöllistä 

opetusta siten, että jokainen lapsi on oikeutettu erityislaatunsa mukaiseen 

opetukseen ja toisaalta käyttäytymistä koskevissa teksteissä kuitenkin 

edellytetään normatiivista yhtenäisyyttä ja yksityiskohtaistenkin sääntöjen 

noudattamista. 
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2.3 Toteutunut opetussuunnitelma ja piilo-opetussuunnitelma 

 

Kaiken opetuksen lähtökohtana on kirjoitettu opetussuunnitelma, jonka 

mukaan on tarkoitus opettaa. Opetussuunnitelmaa toteutetaan, josta 

saadaan oppilaiden kokema eletty opetussuunnitelma. Tutkittaessa 

oppilaiden kokeman opetuksen ja koulun todellisuutta joudutaan 

opetussuunnitelmasta piilo-opetussuunnitelmaan ja sen vaikutuksiin.     

Käytännön opetustyö ja -tilanteet voivat olla hyvinkin kaukana kirjoitetuista 

opetussuunnitelmateksteistä. Kaikki opetussuunnitelman sisältämät 

tavoitteet eivät siirry käytännön opetustyöhön, eikä ole lienee 

tarkoituskaan. Opettaja joutuu tulkitsemaan ja käyttämään valtaansa 

soveltaessaan opetussuunnitelmien menetelmällisiä ja muita tavoitteita 

kulloiseenkin tilanteeseen istuviksi. Oppilaiden oppimistulokset eli 

toteutunut opetussuunnitelma voi olla hyvinkin erilainen kuin alkuperäinen 

tarkoitus oli. Opetussuunnitelman läpiviennissä opetuksessa toteutunut 

todellisuus saattaa asettaa suunnitellun opetussuunnitelman ja 

toteutuneen opetussuunnitelman vastakkain. Tämän vuoksi toteutunutta 

todellisuutta selventämään on syntynyt kolmas opetussuunnitelmakäsite, 

piilo-opetussuunnitelma.  

Piilo-opetussuunnitelman käsite (the hidden curriculum) syntyi 

1960- luvulla Yhdysvalloissa ja siitä tuli 1970- luvulla kriittisen 

koulutussosiologian keskeinen termi. Eräs ensimmäisistä piilo-

opetussuunnitelmatutkimuksista oli Philip W. Jacksonin vuonna 1968 

ilmestynyt Life in Classrooms. Tutkimuksessa selvitettiin lasten ja nuorten 

koulukokemuksia. Piilo-opetussuunnitelmaa voidaan tutkia analysoimalla 

opetustapahtumia ja oppilaiden kokemuksia. Jacksonin mukaan piilo-

opetussuunnitelma sisältää sekä koulunkäynnin ulkoiset puitteet että 

oppimistapahtuman sosiaaliset vuorovaikutussuhteet (Ahola & Olin 2000, 

3.) 

Piilo-opetussuunnitelman olemassaolo on käytännön opetustyön 

realiteetti. Kaikkea koulutyössä tapahtuvaa ei voi ennakolta ohjailla eikä 

kaikkiin tilanteisiin pysty valmistautumaan. Opettajan ehkä tarkoittamaton 

käyttäytyminen, ilmeet, eleet ja äänensävykin sisältää viestejä, joilla 

arvioidaan, vahvistetaan ja annetaan malleja. Koulutyön hierarkia, aikaan 
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ja paikkaan sidottu järjestys sekä arviointi- ja todistusjärjestelmä asettavat 

reunaehtoja koulutyölle.  Oppilaiden tulee tottua odottamaan, heiltä 

vaaditaan abstraktia kielenkäyttöä, heidän tulee tuntea koulun 

toimintatavat ja sopeutua kyselemättä koulun valtasuhteisiin. Edellisten 

lisäksi oppilailla tulee olla itsekontrollia ja motivaatiota opettajan odotusten 

mukaisesti.  Piilo-opetussuunnitelma paljastaa koulumaailman todellisen 

luonteen (Räsänen 1992, 33.) 

Uusikylä (2000, 49) jatkaa kirjoittamalla oppilaiden keskinäisestä 

sosiaalisesta järjestyksestä ja asenteesta "koulupelistä", joiden vuoksi 

oppilaiden kouluarki voi olla hyvin erilainen opettajien ja suunnittelijoiden 

hahmotelmiin nähden. Ahola & Olin (2000, 8) kirjoittavat tutkimuksessaan, 

että yliopistomaailmassa menestyminen ei edellytä vain tieteellistä 

oppimiskykyä, vaan myös piilevien normien ja yliopistopelin sääntöjen 

oppimista. Akateemisen yhteisön samoin kuin kouluyhteisönkin 

sosiaalisten toimintamallien ja piilevän tiedon (tacit knowledge) 

omaksuminen ja kulttuuriympäristöön sopeutuminen on hidas prosessi ja 

tapahtuu kantapään kautta. Sosiaalisten odotusten, "koulupelin" 

olemassaolon esiintuominen sisältää kritiikkiä koulun pakonomaisuutta ja 

rituaaleja kohtaan. Koulua kohtaan esitettyyn kritiikkiin on jo alettu tottua, 

mutta sille ei ole vieläkään syytä kääntää selkää. Positiivisesti nähtynä 

piilo-opetussuunnitelmilla voi olla monia tavoitteiden kannalta edesauttavia 

vaikutuksia. Esimerkiksi kaveripiiriin sosiaalistuminen ja hyvän 

luokkahengen syntyminen, koulun tavat yhtenäistävät, joustavuus 

lisääntyy jne. Piilo-opetussuunnitelman olemassaolon ja sisällön 

ymmärtäminen mahdollistaa myös sen hyödyntämisen opetustyössä. 

Kuvion avulla voidaan todeta virallisen koulun opetussuunnitelman 

ja piilo-opetussuunnitelman vuoropuhelu. Opettajan tulkitsemassa ja 

toteuttamassa opetussuunnitelmassa on vaikutteita tästä vuoropuhelusta. 

Oppilaan kokema opetussuunnitelma on kaikkien näiden vaikutteiden 

lopputulos. Tämä lopputulos voi olla hyvinkin erilainen viralliseen 

opetussuunnitelmaan nähden.  

 

 

 



 14

Kuvio 1. Piilo-opetussuunnitelma oppimistapahtumassa. (Eri lähteistä 

koottu mm. Pässilä & Niinikuru 1993, 46 ja Ahola & Olin 2000, 6.) 

 

 

 

Ruotsalainen tutkija Svingby (1982) nosti esille kuvaavan käsitteen 

"opetussuunnitelmarunous". Käsitteellä kuvataan koulun tavoitteiden ja 

toteutuksen välistä kuilua. Opetussuunnitelmatekstit sisältävät paljon 

hurskaita tavoitteita, jotka luettuna näyttävät hienoilta, mutta ovat koulun 

arkeen istutettuina vain osatotuuksia. Hälyttäväksi tilanne muotoutuu 

silloin, kun koulun ydintehtävä, opetus, jää toissijaiseksi. 

Onko piilo-opetussuunnitelma piilossa? Piilo-opetussuunnitelman 

vaatimuksia ylläpidetään myös tietoisesti ja opettajat tietävät mitä ovat 

tekemässä. Saukkonen (2003, 64) kutsuu tätä tietoista piilo-

opetussuunnitelman toteuttamista kasvattamiseksi ja pedagogiikaksi. 

Tästä kirjoitetaan vain koulun toimintaohjeissa ja se muuttuu käytännöksi 

opettajien ammattikäytännöissä ja keskinäisissä keskusteluissa. 

Saukkonen (2003) väittää edelleen, että suomalaisessa koulussa lapsia 

rohkaistaan vuorovaikutukseen tuntien aikana, oppituntien ajankäytössä 

joustetaan tarvittaessa ja opetuksessa ollaan siirtymässä jäykästä 

muodollisesta koulukulttuurista vastavuoroiseen kulttuuriin, jossa 
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tunnusomaista on toisten ihmisten kunnioittaminen, huomioiminen ja 

huolenpito. 

Koulu siis kasvattaa. Koulua ja sen tehtävää koskevassa 

keskustelussa pohditaan ajoittain opettamisen ja kasvatuksen suhdetta, 

ikään kuin ne olisivat vastakohtia keskenään. On selvää, että opettaja 

kasvattaa haluttiin sitä tai ei. Koulun tärkein panos annetaan juuri 

opetuksessa. Päivittäinen asenteiden harjaannuttaminen, mm. oppilaiden 

saaminen tarkkaavaisiksi ja vastaanottavaisiksi on usein opetuksen 

tärkein sisältö. Oppilaiden pitää oppia työrutiineja, hyviä tapoja ja 

pitämään kiinni sovituista lupauksista. Kaikki piilo-opetussuunnitelman 

sisällöt eivät ole sinänsä huonoja. Huonoa on se, että piilo-

opetussuunnitelma on piilossa. Opettaja uskoo opettavansa ruotsia, mutta 

ei ajattele mitä muuta opettaja opettaa ja mitä muuta oppilaat oppivat. 

WHO:n kansainvälisessä koulututkimuksessa selvitettiin 

oppilaiden suhtautumista kouluun 22 massaa. Koululaisia 7.-9. 

vuosiluokilta oli tutkimuksessa yli 100 000, joista suomalaisia koululaisia 

oli lähes 6000. Tuloksien julkistaminen aiheutti Suomessa laajan julkisen 

keskustelun peruskoulun onnistumisesta opetus- ja 

kasvatustehtävässään. WHO:n kyselytutkimuksen tuloksista voi tehdä 

päätelmiä, joissa suomalaisen koulun vastavuoroinen kulttuuri on vasta 

alkutaipaleella. Yleisesti koulun arvostus on hyvä ja nuoret ovat sitä 

mieltä, että koulunkäynti on hyödyllistä ja koulussa oppii paljon. Koulun 

työtavat ja oppilaiden vaikutusmahdollisuudet niihin saivat osakseen 

kritiikkiä. Tutkimuksesta käy siis ilmi se tosiseikka, että siellä missä nuoret 

viettävät suurimman osan ajastaan he kokevat olevansa vailla 

vaikutusmahdollisuuksia ja viihtyvät huonosti. Suomi sijoittui 

kouluviihtyvyydessä häntäpäähän. Vain venäläiset pojat viihtyivät 

kouluissaan vielä heikommin kuin suomalaiset pojat. Kielteinen suhde 

koulunkäyntiin ei selity sillä, että koulunkäynti koettaisiin liian vaativaksi. 

Pojista joka kymmenes ja tytöistä viitisen prosenttia piti koulua vaikeana. 

Viihtymättömyyden syitä on siis etsittävä muualta. (Kannas 1995, 112–

121, Kallonen-Rönkkö 1997, 254.) 

Koulun tavat ja käytännöt sisäistyvät automaattisiksi toiminnoiksi 

toiston kautta. Pinttyneinä tapoina rutiinit muuttuvat hitaasti, koska yksilö 
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tavallaan luovuttaa osan tahdonvoimastaan niille. Olosuhteiden ja 

ympäristön muuttuessa rutiinit voivat muodostua haitallisiksi toiminnan 

esteiksi. Koulun sosiaalinen konteksti tuotetaan rutiininomaisten 

toimintajaksojen ja aika-tila-järjestelyiden kautta, mikä ei juurikaan tule 

yhteiseen tietoisuuteen, vuorovaikutukseen tai keskusteluun. Muutoksen 

kannalta välttämätön refleksiivinen etäisyys jää saamatta. 

Laine (2000, 19) näkee tutkimuksensa valossa, että nuorten 

kokeman yksilöllisyyden kaipuun ja koulun institutionaalisen toimintatavan 

välillä on ristiriita. Nuoret näkevät yksilöllisyyden ja erityislaatuisuuden 

heille tärkeiksi. Nämä kuitenkin toteutuvat huonosti koulun työtavoissa.  

Koululle asetetut tavoitteet ovat vaikeita toteuttaa. 

Yhteiskunnalliset vaateet mm. talous- ja työelämän tarpeiden 

tyydyttäminen halvalla ja tehokkaasti asettuu jonkinlaiseen konfliktiin 

yksilöllisen liikkumavapauden, luovuuden ja kouluviihtyvyyden kanssa. 

Saukkonen (2003, 64–65) näkee koulutyön ongelmallisuuden johtuvan 

osittain modernien ja myöhäismodernien käytäntöjen rinnakkaiselosta. 

Tästä syntyy jännitekenttä, jossa koulut on rakennettu massojen hallintaa 

silmälläpitäen, ajan, tilan ja toiminnan kontrollointi on historiallisesti ollut 

koulun kasvatus- ja opetustyön keskeinen tavoite. Nykyiset yksilöllistä 

kasvua korostavat työtavat ja kasvatuksen vapautumisen aatteet eivät 

tahdo istua joukkomaisen perinteen pohjalle. Koro (1994, 107) viittaa 

tekstissään myös muutoksen tarpeellisuuteen. Hänen mukaansa koulu ei 

ole riittävästi kyennyt luopumaan autoritäärisestä ihmissuhdemallistaan ja 

behavioristisesta opetuskäytännöstään. Oppilaiden ja koulussa 

työskentelevien aikuisten välille on syntynyt kuilu. Koulu on ajautunut 

tilanteeseen, jossa se ei enää voi siirtää muutoksen käynnistämistä.  

 

 

2.4 Oppimisympäristö 

 

Koulun oppimisympäristö kattaa fyysisen tilan, luokan vuorovaikutuksen ja 

oppimisjärjestelyihin liittyvät prosessit (Pietarinen ja Rantala 1998, 229). 

Fyysinen oppimisympäristön katsotaan kuuluvaksi opetukseen ja 

opiskeluun liittyvät koulun tilat, sijainti ja lähiympäristö. Vuorovaikutusta 
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määrittävät siihen osallistuvien yksilöiden fyysiseen, psyykkiseen ja 

sosiaaliseen kehityshistoriaan liittyvät tekijät. Nämä tekijät ovat läsnä, kun 

puhutaan luokkayhteisön toiminnasta.  

Tolonen (2001, 76–77) kirjoittaa koulutilan hämäävästä 

itsestäänselvyydestä. Koulu on vahva tilana edellisten lisäksi myös 

kulttuurisesti. Fyysiset tilat ja ruumiilliset tilakokemukset sekä mielikuvat 

linkittyvät keskenään. Koulu rakennuksena ja kokemuksena saattavat 

joskus kietoutua mielessä yhdeksi ja samaksi asiaksi, jos ei viihdy 

koulussa saattaa rakennuskin tuntua vastenmieliseltä.  

 Koulu fyysisenä ympäristönä asettaa oppilaat ja opettajat 

tiettyyn tilaan ja aikaan. Fyysisellä ympäristöllä on merkitystä ryhmien 

muotoutumiseen, toiminnan sisältöön ja yksilön identiteetin 

muotoutumiseen. Toimintaympäristöjensä, tässä kouluympäristön kautta 

yksilö peilaa itseään ja paikkaansa yhteisössä ja rakentaa omaa 

minuuttaan. Tila määrittelee ihmistenvälisiä kohtaamisia kehystäen 

tilanteita, toimintoja ja vuorovaikutusta. (Laine 1997, 52.) 

 Laineen (1997, 133–134) mukaan koulu muodostuu monista 

yhtäaikaisesti vallitsevista, vaihdettavissa ja määriteltävissä olevista, usein 

muuttuvista konteksteista. Virallisen koulun rinnalla elävät moninaiset 

epäviralliset koulutodellisuudet, jotka ovat monille oppilaille koulun arjessa 

yhä keskeisempiä. Koulu sisältää symboleita, jotka on otettava huomioon 

koulun arjessa. Koululla on kasvatustehtävänsä ohella epävirallista 

merkitystä toimiessaan tietyn alueen lasten ja nuorten vertaisryhmän 

toiminnan areenana. 

 Tolosen (2001, 77) mukaan virallinen koulu saa sisältönsä 

valtion ja koulun asiakirjoista, joita voidaan tarkastella esimerkiksi 

oppituntien sisällöissä, kirjoissa, opetusmateriaaleissa, opetusmetodeissa 

ja luokkahuoneen vuorovaikutuksessa. Viralliseen kouluun kuuluvat myös 

kurinpitomenetelmät, säännöt ja rangaistukset sekä oppilasarviointi. 

Informaali koulu ilmaisee opettajien ja oppilaiden välisiä, sekä oppilaiden 

ja opettajien keskinäisiä, virallisista koulun rakenteista poikkeavia suhteita. 

Koulun sääntöjä peilataan informaalissa tarkastelussa käytäntöön. 

(Gordon, Holland & Lahelma 2000, 53, 102, 136, 143.) 



 18

 Fyysinen koulu toimii tiloina, rakenteina kontekstina 

toiminnalle, mutta myös muokkaa sitä. Gordonin ym. mukaan virallinen, 

informaali ja fyysinen koulu vaativat oppilailta erilaisia toimintatapoja. 

Samaan tulokseen tulivat Ahola & Olin (2000) tutkimuksessaan yliopiston 

"koulupelistä", jossa todettiin mm., että kouluyhteisön sosiaalisten 

toimintamallien oppiminen on hidas prosessi ja tapahtuu kantapään 

kautta. Tutkimuksessaan Gordon ym. havaitsivat mm. että oppilaat pitivät 

yleisimmin informaaliin kouluun liittyvistä paikoista, kuten käytävistä, 

ruokaloista ja koulun pihasta. Epämiellyttävimmiksi paikoiksi 

tutkimuksessa nimettiin viralliseen kouluun miellettävät tilat; 

luokkahuoneet, henkilökunnan tilat ja kanslia. 

  

 
 

2.5 Back to basics 

 

Uudet pedagogiset suuntaukset ovat herättäneet myös kritiikkiä. 

Opetussuunnitelmaprosessi on hajautettu eri tasoille valtakunnallisista 

perusteista kunta- ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Pedagogisesti 

kouluissa kikkaillaan, puuhastellaan ja pehmoillaan. Eri oppiaineita 

pyritään eheyttämään ja rakennetaan suurempia kokonaisuuksia. Nyt on 

alkanut viritä back-to-basics- liikkeitä, jotka peräänkuuluttavat lukemisen, 

kirjoittamisen ja laskemisen perustaitojen kunnollista opiskelua. (Hytönen 

1997).  

Donald Broady (1991) huomauttaa kuitenkin, ettei mitään yleistä 

perustetta ole olemassa väitteelle perustietojen ja -taitojen 

heikentymisestä. Pikemminkin kyseessä on progressivismin vastainen 

reaktio ja autoritaarisempien opetusmenetelmien kaipuu. Perustietoja ja -

valmiuksia pidetään helposti kontrolloitavina, koska niiden oikeiden ja 

väärien vastausten mittaaminen on helppoa. On kuitenkin vaikeaa tehdä 

mielekkäitä vertailuja ajassa taaksepäin. Olennaista on se, että 

nykypäivän oppilaat saavat oppia sen mitä he tarvitsevat ja mistä he 

pitävät, eikä etsiä ratkaisuja koulun ongelmiin ihannoiden "vanhoja hyviä 

aikoja". 
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Opetussuunnitelma-asiakirjassa luetellaan selkeästi, mitä 

opetussuunnitelman tulee sisältää. Opetussuunnitelmasta tulee ilmetä 

myös opetusta koskevat rakennepäätökset. Näillä rakennepäätöksillä 

tarkoitetaan mm. sitä, millaista tuntijakoa koulu valtioneuvoston päättämän 

tuntijaon pohjalta noudattaa. Lisäksi niissä määritellään miten eri 

oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt aiotaan toteuttaa, mikäli koulu laatii 

kokonaisopetussuunnitelman. Opetussuunnitelmassa otetaan kantaa 

myös opetusmenetelmiin ja koulun työmuotoja koskeviin kysymyksiin. 

Uudessa opetussuunnitelma-ajattelussa pyritään tietoisesti eroon 

oppiainekohtaisesta opinto-ohjelmasta tai lukusuunnitelmamallista kohti 

jatkuvasti elävää opetussuunnitelmaa, jossa toteutuvat opettajan, 

oppilaiden, koulun, kunnan sekä kansallisten toimijoiden odotukset ja 

vaateet.  

Opetussuunnitelmaprosessissa opettaja on koulun kehittämisen 

suurin voimavara ja myös sen heikoin lenkki. Opettajat muokkaavat ja 

soveltavat jatkuvasti kirjoitettua opetussuunnitelmaa oppilaille 

ainutlaatuisiksi oppimiskokemuksiksi. Opetussuunnitelma prosessina on 

opettajalle vaativa. Opettajat tarvitsevat kehityksen tueksi jatkuvaa 

ammatillista koulutusta ja esimiesten sekä kollegoiden vuoropuhelua. 

Opettajille on taattava riittävästi aikaa ja muita voimavaroja, jos halutaan 

heidän ymmärtävän opetussuunnitelman ja itsensä kehittämisestä entistä 

enemmän.  
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3 KUUDESLUOKKALAISEN ELÄMÄNVAIHE 

 

Oppilas elää kouluaikana kautta, jolloin hän on jatkuvasti matkalla kohti 

uutta kypsempää vaihetta. Oppilaan sosio-emotionaalinen sekä 

kognitiivisen kehityksen vaiheiden tuntemus on sen vuoksi eräs koulun 

sisäisen kehittämisen perusta. Koulun omaleimaisuus muihin 

työympäristöihin nähden tulee näkyviin siinä, että koulu ei ole pelkästään 

työympäristö, vaan myös oppilaan kehitys- ja oppimisympäristö. Koulun on 

otettava huomioon oppilaan kehitysvaihe ja oppimisprosessin suotuisan 

etenemisen edellytykset. (Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand 1997, 106–

107.) 

12–13-vuotias, on psykodynaamisen teorian mukaan 

kehitysvaiheessa, jota kutsutaan latenssivaiheeksi. Latenssivaiheen lapsia 

kuvataan harmonisiksi, hyvin sopeutuviksi ja hieman pinnallisiksi. 

Latenssivaihe merkitsee myös valmistautumista puberteettiin. Siirtyminen 

latenssivaiheesta puberteettiin tapahtuu yhä useammilla lapsilla yhä 

aikaisemmin. Samanaikaisesti kehityksen ikähajonta lasten välillä on 

kasvanut tässä suhteessa, mikä merkitsee, että käyttäytyminen, jota 

aiemmin pidettiin tyypillisinä 7-8-luokkalaisille oppilaille koskevat nykyään 

monia 5-6-luokkalaisia lapsia. 

Rödstamin (1992, 29–30) mukaan puberteettiin kuuluva lasten 

psykososiaalinen kehitys näyttää kulkevan suuressa määrin eteenpäin 

tasatahtia fyysisen kanssa. Älyllinen kehitys taasen näyttäisi tapahtuvan 

myöhemmin kuin aikaisemmin. Yhä varhaisempi fyysinen puberteetti ja 

psykososiaalinen kehitys katsotaan olevan seurausta lisääntyneestä 

hyvinvoinnista teollistuneissa maissa yhdessä muuttuneiden elinehtojen 

kanssa. Tässä nojaudutaan selitysmalliin, joka käsittää sekä materiaalisia 

että sosiaalisia ja kulttuuriin liittyviä tekijöitä. Kulttuurin muutoksen 

vaikutuksessa viitataan niihin nykyajan tuomiin paineisiin, joiden mukaan 

aikuismaailman ja nuorisokulttuurin normeja on siirretty yhä varhaisempien 

lapsuusvuosien suuntaan.  

Myöhemmin alkavalle älylliselle kehitykselle Rödstam (1992, 30) 

pitää selityksenä, että monilta nykyajan lapsilta puuttuu konkreettinen ja 

todellisuuteen sidoksissa oleva perusta toiminnoille ja ajattelulle. Hän 
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näkee, että nämä lapset elävät heille liian monimutkaisessa ja abstraktissa 

maailmassa, josta heidän on vaikea saada otetta ja jota on vaikea 

käsittää. Tämän vuoksi lapset tarvitsevat enemmän aikaa asioiden 

konkretisoinnille ja epäsuorien ja abstraktien viestien ymmärtämiselle.   

Kuudesluokkalainen elää tyypillisesti vedenjakajalla, jossa hän ei 

ole enää lapsi, mutta ei vielä nuorikaan. Tästä saattaa olla seurauksena, 

että heidän ympäristöllään on vaikeuksia saada käsitystä lapsen 

tilanteesta. Esipuberteetti- tai esimurrosikäinen lapsi ajautuukin usein 

rajatilanteisiin, jossa esiintyvät voimakkaat ja ambivalentit tunteet, 

asenteet ja käyttäytyminen. Tähän liittyvät myös jäykät, kärjistyneet ja 

ristiriitaiset mielipiteet, joita leimaavat mustavalkoisuus ja 

peräänantamattomuus. Mielipiteet myös ilmaistaan kielellisesti 

vivahteettomilla ja liioitelluilla tavoilla kuten "ylikiva" tai kärjistämällä "tosi 

ihana - ällöttävän ruma", "huippuhyvä - huippuhuono" jne. 

Tämän ikäluokan lapsille on tyypillistä yrittää yhdistää lapsuuden 

hyvä puoli, aikuismaailman etuoikeuksin. Kahden erilaisen maailman 

yhdistäminen ei aina ole yksinkertaista, minkä johdosta he suhteellisen 

usein liioittelevat molempiin suuntiin. (Rödstam, 1992, 32.) 

Kuudesluokkalainen havaitsee tarkasti puutteensa, tarkistaa 

minäkuvaansa tovereittensa avulla ja ennakoi toimintansa seuraukset. 

Hänen minäkuvansa on jo eriytynyt ja se on usein hyvinkin 

tilannekohtainen. Hän arvioi kriittisesti myös tovereitaan, jolloin ystävät 

voivat täysin vaihtua. Tämän ikäiselle on tärkeää mitä muut ajattelevat 

hänestä. Oman yksilöllisyyden löytäminen ja toisten tahtoon 

mukautumisen välillä on ristiriita. Murrosiän alussa lapsi on vielä hyvin 

itsekeskeinen ja hänen minäkäsityksessään voi tapahtua suuria 

muutoksia. Hän on altis vaikutteille, pohtii asioita ja omaa käyttäytymistään 

ja kokee voimakkaasti tunnetasolla itseensä kohdistuvan arvostelun. 

Hänen ajattelunsa on hyvin stereotyyppistä ja epäloogista. Paine toisten 

jäljittelyyn saattaa olla suuri. (Aho & Laine 1997, 28–29.) Murrosiässä 

samanikäiset kaverit tulevat yhä tärkeämmiksi. Hän viettää aikaansa yhä 

enemmän kodin ulkopuolella muiden ikäistensä seurassa. Nuorella 

saattaa olla niin harrastuksissa, koulussa kuin kotipihallakin eri kaverit. He 
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kaikki ovat nuorelle tärkeitä, kukin omalla tavallaan. (Jarasto & Sinervo 

1999, 89–90.) 

Toveriryhmällä on monia eri tehtäviä lapsen kasvun vaiheissa. 

Kuudesluokkalaiselle on tärkeää päästä selvyyteen omasta identiteetistä, 

sekä henkilökohtaisesta että sosiaalisesta. Ryhmään kuulumisella on 

myös suuri merkitys kykyjen kokeilemisessa ja vahvistamisessa. 

Vähitellen samanlaisuuden ja samankaltaisuuden pyrkimystä seuraa yhä 

voimakkaampi toive tulla hyväksytyksi ja tunnustetuksi oman itsensä 

vuoksi. Se, että voi jakaa elämänsä samanikäisten tai samanarvoisten 

kanssa mahdollistaa, toisin kuin elämä vanhempien tai nuorempien 

kanssa, esimurrosikäiselle lapselle kokemuksen samanlaisuudesta, 

samassa tilanteessa olemisesta ja siten lisätä yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. Edellisen lisäksi Rödstam (1992, 86–89) tuo esiin toveriryhmän 

suuren vaikutuksen sekä hyvässä että pahassa. Ryhmän kehittyminen 

positiiviseen ja demokraattiseen suuntaan on kuitenkin monien tekijöiden 

summa.  

Kaikista itsenäisyydenmerkeistä ja ristiriitaisista asenteista aikuisia 

kohtaan esimurrosikäiset lapset tarvitsevat heidän tukeaan, huolenpitoaan 

ja ohjaustaan. Edelleen aikuiset toimivat pitkällä tähtäimellä 

samaistumiskohteina. Lapset tuntuvat erityisesti tarvitsevan aikuisia, jotka 

kykenevät säilyttämään tietyn etäisyyden ja jotka eivät liian usein ja liian 

paljon hyökkää heidän äkillisesti ilmenevää lapsellisuuttaan ja 

varhaiskypsyyttään kohtaan. Tästä johtuen he pitävät autoritatiivisista, 

luotettavista ja tukea antavista aikuisista, jotka osaavat ja tietävät kuinka 

he osoittavat kunnioitusta lasten ihmisyyttä kohtaan. 
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4 MOTIVAATIO JA KANNUSTEET KOULUSSA  

 
Motivaatio on johdettu latinalaisesta sanasta "movere", joka merkitsee 

liikkua. Myöhemmin termin sisältöä on laajennettu viittaamaan olion 

päämäärään suuntautuneeseen käyttäytymiseen ja sellaisen 

käyttäytymisen selityksiin (Hirsjärvi 1982, 119). Sivistyssanakirjan (1979) 

mukaan motivaatio on toimintaan johtavien motiivien kokonaisuus. Motiivit 

voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia, ulkoisia tai sisäisiä, biologisia 

tai sosiaalisia (Hirsjärvi 1982, 119). 

Behavioristisen oppimisteorian keskeisenä periaatteena on 

ärsyke-reaktio-kytkennän vahvistaminen palkkion kautta. Tällöin 

motivaation oletetaan kytkeytyvän palkkion saamiseen. Opetustilanteissa 

palkkioiden ja rangaistuksien käyttö onkin ollut keskeinen motivointikeino. 

Kannustamiseen on käytetty perinteisesti tarroja tai leimoja, 

tietokonepohjaisiin opetusohjelmiin on kehitelty hyväksymistä ja 

hylkäämistä ilmaisevia ääni- ja kuvaefektejä. Sosiaalinen palkitseminen on 

myös yleistä. Siinä positiivista palautetta annetaan hyvästä suorituksesta 

oppilaalle julkisesti muiden oppilaiden läsnäollessa. Koe- ja 

todistusarvosanoilla oletetaan olevan toivottua käyttäytymistä vahvistava 

vaikutus. (Tynjälä, 1999, 98–99.) 

 Motivaatio-käsitteen ymmärtäminen edellyttää intentio-käsitteen 

ymmärtämistä. Ihmisen voidaan sanoa olevan motivoitunut silloin, kun 

hänellä on jokin intentio eli hänen toiminnallaan on jokin tavoite tai 

päämäärä. Intentioon sisältyy sekä toive päästä johonkin päämäärään että 

keinot saavuttaa se. Kaikki toiminta ei ole motivoitua toimintaa, koska sillä 

ei ole tavoitetta tai päämäärää. Intentionaalinen käyttäytyminen voi olla 

itsemääriteltyä tai kontrolloitua.  (Deci & Ryan, 1994., Byman 2002, 26.) 

Nykyisen motivaatiokäsityksen mukaan yksilö tuottaa itse oman 

motivaationsa. Itse määritelty käyttäytyminen on vapaasti valittua ja 

lähtöisin käyttäytyjästä itsestään. Kontrolloitu käyttäytyminen tarkoittaa 

käyttäytymistä, joka on jollain tavoin ulkoisesti säädeltyä. Huomio kiinnittyy 

toisaalta ihmisen itsensä tuottamaan motivaatioon ja toisaalta 

motivoitumisen kannalta optimaaliseen oppimisympäristöön. Ongelmaksi 
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opetuksessa muodostuneekin se, että on tehtävä jonkinasteinen valinta 

yksilöllisten tarpeiden ja enemmistön tarpeiden välillä. Luonnollisesti 

opetuksessa keskitytään luomaan sellainen konteksti, josta hyötyy suurin 

osa oppilaista. 

Motivaation tarkastelu konstruktivistisen oppimisympäristön 

viitekehyksessä nostaa esille oppilaan oman oppimistilanteen tulkinnan; 

kokemuksen merkityksellisyyden sekä sosiaalisen vuorovaikutustilanteen 

ehdot. Tämä nostaa esiin ns. systeemisen näkemyksen motivaatioon. 

Siinä yksilöllinen oppiminen nähdään osana laajempaa toimintasysteemiä, 

jossa yksilö ja sosiaalinen ympäristö toimivat keskenään monimutkaisessa 

vuorovaikutuksessa. (Tynjälä 1999,107.) 

Oppimismotivaation jäsentämisen kannalta monet tutkijat ovat 

pitäneet hyödyllisenä jakoa ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Decillä ja 

Ryanilla (1985) tämä jaottelu perustuu oletukseen kolmesta 

synnynnäisestä psykologisesta tarpeesta, jotka vaikuttavat yksilön 

käyttäytymiseen. Nämä tarpeet ovat autonomian tarve, ryhmäjäsenyyden 

tarve ja tarve pätevyyden tai tehokkuuden tunteeseen (Byman 2002, 27.) 

 

 

4.1 Sisäinen motivaatio 

 

Sisäisen motivaation lähteenä kasvatuksessa on itse kasvatus 

tavoitteineen ja tilanteineen. Kysymyksessä on lähinnä arvostuksen ja 

itsensä kehittämisen tarpeiden tyydyttämisestä (Ruohotie 1980, 16–17). 

Nämä sisäiset motivaatiot kuuluvat tarvehierarkian (Maslow 1954) 

ylimmälle tasolle (Lehtinen ym. 1995.)  

Erityisen ihanteellisena on pidetty oppimismotivaatiota, jossa 

oppiminen sinänsä, ilman minkäänlaista ulkoista kontrollia tai palkitsemista 

on motivoivaa. Tällöin tiedonhalu on itsessään motivoivaa. Tässä 

yhteydessä viitataan sisäiseen motivaatioon. Käsitteen historia juontaa 

juurensa skinneriläiseen behaviorismiin ja hullilaisen tarveteorian kritiikkiin.  

Sisäiselle motivaatiolle on ominaista, että se on sisäisesti välittynyttä. 

Sisäinen motivaatio on useimpien nykyaikaisten aktiviteettia ja 
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havaitsemista painottavien kasvatusteorioiden perusta. Uteliaisuuden ja 

tutkimishalun katsotaan olevan ihmiselle luonteenomaista.  

Deci (1992) kuvaa sisäistä motivaatiota kiinnostuksen, 

mielenkiihtymyksen ja nautinnon tunteen avulla. Snow ja Jackson (1994) 

ovat tulleet johtopäätökseen, jossa mielenkiinto tai kiinnostus on sisäiseen 

motivaatioon liittyvä palkkio (Byman 2002, 28.) 

Eräissä tutkimuksissa on todettu, että lapsen luontainen uteliaisuus 

tukahdutetaan koulussa. Carl Rogers (1969) ilmaisi jo tuolloin huolensa 

motivaation muuttumisesta koulun myötä. Hän väitti, että lapsi oppii 

tehokkaasti luontaisen uteliaisuutensa johdattelemana kunnes koulun 

myötä oppiminen muuttuu ulkoa ohjatuksi. Uusimmat tutkimukset (mm. 

Ryan & Deci 2000a) ovat tukeneet Rogersin väitettä motivaation 

muuttumisesta. Sisäinen motivaatiotaso laskee oppilaiden kahdeksan 

ensimmäisen kouluvuoden aikana (Byman 2002, 29.) 

Luomalla oppimiselle sellaiset olosuhteet, jotka edesauttavat 

sisäistä motivaatiota voidaan dramaattisesti vaikuttaa oppilaiden 

käsitteelliseen oppimiseen, luovaan ajatteluun ja oppimisen laatuun 

verrattuna oppimisympäristöön, joka tukee vain ulkoisesti motivoitunutta 

oppimista. Decin ja Ryanin (1985) mukaan epämuodollinen 

oppimisympäristö, joka tarjoaa optimaalisia haasteita, paljon virikkeitä ja 

mahdollisuuden kokea autonomian tunteita, edesauttaa suotuisan 

motivaation syntyä. Varsin vaatimattomilta tuntuvilla itsemääräämisen 

mahdollisuuksilla ja valinnanmahdollisuuksilla saattaa olla myönteinen 

vaikutus motivaatioon. Oppiminen tehostuu, kun oppilaille annetaan 

valinnanmahdollisuuksia kohdentaa huomio enemmän kiinnostaviin 

asioihin. Byman (2002) viittaa tässä yhteydessä moniin tutkimuksiin (Deci 

ym., 1981; Reeve & Cai, 1999), joissa on osoitettu, että autonomisella 

orientaatiolla opetuksessa saavutetaan enemmän sisäisesti motivoituneita 

ja itsetunnoltaan vahvempia oppilaita kuin kontrolliorientoituneessa 

opetuksessa. Kontrolliorientoituneiden opettajien oppilailla on matalampi 

sisäinen motivaatiotaso, he haluavat vähemmän haasteita ja ovat 

vähemmän oma-aloitteisia kuin autonomiaorientoituneiden opettajien 

oppilaat.  
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Aikaisemmin opetussuunnitelmakritiikissä viittasin juuri tähän 

samaan ongelmaan. Voiko ahtaasti opetussuunnitelmaan sidotussa 

koulussa toteuttaa oppilaiden mieltymyksiä ja löytääkö opettaja 

opetussuunnitelmalla kontrolloidusta koulutusjärjestelmästä 

mahdollisuuksia tehdä valintoja autonomian nimissä. 

Autonomiaorientoitunut opettaja luopuu osasta opettajan perinteisestä 

roolista ja vallasta. Oppilaiden ottaminen mukaan opetukseen ideoineen ja 

mielipiteineen edesauttaa sisäistä motivaatiota lisäävien kokemuksien ja 

elämyksien syntymistä.  

Viemällä opiskelu oppilaan kannalta mielekkääseen ja 

jännittävään ympäristöön, jossa oppimisen hyöty voidaan osoittaa, 

voidaan niin ikään edesauttaa motivaation syntyä. Sisäisesti 

motivoituneelle oppilaalle annettu positiivinen palaute vahvistaa 

pätevyyden tunnetta ja lisää halukkuutta uusien asioiden oppimiseen. 

Oppilaat ovat melko hyvin perillä omasta osaamisestaan verrattuna muihin 

luokkatovereihin. Koearvioinneissa on tärkeä huomata yksilöllinen kehitys. 

Yksilöllinen eteneminen ja yksilöllisten oppimistulosten huomioiminen 

arvioinnissa auttaa oppilasta saavuttamaan paremman pätevyyden 

tunteen. Mitä enemmän oppilailla on turvallisuuden tunnetta ja tunnetta, 

että heistä välitetään sitä enemmän he voivat sisäistää ulkoisia motiiveja 

uuden oppimisessa. Opettajan kannustavilla sanallisilla viesteillä voidaan 

kiinnittää huomiota hyvin opittuihin sisältöihin ja toisaalta kiinnittää 

huomiota myönteisessä vuorovaikutuksessa lisäharjoittelua vaativiin 

asioihin.  

Menestyksen ja ponnisteluiden vaikutuksen huomaaminen lisää 

halua uuden oppimiseen. Arviointi on tullut uusien opetussuunnitelmien 

myötä osaksi koulun arkea. Oppilaiden totuttaminen itsearviointiin on eräs 

arvioinnin keskeinen osa. Jo alimmilla vuosiluokilla lapset osaavat arvioida 

esimerkiksi ahkeruuttaan ja huolellisuuttaan koulutehtävien teossa. 

Itsearvioinnin keskeisenä tehtävänä on osoittaa oppilaalle oman 

ponnistelun vaikutus osaamiseen ja siten koulumenestykseen. Tällä 

tietoisuudella voidaan olettaa olevan positiivista vaikutusta motivaation 

sisäistämiseen. 
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4.2 Ulkoinen motivaatio 

 

Ulkoinen motivaatio johdetaan ulkoapäin esim. opettajan tai vanhempien 

toimesta ja se kytkeytyy palkkioiden saamiseen. Ulkoista motivaatiota ei 

pidetä oppimisen kannalta yhtä toivottavana kuin sisäistä motivaatiota. On 

kuitenkin itsestään selvää, että koulussa kaikki oppiminen ei voi perustua 

sisäiseen motivaatioon. Ulkoinen motivaatio on aina selkeästi 

instrumentaalista. Toiminnan tavoitteena on jonkin selkeästi erottuva 

seuraamus, kuten palkkio tai jonkin epämiellyttävän seuraamuksen 

välttäminen, kuten moite tai rangaistus.  

Bymanin (2002, 34) mukaan käytännössä on täysin epärealistista 

kuvitella, että lapset olisivat sisäisesti motivoituneita toteuttamaan kaikkia 

opetussuunnitelmien tavoitteita. Koulumotivaation kannalta olennaisin 

ongelma onkin, miten saada siirretyksi opetussuunnitelman tavoitteet 

myös oppilaiden tavoitteiksi. Opettajan keskeiseksi tavoitteeksi 

opetuksessa muodostuukin opetussuunnitelman tavoitteiden muuttaminen 

oppilaan intentioksi ja saada viritetyksi oppilaissa halu opiskella toivottuja 

asioita (Byman, 2002, 34.) 

On ajateltu, että opettajan osallistuminen 

opetussuunnitelmatyöhön saisi opettajat paremmin toteuttamaan niitä. 

Tästä herääkin kysymys, että miksi tätä prosessia ei ole viety loppuun asti. 

Yhtä tärkeää kuin opettajien sitouttaminen opetussuunnitelmien 

toteuttamiseen olisi oppilaiden mukaan ottaminen opetussuunnitelmien 

laatimiseen. Bymanin (2002, 35) toteaa, että useissa tutkimuksissa (mm. 

Kansanen & Uusikylä, 1981 ja Reeve, Bolt & Cai, 1999) on todettu, että 

oppilaat pystyvät tämän kaltaiseen suunnittelutyöhön. Oppilaiden 

mukanaolo koulun ja omien oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteiden 

määrittelyssä on positiivisessa yhteydessä kouluun sitoutumiseen, 

koulumenestykseen ja oppimisen laatuun.  

Ulkoisesti motivoitunut käyttäytyminen perustuu mielenkiinnon 

sijasta toisten ihmisten yllytykseen tai haluun matkia heitä. Oppilaalle 

tärkeiden ihmisten, kuten kavereiden hyväksyntä ja arvostus ohjaavat 

oppilaiden käyttäytymistä koulumaailmassa. Tällaista ulkoisesti 
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motivoitunutta käyttäytymistä kutsutaan ulkoiseksi säätelyksi. Ulkoisen 

säätelyn sisäistämistä edesauttaa oppilaan kuuluminen johonkin ryhmään. 

Oppimisympäristö voi parhaimmillaan tukea oppilaan tarvetta kuulua 

johonkin ryhmään. Turvallisilla ja aitoa välittämistä huokuvilla lähi-

ihmissuhteilla on todettu olevan positiivista yhteyttä ulkoisesti motivoidun 

toiminnan sisäistämiseen. Samankaltaista yhteyttä on havaittu oppilaiden 

koetun pätevyyden suhteen. Oppilaat motivoituvat sellaisista toiminnoista, 

jotka ovat tärkeitä heidän viiteryhmänsä kannalta ja joissa he voivat 

osoittaa pätevyyttään. Yhteenvetona voidaan todeta, että ympäristössä, 

jossa korostuu palkkio tai uhka viriää ulkoisen motivaation alkeellisimmat 

muodot. Sisäistetympien ulkoisen motivaation muodot voivat taasen viritä 

vapaassa ympäristössä, jossa oppilas kokee autonomiaa, viiteryhmä 

puoltaa käyttäytymistä ja oppilas tuntee riittävää pätevyyttä tehtäviä 

suorittaessaan. 

 

 

4.3 Koulun kannusteet 

 

Kannusteilla pyritään saamaan aikaiseksi yksilössä tavoitteiden suuntaista 

käyttäytymistä. Kannusteet ovat ulkopuolisia ärsykkeitä, joilla 

käyttäytymistä pyritään ohjaamaan. Yksilön omat tarpeet määräävät, 

millaiset tekijät hän kokee kannusteina ja toisaalta kannusteiden avulla 

yksilö pyrkii tyydyttämään tarpeita. Kannusteet vetoavat yksilön tarpeisiin 

ja niiden arvo määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin ne pystyvät 

tyydyttämään vallitsevat tarpeet. Kannusteet ja yksilön tarpeet liittyvät 

keskeisesti motivaatioprosessiin.  

Tässä tutkimuksessani käsittelen kannusteita koulutyöskentelyn 

näkökulmasta tietoisena siitä, että kodin kasvatusasenteilla ja 

kasvatuskäytännöillä on suuri merkitys mm. koulumenestyksen, 

vuorovaikutustaitojen ja empatiakyvyn kannalta. 

 Kannusteet voidaan Ruohotien (1983, 16) mukaan jakaa 

tehtäväkannusteisiin, vuorovaikutuskannusteisiin ja fyysisen ympäristön 

kannusteisiin. Fyysisen ympäristön kannusteet liittyvät koulun ympäristöön 

ja työskentelyolosuhteisiin. Koulun koolla, tiloilla, sisustusratkaisuilla ja 
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mm. kalusteilla on merkitystä kannustavuuteen ja tarpeiden tyydytykseen. 

Vuorovaikutuskannusteita ovat opettajan ja oppilaan sekä oppilaiden 

keskinäinen vuorovaikutus. Keskeisinä vuorovaikutuksessa ovat 

työrauhan ylläpitäminen, opetusmenetelmät, yhteishenki ja sosiaalinen 

ilmapiiri. Tehtäväkannusteita ovat mm. tavoitetietoisuus, sopivat tehtävät, 

mielenkiintoisuus, oppilaskeskeisyys, yksilöllisyys ja eriyttäminen. 

 Kannusteet ovat koulutyöskentelyn kannalta keskeisessä 

asemassa. Ruohotie (1985, 38) käsittelee tutkimuksessaan oppilaiden 

tulkintoja luokan ilmapiirin ja tuntityöskentelyn kannustavuudesta. 

Tuntityöskentely koetaan mielekkääksi, kun opiskelu on monipuolista, 

haasteellista ja kiinnostavaa. Opettajalta saatava palaute koettiin myös 

merkitykselliseksi. Toverisuhteiden kannustavuus riippuu oppilaiden 

vuorovaikutussuhteen laadusta, mm. missä määrin toiset oppilaat auttavat 

toisiaan tehtävien teossa ja minkälaista palautetta oppilaat antavat 

toisilleen. Luokan ilmapiirin kannustustekijäksi arvioitiin myös opettajan 

kyky huomioida yksilölliset toiveet ja odotukset. 

Opittavien asioiden yhteydessä viriävällä myönteisellä 

tunnetilalla on suuri merkitys oppimistuloksia ajatellen. Tämä affektiivinen 

osa persoonallisuuttamme on tärkeä kaikessa oppimisessa, erityisen 

tärkeä se on muistissa säilyttämisen kannalta.  

Opetussuunnitelma-asiakirjat määrittelevät koulun fyysistä 

sekä henkistä oppimisympäristöä. Tässä mielessä opetussuunnitelmat 

ovat tavoitteellisia asiakirjoja ja niiden sitovuuden testaaminen ei liene ole 

mahdollista. Koulujen oppimisympäristöt; rakennukset, huoneilma, 

ergonomiset seikat, välineet, piha-alueet, turvallisuus jne. ovat usein 

budjetin laatijoiden armoilla. Kunta- ja koulukohtaiset erot ovat suuria, 

vaikka opetuksen perusteet ovat kaikille samat. Tässäkin mielessä 

"opetussuunnitelmarunous" on käsitteenä hyvin koulun arkipäivää 

kuvaava. 

.  
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5 VUOROVAIKUTUSSUHTEET KOULUSSA 

 
Opetus on perusluonteeltaan vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on tukea 

oppilaiden monipuolista oppimista ja kehittymistä. Opetus- ja 

oppimistapahtuman perustana ja keinona ovat toimivat ihmissuhteet. 

Oppilaan suhteilla opettajiin ja muihin oppilaisiin on tärkeä merkitys. 

Ihmissuhteet ovat myös koulun kasvatustehtävä. Koulun tulee kehittää 

oppilaiden sosiaalisia taitoja ja valmiuksia kohdata toisia ihmisiä ja liittyä 

omaan viiteryhmään ja yhteisöön. Koulua voidaankin Antikaisen (2000) 

mukaan pitää sosiaalisena paikkana, joka kasvatussosiologisen 

määritelmän puitteissa määritellään rajatuksi vuorovaikutuksen ja 

yhteenkuuluvuuden yhteisöksi. Kouluyhteisön jäsenten väliset suhteet 

muotoutuvat useita vuosia yhdessä työskentelevien oppilaiden ja 

opettajien ryhmissä. Koulun yhteisöllisyyden ymmärtäminen on 

kasvatuksellisissa keskusteluissa tärkeää.  

Tarkasteltaessa kasvatusta sosiaalisessa yhteisössä on 

pohdittava myös sitä, miten oppilaiden ja opettajien välinen vuorovaikutus 

rakentuu. Laine (2000) toteaa koulun arkipäivän täyttyvän moninaisista 

sosiaalisista vuorovaikutustilanteista, jossa nykykoulun rakenteita ja 

ihmissuhteita testataan ja koetellaan. Nämä testattavat 

vuorovaikutussuhteet perustuvat pääosin kommunikaatioon, joka on 

parhaimmillaan avointa ja vastavuoroista. 

Harrisin (2000, 304) mukaan koululaisille tärkeimpiä ihmissuhteita 

luokkahuoneessa ovat toiset oppilaat ja kaikista tärkeintä on oma asema 

toveriryhmässä. Opettajan roolin Harris näkee eräänlaisena vallan käytön 

jäänteenä. Opettajalla on mahdollisuus toimillaan joko nöyryyttää oppilasta 

toisten silmien edessä tai nostaa hänet kadehdinnan kohteeksi.  

Saukkonen (2003, 90) nostaa sosiaalisen vuorovaikutuksen 

merkityksen oppilaiden kannalta korkeammalle kuin muodollisen 

oppimisen. Sosiaalisuuden suuri merkitys on seurausta siitä, ettei koulu 

pysty enää tarjoamaan oppilaille tiedollista auktoriteettia, eikä kohtaa 

moderneja oppimisen haasteita. Varsinainen koulutyön syvärakenne 

hahmottuu lapselle sosiaalisen vuorovaikutuksen välityksellä. Koulutyöstä 
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tekee tärkeää ja mielekästä olla vuorovaikutuksessa toisten lasten ja 

turvallisen aikuisen kanssa. Saukkonen (2000, 90) heittää haasteen 

myöhäismodernin koulun järjestämisestä siten, ettei rationaalisen 

opetuksen suunnittelu unohtaisi irrationaalia lasta, jonka toiminnan 

lähtökohdat kiinnittyvät enemmän tunteisiin, mielikuvitukseen ja elämyksiin 

kuin tavoitteellisuuteen ja tiedolliseen pärjäämiseen. 

Kunta- ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa oppilaiden 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on nostettu tärkeään 

asemaan. Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

(2001) määrätään, että koulukohtaisten opetussuunnitelmien 

laadintatyössä on tärkeää huomioida mm. "Oppilaiden yhteistyötaitoja 

tulee tietoisesti kehittää, koska yhteistyötaitojen merkitys yhteiskunnassa 

korostuu jatkuvasti. On tärkeää, että oppilaat tottuvat jo mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa paitsi ryhmässä toimimiseen myös 

vastavuoroiseen ja rakentavaan yhteistyöhön erilaisten ja eri-ikäisten 

ihmisten kanssa. Oppilaiden yhteistoimintaa edellyttävien ja kehittävien 

opetusmenetelmien käyttöä on syytä lisätä." 

Samassa opetussuunnitelmassa kuvataan hyvän oppimisympäristön 

luonteeseen kuuluvaksi lapsen ja kasvattajan välinen turvallinen, 

rohkaiseva, avoin ja lasta arvostava vuorovaikutus.  

 

 

5.1 Opettaja-oppilassuhde 

 

Hyvin keskeinen asia opetus-oppimistapahtumassa on opettaja-

oppilassuhde. Se on koulutusilmapiirin keskeinen rakennetekijä. On 

tärkeää huolehtia vuorovaikutussuhteiden sujumisesta ja ihmissuhteista 

yleisemminkin koulunkäynnin hyvän sujumisen turvaamiseksi. Jos 

opettajan ja oppilaiden yhteistyö ei suju, on koulutuksen tulostaso heikko.  

Opettaja-oppilassuhde on muuttunut yleisemmän 

kasvatuskulttuurin muutoksen myötä. Tutkijat ovat löytäneet erilaisia 

ilmiöitä, jotka liittyvät juuri tähän muutokseen. Ziehe (1991) kirjoittaa 

auktoriteettien murenemisesta ja "koulun auran himmenemisestä". 

Kasvattajat eivät välttämättä edes pyri perinteisen auktoriteetin asemaan. 
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Opettaja tekee vain työtään, hänen tehtäväkseen on asetettu oppitunnin 

pito. Opettaja määrittelee tilan ja ajan sekä asettaa tehtävät.  Tässä 

mielessä opettajaan ei kiinnity suurta dramatiikkaa, vaan asiallistettuja 

arkipäiväisiä odotuksia tehtävän tyydyttävästä suorittamisesta. Opettajan 

suoriutumista, puhetapaa ja pukeutumistaan arvioidaan avoimesti. 

Nykynuorilta puuttuu entisaikojen periaatteellinen tai lähtökohtainen 

kunnioitus opettajaa kohtaan. Kunnioitus täytyy ansaita olemuksen ja 

tekojen kautta. Opettajan olemuksen arviointi kertoo maallistuneesta 

suhteesta auktoriteetteihin yleisemminkin (Laine 2000, 156.) 

Kulttuurissamme havaittava yksilöllisyyden korostuminen 

tunkeutuu kouluun niin viestintävälineiden, viihteen, oppilaiden 

identiteettihakuisuuden kuin hetkellisen mielihyvähakuisuudenkin mukana. 

Samaan aikaan koulussa oppilailta vaaditaan sopeutumista joukkoon ja 

aikuisten auktoriteettiin. Kumpikin ovat vaatimuksia, joihin entistä 

useamman on vaikea sopeutua (Siltala 1996, 170.)  

Laine (2000, 155) kirjoittaa kouluinstituutiosta sisäisenä pakkona, 

joka on välttämätön oman elämän jäsennyksessä. Populaarikulttuurin 

kautta tuotetun refleksiivisyyden pohjalta koulu näyttäytyy vastakkaisena 

mielihyväsuuntautuneelle orientaatiolle. Koulussa käydään rajankäyntiä 

oman itsen ja institutionaalisten vaatimusten välillä. Populaarikulttuuri 

toimii siten peilauspintana ja kommunikatiivisena resurssina omien 

kokemusten ja koulun välillä. 

Lasten ja nuorten kokemusmaailma täyttyy yhä uusilla 

merkityksillä. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että yksilöllistyminen 

edellyttää vuorovaikutuksellista tunnistamista ja tunnustuksen saamista. 

Jokainen oppilas sisimmässään kuitenkin odottaa auktoriteetilta yksilöllistä 

huomioimista. Koulussa huomion saaminen kanavoituu usein muualle, 

kuten vetäytymiseen, sijaistoimintoihin, usein myös negatiivisiksi 

leimattuihin toimintoihin (Laine 2000, 157.) 

Saukkonen (2003) nimeää lapsen löytöretkeilijäksi. Kasvattamisen 

sijaan lasta ohjataan löytämään oma potentiaalinsa, liiat kiellot ja 

rajoitukset saattavat jopa pilata "löytöretkeilijän". Lähtökohtana on, että 

yksilöllisyyden ja lapsilähtöisyyden tulee toteutua kotona, päiväkodissa ja 

koulussa.   
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Perinteinen yhteisöllisyys on paljolti murentunut, samassa 

yhteydessä on heitetty romukoppaan kollektiiviset ihanteet. Toisaalta viime 

aikoina on alettu muotoilla uudestaan yhdessä toimimisen perusteita ja 

käytäntöjä. Ryhmätyö menetelmänä on kouluissa arkipäivää, kuitenkin 

erilaisin painotuksin. Yritysmaailmasta tutuilla soluilla ja tiimeillä haetaan 

parempaa työtehoa. 

 

 

5.2  Oppilas-oppilassuhde 

 

Koulussa lapsi on useimmiten osa jotakin ryhmää tai ainakin ympärillä on 

runsaasti muita lapsia, jotka muodostavat erilaisia ryhmiä; luokka, 

kieliryhmä, liikuntaryhmä, toiset luokat, koko koulun oppilaat. Lapsi tulee 

huomioida yksilönä, vaikka koulupäivä jäsentyy usein ensisijaisesti muiden 

lasten kanssa suhteissa olemisesta (Saukkonen 2003, 87.) 

Nuoruusikä on ajanjakso, jolloin nuori etsii ja muodostaa 

minäidentiteettinsä. Nuori haluaa tuntea olevansa merkityksellinen toiselle 

ja hän etsii myös sisäistä ykseyden tunnetta. Nuoruusiässä ihminen oppii 

vähitellen ymmärtämään entistä laajempia yhteyksiä, lähiympäristö 

laajenee vähitellen käsittämään koko yhteiskunnan. Identiteetin 

rakentumisessa ihmissuhteista saadut kokemukset kytkeytyvät pitkälti 

vertaisryhmissä saatuihin kokemuksiin. (Pietarinen & Rantala 1998, 227.) 

Vertaisryhmän ja luokkatovereiden vaikutus murrosikäisen 

koulunkäyntiin ja käyttäytymiseen on ilmeinen. Luokkatovereiden 

sosiaalinen verkosto voidaan nähdä arvojen välittäjänä, 

palauteautomaattina ja sosiaalisen vertailun mahdollistajana. Turvallinen, 

luotettava ja vastuullinen sosiaalinen ympäristö on paras tuki 

haavoittuvassa kehitysvaiheessa olevalle nuorelle sosio-emotionaalisen 

kehityksen kannalta. Sosiaalisen oppimisen kannalta turvallinen koulu 

sallii epäonnistumisen, sillä onnistumisen tai epäonnistumisen hetkellä 

sosiaalisen ympäristön reaktiot ovat erittäin merkittäviä nuorelle, niiden 

avulla hän analysoi käsityksiään ja odotuksiaan. (Pietarinen 1998, 232–

234.) 
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Oppimisympäristölle asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista 

ohjaavat koulukohtaiset opetussuunnitelmat, jotka perustuvat 

valtakunnallisiin ohjeisiin. Viimekädessä yksilöiden välinen vuorovaikutus 

ja sen toimivuus opetus- ja oppimistilanteessa on opettajan vastuulla. On 

kuitenkin selvää, että opettajan persoonaan liittyvät tekijät, 

opetusmenetelmien hallinta, opetuksen organisointitaidot ja johtamistaidot 

vaikuttavat suuresti oppimisympäristön toimivuuteen ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen laatuun. 

Oppilaiden ihanteena on hyvin toimiva luokka. Parhaimmillaan 

luokassa autetaan kaveria, tehdään yhdessä tehtäviä ja pidetään 

luokkatovereista huolta muutenkin. Jos luokan toiminnassa on ongelmia, 

se näkyy monissa seikoissa. Tällaisissa luokissa esiintyy kiusaamista eikä 

yhteistoiminta onnistu. Hyvin toimivissa luokissa eivät oppilaat ole niin 

tarkkoja omasta koulumenestyksestään, vaan menestystä suodaan 

kavereillekin ja siitä annetaan positiivista palautetta. 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tutkimustehtävänä on selvittää kuudesluokkalaisten käsityksiä 

onnistumisesta koulussa. Kiinnostuksen kohteena ovat myös virallisen 

näkemyksen ja oppilaiden kokeman näkemyksen poikkeamat hyvästä 

opetuksesta ja koulusta.   

 

 

6.2 Tutkimusongelmat 

 

1. Mitä kuudesluokkalaiset pitävät tärkeänä koulutyössä menestymisen 

kannalta? 

2. Mitkä asiat ovat merkityksellisiä koulun arjessa oppilaan kokemana? 
  
 
 
6.3. Tutkimusstrategia 
 
Yhteiskunta- ja kasvatustieteissä voidaan käyttää monia 

tutkimusstrategioita eli tutkimusotteita. Tutkimukseni täyttää tyypiltään 

tapaustutkimuksen piirteet, mutta ei ole puhtaasti minkään 

tutkimusstrategian edustaja. Metsämuurosen (2000, 16) mukaan 

tapaustutkimus eli case study voidaan määritellä empiiriseksi 

tutkimukseksi, joka monipuolisia ja monilla tavoilla hankittuja tietoja 

käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä 

ympäristössä. Syrjälä ym. (1994, 11) on määritellyt tapaustutkimuksen 

yksinkertaisesti toiminnassa olevan tapahtuman tutkimukseksi. 

Tapaustutkimuksen määrittelyn tekee ongelmalliseksi se, että tapaus voi 

olla lähes mikä tahansa: yksilö, ryhmä, koulu, asiakas, sairaala jne. 

Tapaustutkimusta voidaan pitää "jalat maassa tutkimukseksi", joka 

perustuu tutkittavan omiin kokemuksiin. Tapaustutkimuksen etuja ovat 

usein myös niiden sovellettavuus käytäntöön ja tutkimuksen myötä saadut 
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havainnot sosiaalisten totuuksien monimutkaisuudesta ja 

sisäkkäisyydestä.  

Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimus. Valitsin tutkimusotteeksi laadullisen tutkimuksen, sillä halusin 

tutkia aineistoa syvällisemmin. Laadullisen aineiston analyysitapoja on 

olemassa runsaasti ja käytännössä ne kietoutuvat toisiinsa eivätkä siten 

ole selvärajaisia. (Eskola & Suoranta 2001, 161.)  

 

 

6.4 Pari- ja ryhmähaastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

6.4.1 Pari- ja ryhmähaastattelun hyödyntäminen tutkimuksessa 

 

Haastattelu on päämenetelmänä laadullisissa tutkimuksissa. Se voidaan 

toteuttaa joko yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluna. Tutkimuksessani käytin 

enimmäkseen parihaastattelua. Kuitenkin sallin oppilaiden tahdon 

mukaisesti myös kolmen hengen ryhmien muodostamisen. Sulkusen 

(1990, 264) mukaan ryhmähaastattelua pidetään tehokkaana 

haastattelumenetelmänä. Hirsjärven ym. (1997, 201, 206–207) mukaan 

erityisen käyttökelpoinen se on silloin, kun haastateltavina ovat lapset, 

jotka usein arastelevat haastattelutilannetta. 

Ryhmähaastattelua käytetään paljon markkina- ja 

tiedotustutkimuksissa sekä monissa pedagogisissa hankkeissa. Pari- ja 

ryhmähaastattelua voidaan käyttää tutkimuksissa joko ainoana 

aineistonkeruumenetelmänä tai täydentävänä metodina kvantitatiivisille tai 

muille kvalitatiivisille menetelmille (Morgan 1988, 10–11). Pari- ja 

ryhmähaastattelut soveltuvat kuitenkin useisiin eri tarkoituksiin ja niiden 

suosio onkin Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 61–62) mukaan viime vuosina 

kasvanut huomattavasti.  

Niin Hirsjärvi ja Hurme (2000, 61) kuin Sulkunenkin (1990, 264, 

268) viittaavat ryhmähaastattelun kollektiivisuuteen, jonka mukaan 

ryhmähaastattelu on oivallinen menetelmä silloin, kun halutaan tarkastella 

pienoiskulttuurin merkitysrakenteita tai saada tietoa haastateltavien 

sosiaalisesta ympäristöstä. Ryhmähaastattelun puheen lähde on 
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kollektiivisubjekti, olipa kyseessä pieni tai suuri ryhmä. Alasuutarin (1999, 

152) näkemyksen mukaan keskustelussa on kyse siitä, mikä yksilöille on 

yhteistä ryhmän jäseninä, eikä niinkään yksilöllisistä eroavuuksista ja 

subjektiivisista tuntemuksista. Yksilöhaastattelussa henkilö voi kuvailla 

ryhmäänsä ja kertoa kulttuurista, mutta ryhmässä kulttuuri on koko ajan 

läsnä siten, että ryhmän jäsenet voivat toisilleen puhuessaan käyttää 

sisäpiirin termejä. Keskustelua tulkitaan sitten ulkopuolelta, valmiina 

tuotteena, jolla on omat jäsennyksensä ja vaikutuksensa, ei niinkään 

ryhmän jäsenten näkökulmasta. Kuitenkin tutkijan on kyettävä 

ymmärtämään kyseistä kulttuuri ja sitä, mistä ryhmän jäsenet puhuvat. 

(Krueger 1988, 167.) 

Fornäsin (1998, 169) mukaan kulttuurin ei tarvitse kuitenkaan olla 

kaikkien jakamaa, vaikka se onkin yhteistä, ja siihen sisältyy yleistä tai 

jaettua tietoa, arvoja, kokemuksia ja aatteita. Vaikka kulttuuriin kuluu 

yhteisiä koodeja ja kokemuksia, voi sen sisässä olla kuitenkin 

eroavuuksia. Kulttuuriin kuuluukin paitsi se, mikä sen jäsenille on yhteistä, 

myös se mikä sen jäseniä erottaa.  

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli tutkia 6. luokkalaisten 

näkemyksiä 2-3 hengen ryhmissä. Tutkimuksessa ei oltu kiinnostuneita 

yksittäisten oppilaiden ajatuksista, vaan uskottiin, että parilla tai ryhmällä 

on jokin yhteinen, kollektiivinen käsitys ilmiöstä. Kuitenkin Fornäsin (1998, 

169) ajatuksen huomioon ottaen osallistujilta ei oletettu kaikilta 

samanlaisia mielipiteitä ja kokemuksia, vaan tilaa annettiin mahdollisille 

eroavuuksillekin. Kuitenkin oletin, että ilmiöt sinänsä ovat tuttuja kaikille 

haastateltaville, ja että ryhmän jäsenten kesken puhutaan näin ollen 

samoista asioista. 

 

 

6.4.2 Lasten ja nuorten haastattelu 

 

Lapsia ja nuoria tutkittaessa on otettava huomioon kysymys, miten tutkija, 

joka usein aikuisena automaattisesti nostetaan sosiokulttuurisessa 

hierarkiassa lasta tai nuorta korkeammalle, kykenee purkamaan 

auktoriteettisuhdettaan (Välimaa & Mäntyranta 1998, 76). Erityisen herkkiä 
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nuoret saattavat olla sille, jos haastattelija edustaa koulua, vanhempia tai 

muita instituutioita, joita vastaan he kapinoivat. Tätä Hirsjärven ja 

Hurmeen (2000, 132) mukaan korostaa erityisesti se, että haastattelut 

suoritetaan koulussa tai kouluajalla. Tälöin haastattelu saattaa toimia 

ainoastaan keinona päästä pois tunnilta ja siksi vastauksetkin ovat lyhyitä 

ja ylimalkaisia. Kruegerin (1988, 167–168) mukaan teini-ikäisten 

ryhmähaastattelut saattavatkin toimia parhaiten aikuisten johtamien 

instituutioiden (kuten koulu) ulkopuolella. 

Nuoret ovat lisäksi hyvin herkkiä tuntemuksille, riippumattomuuden 

tai vapauden rajoittamisesta (Pötsönen & Välimaa 1998, 33), eivätkä he 

välttämättä halua, että heidän asioitaan udellaan. Tällaisia "uhkaavia" 

kysymyksiä on Kruegerin (1988, 168) mukaan nuorten kohdalla vältettävä. 

Nuoret on Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 132) sanoin saatava tutkimuksen 

"puolelle", motivoituneiksi vastaamaan ja keskustelemaan. Nuorille on 

välitettävä tunne, että hänestä ja hänen mielipiteistään ollaan 

kiinnostuneita. Haastatteluiden sujumiseen auttaa se, että tunnelma 

luodaan hyvin epämuodolliseksi ja sallivaksi. Nuoret aistivat herkästi, jos 

heihin luotetaan ja oman epäluottamuksen nuoret ilmaisevat paljon 

suoremmin kuin aikuiset. 

Tutkimuksen teossa on peräänkuulutettu kulttuurisen 

ymmärryksen merkitystä (esim. Krueger 1988, 167; Sulkunen 1990, 268). 

Kokemukseni nuorisotyöntekijänä ja nuorten parissa toimimisesta uskon 

edesauttaneen kykyä ymmärtää nuorten elämää ja kulttuuria. 

Auktoriteettisuhdettani aikuisena pyrin lievittämään hyvin epämuodollisella 

esiintymisellä aluksi koko luokan nähden ja sitten ryhmätilanteissa. 

Haastattelutilanteissa pyrin motivoimaan oppilaita osoittamalla arvostusta 

heitä ja heidän asiantuntijuuttaan kohtaan.  

 

 

6.4.3 Pari- ja ryhmähaastattelun onnistuminen 

 

Tutkijan esittämien kysymyksien ja tutkimukseen osallistuvien vastausten 

sijaan pari- ja ryhmähaastattelu perustuu vuorovaikutukseen. 

Ryhmähaastattelu on parhaimmillaan keskustelua, jonka tavoite on 
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suhteellisen vapaamuotoinen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 61; Morgan 1988, 

9-10.) Ryhmätilanteessa tutkija kykenee kommunikoimaan suoraan 

tutkimushenkilöiden kanssa, jolloin hänelle tarjoutuu mahdollisuus muun 

muassa selventää vastauksia ja tarkentaa kysymyksiä tai esittää 

jatkokysymyksiä. Tutkija voi myös tarkkailla tutkittavien non-verbaalisia 

viestejä; ilmeitä ja eleitä, jotka täydentävät verbaalisia vastauksia tai ovat 

ristiriidassa niiden kanssa. Ryhmässä tarjoutuu myös mahdollisuus saada 

rikas ja monipuolinen aineisto, joka mahdollistuu avoimen keskustelun ja 

ryhmän vastavuoroisuuden myötä. Ryhmässä saatetaan helposti tuottaa 

ideoita ja ajatuksia, jotka esimerkiksi yksilöhaastattelussa eivät olisi tulleet 

lainkaan esiin. (Stewart & Shamdasini 1990, 16.) 

Kruegerin (1988, 44) mukaan ihmiset ovat sosiaalisia olentoja, 

jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja jotka tekevät 

päätöksiään ja muodostavat näkemyksiään luonnollisestikin muiden 

ihmisten tuella. Ryhmätilanteet tarjoaisivat tutkittaville siis luonnolisen, 

todellisuutta mukailevan tilanteen ja ympäristön. Alasuutari (1999, 155) 

näkee asian kuitenkin juuri päinvastoin. Hänen mukaan 

ryhmäkeskustelutilannetta ei olisi, ellei sitä nimenomaan olisi luotu 

tutkimusta varten. Morganin (1988, 20–23) mielestä ryhmätilanteet eivät 

esimerkiksi osallistuvaan havainnointiin verrattuna perustu luonnollisiin 

asetelmiin ja siksi aineistoa on tarkasteltava tietyllä varauksella. Lisäksi, 

kuten Morgankin mainitsee, on olemassa mahdollisuus, että henkilöt 

pitävät epämukavana esittää mielipiteitään ryhmässä. Tällöin 

yksilöhaastattelu saattaisi olla tehokkaampi menetelmä. 

Alasuutari (1999, 153–155) esittää ryhmähaastatteluun 

mielenkiintoisen näkökohdan. Hänen mukaansa useat välttelevät 

ryhmähaastattelumenetelmää sen vuoksi, että arvellaan, etteivät ihmiset 

kehtaa puhua omista asioistaan muiden kuullen ja silloin ryhmästä 

esitetään vain yhtenäinen ristiriidaton julkisivu, jonka usein vielä 

esimerkiksi ryhmän auktoriteettijäsen on esittänyt. Tähän kritiikkiin sisältyy 

Alasuutarin mielestä kaksi eri väärinkäsitystä kvalitatiivisen aineiston 

analyysistä. Ensinnäkin oletetaan, että tutkijan on hyväksyttävä ryhmässä 

ilmaistut asiat tilanteen aiheuttamista virhelähteistä huolimatta 

faktatietoina, mitä tutkijan todellisuudessa ei tarvitse tehdä. 
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Ryhmätilannetta tulee tarkastella myös hierarkia- ja 

vuorovaikutusrakenteiden pohjalta. Toiseksi kritiikkiin sisältyy Alasuutarin 

mielestä itsestään selvä oletus, että ns. tunnustuksellinen puhe, omien 

yksilöllisten tuntojen erittely on aina erityisen arvokasta materiaalia. 

Tietyissä tutkimuksissa tämä on oikeutettu lähtökohta, mutta ei aina. 

Ryhmäkeskusteluiden arvon Alasuutari näkee erityisesti siinä, että henkilöt 

puhuvat asioista, jotka muutoin jäävät itsestään selvinä tai muista syistä 

keskustelun ulkopuolelle ja asioita punnitaan monelta eri näkökannalta. 

Aineiston luotettavuuden kannalta tärkeää on sen laatu. 

Haastattelun laatua tulee tarkastella tutkimuksen eri vaiheissa, niin 

aineistoa kerätessä kuin käsiteltäessäkin. (Eskola & Suoranta 2001, 208). 

Laatua voidaan parantaa litteroinnin tekeminen mahdollisimman pian 

haastattelun jälkeen, huolella suunniteltu haastattelurunko ja haastattelijan 

kokeneisuus. Laatua heikentävät huonolaatuiset tekniset apuvälineet ja 

sattumanvarainen luokittelu. Nauhoituksen lisäksi tein haastattelurunkoon 

reunamerkintöjä kustakin haastattelusta, että voisin jälkikäteen 

epäselvissä tapauksissa saada selville kuka kulloinkin on äänessä. 

Litteroitua haastatteluaineistoa kertyi yhteensä 22 sivua ja nauhoitettua 

haastattelua n. 7 tuntia. 

Aineiston luotettavuutta heikentää haastattelijan johdattelevat 

kysymykset (Borg & Call  1989, 463). Haastateltavien taipumus antaa 

sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia saattaa myös heikentää 

haastattelun luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2000, 193.) Positiivisena asiana 

tutkimuksen kannalta Patton (1990, 335–336) on todennut ryhmän 

jäsenten kontrolloivan toisiaan, jolloin ryhmän yhteisiä kokemuksia on 

vaikea salata, mikä lisää aineiston luotettavuutta. 

 

 

6.5 Tutkimusjoukon valinta ja aineiston keruu 

 

Tutkimusjoukoksi valitsin kuudesluokkalaiset, koska he kykenevät jo 

käsitteelliseen ajatteluun. Heillä on riittävästi kokemusta koulusta ja 

pystyvät myös kriittisesti tuomaan mielipiteitään esiin. 

Haastatteluajankohta oli keväällä lähellä "ala-asteen" loppumista, jolloin oli 
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otollista pohtia koko mennyttä koulu-uraa. Lisäksi oma kouluttautumiseni 

luokanopettajaksi suuntasi mielenkiintoani tähän ikäluokkaan. 

Tutkimukseen valitsin kaksi luokkaa, kahdesta eri koulusta ja 

kahdesta eri kunnasta. Toinen luokka on pienen kunnan kirkonkylän koulu 

ja toinen koulu on keskikokoisen kaupungin suurehko koulu. Koulut 

sijaitsevat sopivan automatkan päässä omasta asuinpaikastani, joten 

vierailut oli helppo itse toteuttaa. Koulujen valintaan vaikutti myös niiden 

myönteinen suhtautuminen tutkimukseeni. Tutkimusjoukkoa voidaan 

nimittää harkinnanvaraiseksi näytteeksi. 

Tutkimukseen osallistui 20 tyttöä ja 15 poikaa, yhteensä 35 

kuudesluokkalaista. Tutkimusluvan esitin koulunjohtajille, jotka 

suhtautuivat asiaan myönteisesti. Lasten vanhempia informoitiin kirjeellä, 

jossa kerrottiin tutkimuksesta. Jokainen oppilas palautti lupalapun ja sai 

vanhemmiltaan luvan osallistua haastatteluun. Tutkimukseen 

osallistuminen oli vapaaehtoista. Koulussa oli haastattelupäivinä yhteensä 

38 oppilasta, joten kolme oppilasta näiltä luokilta ei osallistunut 

tutkimukseen. 

Huhtikuun alussa 2003 testasin haastattelurungon teemoja omilla 

lapsillani. Havaintojeni perusteella tein eräitä muutoksia kysymyksiin ja 

laadin muutaman lisäkysymyksen. Huhtikuussa opetusharjoittelun 

yhteydessä suoritin haastattelun harjoitteluluokassa kahdelle tytölle ja 

kahdelle pojalle hieman muutetulla versiolla haastattelurungosta. 

Testauksen jälkeen kysymyksien sisältö oli hyvä, mutta laadin muutamia 

"lämmittelyteemoja" alkujännityksen poistamiseksi. Toukokuussa suoritin 

haastattelut molemmissa kouluissa. 

Kesäkuussa suoritin haastatteluiden litteroinnin. Luin haastattelut 

läpi moneen kertaan luokitellen aineistoa. Tutkimustekstiä kirjoittaessa ja 

oppilaiden vastauksia selaillessa löytyy vastauksista yhä uudelleen ja 

uudelleen aineistoa, joka tietyllä lailla antaa ryhtiä analyysin tekemiseen. 



 42

7 TULOKSET 

 

 

7.1 Oppimistapahtuma oppilaiden näkemänä 

 

Oppilaiden haastatteluissa keskeiseen asemaan nousevat hyvin 

perinteiset oppimistapahtuman muodot. Opettajan tehtävänä on opettaa ja 

oppilaat vastaanottavat ja pänttäävät tietoa. Oma luokka ja oma opettaja 

on keskeinen toimintaympäristö, johon oppiminen ja koulunkäynti voidaan 

kiteyttää. Muutamissa haastatteluissa nousee esiin mahtavina 

kokemuksina yökoulu tai leirikoulu. Nämä ovat esimerkkejä, joiden perään 

useat haikailevat puuduttavan luokkatyöskentelyn sijasta. 

Kouluyhteisön jäseniä, koulun johtoa, opettajia ja oppilaita 

vanhempineen sitoo yhteen yhdensuuntainen kasvatuksellinen pyrkimys, 

johon kuuluvat mm. yksilöiden henkilökohtainen osaaminen ja yhteisen 

vision muodostaminen osaamiseen ja oppimiseen tähtäävistä 

menetelmistä. Koulussa valitseva, myös sen opetusta koskeva, 

kasvatuksellinen ajattelu ilmenee opettajien pedagogisessa toiminnassa. 

(Aho 1998, 18–19.)  

Oppilaalla itsellään on odotuksia omasta oppimisestaan ja 

suoriutumisestaan ja käsitys itsestä oppijana, mikä on yhteydessä hänen 

opiskeluunsa. Opettajan työ oppimisen edistäjänä käy melko 

mahdottomaksi, jos oppilaalta itseltään puuttuu halu oppimiseen. 

Opettajan on pyrittävä omalla pedagogisella toiminnallaan selvittämään 

miten oppilas parhaiten motivoituu oppimaan ja ymmärtämään opiskelun 

merkityksen. Ahon (1998, 27–28) mukaan motivoitumiseen ja oppimisen 

merkityksen ymmärtämiseen vaikuttaa osaltaan oppilaan oma arvio omista 

mahdollisuuksista selviytyä annetuista oppimistehtävistä sekä arvio 

menestymisestä ja epäonnistumisesta. Toisaalta motivaatioon vaikuttavat 

muutkin kuin sisäiset tekijät. Ulkoisista tekijöistä merkityksellisiä ovat mm. 

palkkiot, tunnustus ja kannustus, joita odotetaan opettajilta ja 

vanhemmilta. 

Oppilaat tuovat esiin keskustelun lomassa monia asioita, 

mitkä antavat viitteitä oppimisympäristöstä ja oppimisen kontrolloinnin 
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menetelmistä. Oppilaat kertovat hyvin perinteisestä luokkatyöskentelystä, 

jossa opettaja opettaa ja oppilaat kuuntelevat. Toiset opettajat sallivat 

melko vapaan keskustelun luokassa, toiset opettajat taasen vaativat 

täydellistä hiljaisuutta. Oppilaat istuvat pulpeteissa, joissa he yrittävät 

hillitä liikkumisen ja puhumisen tarpeensa, kukin kykyjensä mukaan.  

Osaamisen kontrollointi tapahtuu perinteisesti viittaamalla, 

vastaamalla kysymyksiin sekä kirjallisilla kokeilla. Kuudesluokkalaiset 

paljastavat, että he eivät aina jaksa viitata eivätkä olla aktiivisia tunnilla. 

Eräänä syynä passiivisuuteen mainitaan, että "opettaja ei kysy 

kumminkaan". Monen haastateltavan kohdalla voi todeta, että he 

piilottelevat osaamistaan olemalla passiivisia tunnilla ja laiminlyömällä 

kotitehtäviä. Useat tuovat esiin, että pänttääminen kokeisiin ei huvita. 

Oppimisen ja opiskelun halun puuttuminen tulkitaan usein motivaation 

puutteeksi ja siten motivaatio-ongelmaksi. Olkinuoran (1979) mielestä 

kyse on enemmänkin siitä, että oppilas ei näe opiskeltavan asian 

mielekkyyttä, oppilas haluaisi opiskella muita asioita tai opiskelun tulisi 

tapahtua toisella tavalla.  Oppilaat pyrkivät muuttamaan opetustilannetta 

haluamaansa suuntaan viestittämällä opettajalle asennettaan opetettavaa 

asiaa tai opetusmenetelmää kohtaan. Saukkonen (2003, 76–77) kirjoittaa 

itsekkyyden kulttuurista, jossa oppilaat ajavat luokassa vain omia etujaan. 

Omien tavoitteiden saavuttamiseksi heittäydytään tilanteen mukaan 

aktiiviseksi tai passiiviseksi.  

Laine (2001, 64–65) tuo esiin ajatuksen virittäytymisen 

ongelmallisuudesta oppimisen edellyttämään tunnetilaan. Tunnetilaan 

pitäisi pystyä virittäytymään useita kertoja päivässä, vaikka päätä särkisi, 

väsyttäisi tai kotona tai kaveripiirissä olisi meneillään ylipääsemättömiltä 

tuntuvia ongelmia. Sama opettaja, samat kaverit ja samat läksykirjat 

vyöryvät rutiineina päälle päivästä toiseen. Virittäytymisen ongelma 

yhdistettynä Olkinuoran ajatukseen oppilaiden sanattomasta 

viestittämisestä opettajalle, koskien opetettavaa asiaa tai 

opetusmenetelmää tuntuu aivan oikeutetulta reagoimiselta. 

Kontoniemen (2003, 17) mukaan ensimmäisten kouluvuosien 

aikana koetut onnistumiset ja epäonnistumiset koululaisen roolissa 

muokkaavat oppilaan koulukäyttäytymistä tuleville kouluvuosille. Tämä 
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perustuu latenssi-iän keskeiselle kehitystehtävälle, kyvykkyyden ja 

pätevyyden tunteen saavuttamiselle. Kykyjen jatkuva käyttämättä 

jättäminen saattaa ilmentää alisuoriutumista. Alisuoriutuva oppilas käyttää 

selviytymiskeinoaan oppimistilanteesta toiseen eivätkä hänen orastavat 

kykynsä pääse kehittymään. 

Kuudesluokkalainen elää monestakin eri näkökulmasta 

vedenjakajalla. Alemmilla luokilla innostus uuden tiedon oppimiseen on 

vankkumaton eikä koulunkäyntiä kyseenalaisteta (ks. Byman 2002). Osa 

kuudesluokkalaisista elää murrosiän kynnyksellä ja kriittisyys koulua ja 

muitakin auktoriteetteja kohtaan näkyy ja kuuluu haastateltavien 

kommenteissa.  

Haastattelija: Miten te olette pärjänneet koulussa niinku 

yleisesti? Tyttö (S11): Se riippuu vähän alasta.  

Tyttö (S12): Hyvin kai.  Matikka menee päin puita. 

Haastattelija: Voiko se olla silti mukavaa vaikka ei ole 

mennytkään hyvin? 

Tyttö (S12): Mun mielestä matikka on kyllä syvältä. 

 

Oppilaat ovat hyvin tietoisia omasta osaamisestaan eri 

oppiaineissa. Olipa oma koulumenestys hyvä tai huono sitä ei peitellä 

haastattelutilanteessa sen enempää kavereilta kuin haastattelijaltakaan. 

Koe- ja todistusnumerot ovat luokassa hyvin tiedossa, mikä tuntuu olevan 

eräs hyvän luokkahengen ilmentymä. Avoimuus ja rehellisyys omaa ja 

muiden osaamista kohtaan helpottaa vuorovaikutusta. Hauska piirre 

mielestäni on, että eräät oppilaat olivat yhdessä päättäneet yllättää 

opettajan lukemalla ympäristötiedon kokeeseen tosi paljon. Koe oli mennyt 

hyvin ja numero oli noussut todistukseen. Tämän voisi tulkita siten, että 

useat oppilaat vain käyvät koulua sen enempää ponnistelematta ja ovat 

aivan tyytyväisiä koulumenestykseensä, vaikka resursseja olisi paljon 

parempaankin. Koulu on vain koulu eikä siitä pidä muuta yrittää tehdä. 

Oppilaiden puheista voi aistia, että koulunkäynti on ihan mukavaa, eikä 

siltä odoteta sen kummempaa.  

Oppilaat myös paljastavat peittelemättä oman 

käyttäytymisensä oppimistilanteissa. Useissa haastatteluissa tulee esiin 
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oma piittaamattomuus tai tahallinen häiriköinti luokassa. Kuiskuttelu ja 

oppitunnin häirintä on osa normaalia luokkatyöskentelyä. Useat oppilaat 

kuvailevat itsensä tavalliseksi kuudesluokkalaiseksi. Samat haastateltavat 

tuovat esiin lievän piittaamattomuuden ja laiminlyönnin koulutehtäviä 

kohtaan. 

 

Haastattelija: Minkälaisia te olette tunnilla? 

Tyttö (S11): Välillä tunnilla tulee hihiteltyä ja juteltua kun siinä 

on kavereita vieressä. Mä en kyllä haistattele opettajalle. 

  ……. 

 Poika (P62): Aika kohtuullisia, kyllä opettaja välillä hermostuu. 

  ……. 

Haastattelija: Minkälaisia oppilaita te olette? 

Tyttö (81): Laiskoja ja hiljaisia. Aina ei jaksa tehdä 

mitään….kyllä me silti kotitehtävät tehdään. Meillä on 

muutama mölyapina luokassa, en haluaisi olla ainakaan 

semmonen. Ruotsi ei kyllä paljoa innosta. Opettajien kanssa 

mä oon pärjänny ihan kohtalaisesti, jotkut kyllä rääkkää vähän 

liikaa. 

  …… 

Poika (P23): Välillä varmaan aika rasittavia, osataan me olla 

ihan mukavastikin, mä oon rauhallinen enkä riehu. 

  ……. 

 

 

 

7.2 Onnistuminen koulussa 

 

Onnistuminen on jokaiselle ihmiselle tärkeä, erityisesti se korostuu 

kuudesluokkalaisen elämänvaiheessa. Kuudesluokkalainen on tarkka 

minäkuvansa vaalimisesta, jota tarkistetaan toveripiirin avulla sekä 

pyritään ennakoimaan toiminnan seuraukset. Oppilaiden vastaukset 

onnistumisesta heijastavatkin hyvin heidän kehitysvaiheensa tyypillisimpiä 

piirteitä. Onnistuminen nähdään monitahoisena ryppäänä, jossa 
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osatekijöinä ovat tutut elementit; koulutehtävien osaaminen, koenumerot 

ja opettajan antama palaute. Toinen puoli onnistumisen kokemuksesta 

liittyy koulun sosiaalisiin suhteisiin. Onnistuminen koulussa tarkoittaa 

oppilaiden näkemyksen mukaan myös menestymistä kavereiden ja koko 

luokan keskuudessa. Luokassa vallitsevalla vuorovaikutuksella oppilaiden 

ja opettajan välillä sekä oppilaiden keskinäisissä suhteissa on suurempi 

painoarvo kuin olin ennakkokäsityksissäni osannut odottaa. 

Koulun sosiaalinen merkitys korostuu ryhmissä, joissa oppilaat 

viettävät suuren osan päivästä. Koulussa luodaan ja ylläpidetään 

merkittäviä ihmissuhteita. Harris (2000, 90) toteaakin, että tärkeimpiä 

ihmisiä luokkahuoneessa ovat toiset oppilaat ja kaikista tärkeintä on oma 

asema toveriryhmässä. Tolonen (2001, 263) kirjoittaa koulusta tiiviinä 

tilana, jossa katseet, äänet ja ruumiin liikkeet vuorottelevat koulun 

käytävillä ja luokkahuoneissa. Koulun hän määrittelee julkiseksi tilaksi, 

jossa kukaan saa harvoin olla yksin, ilman että kukaan toinen näkee tai 

kuulee, mitä tapahtuu. Kouluyhteisö toimii vuoroin yleisönä vuoroin 

kommunikatiivisena estradina tuottaen jäsenilleen toimintatyylejä, moraalia 

ja sosiaalisia asemia.  

Vanhempien rooli ei ollut tutkimukseni alkuasetelmissa mukana 

lainkaan, mutta oppilaat toivat sen esiin kysymättä satunnaisesti. 

Vanhemmat edustavat samoin kuin opettajakin eräänlaista peiliä, josta 

arvioidaan heidän odotusten täyttymistä. Toisaalta vanhemmilta odotetaan 

palautetta, palkkioita ja kannustusta. Tässä suhteessa rinnastus 

opettajaan kohdistuviin odotuksiin on samankaltainen.  
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Kuvio 2. Onnistuminen koulussa. 

 

 

Kuvion avulla pyrin selventämään koulussa onnistumisen tavoitteluun 

liittyviä riippuvuuksia. Oppilas (itse) pyrkii täyttämään usean eri 

ihmissuhderyhmän odotuksia ja luovimaan heidän välillään. Peilaamalla 

käyttäytymistään suhteessa opettajaan, vanhempiin ja kavereihin oppilas 

muokkaa käyttäytymistään tilanteen mukaiseksi. Tavoitteena on kaikissa 

ihmissuhteissa hyväksyntä ja tunteena onnistumisen kokemus.  

  Kavereiden merkitystä halusin korostaa erityisesti. 

Haastatteluissa tulee esille hyvin selkeästi kavereiden osuus koulussa 

koettuun onnistumiseen.  

  

Haastattelija: Mitä onnistuminen koulussa voisi tarkoittaa? 

Tyttö (S11): Että on saanu kavereita ja niiden kanssa voi 

tehdä kaikenlaista. Kaverit on sillai tärkeitä, että voi olla iloinen 

niinku yleisesti. 

Haastattelija: Mitenkä yleensä voi onnistua koulussa? 

Opettaja 
- positiivinen palaute 
- koenumero 
- oikeudenmukaisuus

Vanhemmat 
- odotukset 
- positiivinen palaute 
- palkkio 

Kaverit / luokka 
- hyväksyntä 
- luokkahenki 
- vertaistuki  

Itse 
- hyväksyttynä 

oleminen 
- oma yrittäminen 
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Tyttö (S12): Jos haluaa kavereita on oma ittensä, sillee saa 

yleensä kavereita, ei kannata valehdella. 

Haastattelija: Mitä muuta onnistuminen voisi olla koulussa? 

Tyttö (S11): Ainakin, jos vaikka tulee hyvä numero kokeista, 

on päntänny tosi paljon… 

 

Oppilaat jakautuvat vastauksien suhteen kahteen ryhmään. Toisille 

onnistuminen koulussa tuo mieleen ensimmäiseksi sosiaaliset suhteet, 

erityisesti kavereiden saamiseen liittyvät odotukset. Toiset mainitsevat 

ensimmäiseksi hyvät koenumerot ja osaamisen tunnilla. Onnistuminen 

nähdään näissä tapauksissa useimmiten ponnistelun ja pänttäämisen 

seurauksena toteutuneena osaamisena. 

 

Poika (P 61): Joskus innostuu keskittymään ja 

ponnistelemaan ja saa hyviäkin numeroita. 

  …… 

Tyttö (82): Matikassa on paljon tehtäviä ja jos osaa voi pärjätä 

hyvin. Sitte tunnilla voi viitata, kun tietää. Töitä kyllä pitää 

tehdä. 

  …… 

 

 

7.3 Mikä motivoi yrittämään koulussa 

 

Oppilas muodostaa havaintojensa ja aikaisempien kokemuksiensa 

pohjalta käsityksiä ympärillään olevista asioista. Se mitä havainnoidaan 

ympäristöstä, on osaltaan sidoksissa yksilön motivaatioon ympärillä olevia 

asioita kohtaan. Näin tulkinnat ovat yksilöllisiä samasta havainnosta. 

Yksilön käsitys itsestään ja omasta arvostaan muotoutuu 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Koulu on tässä prosessissa 

merkittävä tekijä. Koulussa oppilas saa käsityksen ominaisuuksiensa 

paremmuudesta tai huonommuudesta. (Kääriäinen 1986, 48). 

 Voiko opettaja opettaa niin, että opettaminen ei johda 

oppimiseen. Kansanen (1993) sekä Uljens (1997) katsovat, että opettaja 
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voi ainoastaan ohjata oppilasta oppimaan ja virittää hänessä tietoisen ja 

aktiivisen oppimisen pyrkimyksen. Samantyyppinen ajatus sisältyy 

Bymanin (2002, 37) mukaan moderniin motivaatiokäsitykseen. Jos 

opettamisessa on kyse oppimisen halun virittämisestä, voidaan ajatella, 

että koulussa voidaan luoda edellytykset oppimismotivaation syntymiselle. 

  

 

7.3.1 Koulun keinot 

 

Haastatteluissa oppilaat tuovat esiin useita kannustus- ja 

motivaatiotekijöitä koulutyöskentelyssä. Kouluopetus tapahtuu 

enimmäkseen luokassa, jossa opettaja opettaa ja oppilaat tekevät mitä 

opettaja käskee. Oppilaat näkevät opetuksen juuri tuollaisena, mikä 

osoittaa, että koulutyössä opetusmenetelmien ja opetusympäristöjen kirjo 

on suppea. Koulu näyttäytyy haastatteluissa hyvin arkisena ja jopa 

tylsänäkin puurtamisen tyyssijana. Toisaalta oppilailla ei ole suuria 

odotuksia muunlaisen koulun suhteen. Tämän tyyppinen koulu muodostaa 

tutun ja turvallisen ympäristön, jonka arkisista käytännöistä ja 

säännönmukaisesta toiminnasta useimpien on mahdollista selviytyä ilman 

suuria henkisiä ponnisteluja. 

Opetettavien asioiden tulisi olla sidoksissa oppilaiden omaan 

käsitysmaailmaan ja irrallisen tiedon pänttäämistä tulisi pystyä 

vähentämään. Tiedolla ja oppimisella tulisi olla jokin käyttöarvo ja 

oppilaalle tulisi herätä oivallus asioiden yhteyksistä ja kiinnittymisestä 

käytännön elämään.  

  

  

 

Haastattelija: Miten se näkyy, jos on menestynyt koulussa? 

Tyttö (S21): No, jos on saanu kokeista hyvän numeron, niin 

näkee, että ei ole menny työ hukkaan. Sitte tietää vastauksen 

johonki kysymykseen ja pystyy auttamaan kaveria. 

Haastattelija: Voiko koulumenestyksestä olla hyötyä koulun 

ulkopuolella? 
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Tyttö (S21): No, jos joku ulkomaalainen kysyy, missä on 

ravintola niin pystyy neuvomaan sille tien. 

  …… 

Poika (P42): Kielistä yleensäkin, oppii sitä kieltä, jos joskus 

lähtee ulkomaille niin osaa vähäsen puhua. 

  …… 

Poika (S31): Voi saada hyvän työpaikan, eikä joudu joksikin 

pummiksi torikeskukseen.  

  …… 

Poika (P41): Osaa sitte tehdä vaikka puusta jotain ittelle tai 

ommella koneella. 

 

Normaalista poikkeavat opetusjärjestelyt ja epätavanomaiset oppimisen 

muodot saavat vastauksissa vain marginaalisen osan. Oppilaat 

muistelevat yökoulua, leirikoulua ja retkiä mahtavina kokemuksina, mutta 

muuten koulutyön keskipisteenä on oma luokka ja sen vuorovaikutus.  

 Oppilaat pitävät tärkeänä, että kaikki oppilaat oppivat ja he 

kantavat huolta hitaammin oppivista luokkakavereistaan. Koulussa tulee 

olla mahdollisuus tukiopetukseen. Opettajan pitää kerrata ja hidastaa 

opetusta, että kaikki oppilaat pysyisivät kärryillä. Kouluaineissa 

menestyminen on hyvin yksilöllistä, eikä aineistosta löydy selkeästi 

vaikeaa ainetta. Toiselle matematiikka tarjoaa onnistumisen elämyksiä ja 

toiselle se voi olla kompastuskivi. Koulumotivaation ja itsetunnon kannalta 

on tärkeää, että jokaisella oppilaalla on yksi tai useampi kouluaine, joka 

tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja kannustaa yrittämään. 

Haastattelutilanteessa jokaisessa ryhmässä oppilaat arvioivat omaa 

menestystään koulussa. Oppilaat saattoivat melko avoimesti kertoilla 

omista oppimisvaikeuksista, mutta tärkeää on se, että he jokainen löysivät 

koulunkäynnistään paljon positiivisia asioita. Itselleni jäi haastatteluista 

käsitys, että se saattoi olla monelle oppilaalle eräs keino auttaa 

huomaamaan paljon positiivisia asioita omassa koulunkäynnissä ja 

kaveripiirissä.  

Johdattelemalla oppilaita haastattelutilanteessa saan 

keskustelua aikaan myös liikunnan, käsityön ja kuvaamataidon 
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opetuksesta. Näissä aineissa onnistumisen kokemukset ovat jokseenkin, 

on ja off -tyyppisiä. Liikunnasta, käsitöistä ja kuvaamataidosta joko 

pidetään tai ne ovat suorastaan rasittavia. Liikunnan parhaat kokemukset 

liittyvät johonkin yksittäiseen tapahtumaan, kuten kiepin oppimiseen tai 

koulujenvälisiin kilpailuihin pääsemiseen. Käsityötunnit ovat monille 

oppilaille kärsimyksiä. Selkeää syytä he eivät kuitenkaan pystyneet 

osoittamaan. Hyvänä kokemuksena käsitöistä eräs oppilas (S41) mainitsi 

kanteleen tekemisen.  

 Taitoaineiden opetuksessa ja oppilaiden suhtautumisessa 

niihin voisi haastattelujen perusteella päätellä, että niihin kohdistuu monia 

tunteenomaisia ristipaineita. Oppilaat ovat tarkkoja itsetuntonsa 

vaalimisesta ja esimerkiksi liikuntatunteihin kohdistuu epäonnistumisen 

pelkoja. Ne, jotka ovat hyviä liikunnassa myös nauttivat siitä. Taitoaineisiin 

oppilaat suhtautuvat erilailla lukuaineisiin verrattuna. Lukuaineissa 

menestymiseen oppilaat kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omalla 

toiminnallaan, mutta esimerkiksi liikunnassa he näkevät olevansa joko 

huonoja tai hyviä, eikä se siitä muuksi muutu.  

Tutkimusaineistossani en ole keskittynyt lainkaan fyysisen 

oppimisympäristön laatuun. Teoreettisessa viitekehyksessä kuitenkin 

todetaan, että koulun rakennukset, välineet ja lähiympäristö ovat 

parhaimmillaan edesauttamassa motivaation sisäistämistä.  

  

 

 

7.3.2 Vanhempien keinot 

 

Kodin merkitys lapsen koulumotivaation ylläpitäjänä ja kehittäjänä on 

suuri. Kuviossa 2 olen koonnut ne keskeiset seikat, mitkä korostuvat 

oppilaiden haastatteluissa suhteessa vanhempiin. Oppilaat odottavat 

vanhemmiltaan palautetta koulunkäynnistään. Kodin palaute ei ole 

oppilaille vähimmässäkään määrin yhdentekevä. Oppilaat haluavat 

näyttäytyä vanhempiensa silmissä mahdollisimman hyvinä oppilaina. 

Vanhempien ja lasten keskinäisen vuorovaikutuksen avoimuudella ja 



 52

ylipäätään keskustelun määrällä on kaiken kasvun ja kasvatuksen 

kannalta paljon merkitystä. 

 Vanhemmat pyrkivät motivoimaan lapsiaan koulunkäyntiin 

erilaisin palkkioin. Yksinkertaisimmillaan palkitseminen voi olla sanallinen 

huomioiminen hyvän koenumeron tai muun suorituksen yhteydessä. 

Palkkio voi olla myös aineellinen kannustin, kuten raha.  

 Haastatteluiden yhteydessä vanhempien käyttämät 

kannustamisen muodot eivät olleet varsinaisena teemana, mutta 

koulumenestyksestä keskusteltaessa aihe nousi esiin spontaanisti. Hyvät 

arvosanat koettiin asioiksi, joita oli mukava näyttää vanhemmille.  

  

Haastattelija: Miltä se tuntuu, jos onnistuu koulussa? 

Tyttö (S12): Hyvältä sillee, että yes mä tein sen, jos on saanu 

hyvän numeron niin onhan se ihan kiva näyttää 

vanhemmillekin. 

 Haastattelija: Pitääkö teillä näyttää kaikki koenumerot? 

Joo, vaikkei aina huvittais, koska sitte ne rupee kyseleen 

kaikkee. Kyllä mää aika hyvin oon pärjänny. 

 

Haastattelija: No pian tää kouluvuosi loppuu. Minkälaisia 

oppilaita te olette olleet? 

Tyttö (S52): Ihan ok. Omasta mielestä mulle on tulossa ihan 

hyvä todistus. Matikkaa mä vähän pelkään. Tunnilla mä oon 

osannu, mutta viimenen koe meni päin puuta.  

Tyttö (S22): Mä olen pärjänny omasta mielestäni ihan 

keskivertoisesti, vaikka mä en olekaan kympin oppilas … mä 

olen tosi tyytyväinen vaikka ne ei olekaan kiitettäviä. 

 

Haastatteluiden perusteella huomioni kiinnittyy erityisesti siihen, miten 

tyytyväisiä oppilaat ovat omaan koulumenestykseensä. Oppilailla itsellään 

ei ole valtavia tavoitteita oman koulumenestyksensä suhteen, päinvastoin 

ne ovat hyvin realistisia. Oppilaat eivät liiemmin haikaile hyvien 

arvosanojen perään eivätkä pidä sitä ainoana tärkeänä asiana 

koulunkäynnissä.  
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Oppilaiden vanhemmat pyrkivät kannustamaan lapsiaan 

tekemään läksyt ja kertaamaan asioita kokeisiin päämääränä hyvä 

arvosana. Tämän lapset tietävät ja he haluaisivat täyttää vanhempien 

odotukset koulumenestyksensä suhteen. Vanhemmat asettavat tavoitteita 

koulunkäynnille enemmänkin kouluarvosanojen suhteen, kun taasen 

oppilaat asettavat tavoitteita itselleen yhtäläisesti sosiaalisten suhteiden 

kuin arvosanojen suhteen. Vanhemmille opetuksena voisi olla enemmän 

kokonaisvaltaisen koulumenestyksen seuraaminen ja oma esimerkki mm. 

kodin ja koulun välisestä vuorovaikutuksesta. Nyt herääkin kysymys, että 

onko koulunkäynnin onnistumisen ja kaikkinaisen halun edellytyksenä 

ensisijaisesti sosiaaliset suhteet?  

 

 

7.3.3 Sisäistetty halu 

 

Oppiminen voi sinällään olla hauskaa ja mielenkiintoista. 

Motivaatioajattelun näkökulmasta kyseessä on lähinnä arvostuksen ja 

itsensä kehittämisen tarpeiden tyydyttämisestä (Ruohotie 1980, 16–17).  

 Opetussuunnitelmissa (Seinäjoen kaupungin perusopetuksen 

opetussuunnitelma 2001, 4-5, 7, 23) kirjoitetaan peruskoulun tehtävästä ja 

toiminta-ajatuksesta, jossa kiinnitetään huomiota mm. oppimisen halun 

säilyttämiseen ja opetusmenetelmien monipuoliseen käyttöön. Näillä 

katsotaan olevan merkitystä itsetunnon kehittymiseen ja korkeaan 

motivaatiotasoon. Useiden oppiainekohtaisten tiedollisten tavoitteiden 

rinnalle nostetaan onnistumisen elämyksien kokeminen ja myönteisen 

opiskeluasenteen saavuttaminen.  

 Aikaisemmin kirjoitin intentionaalisen käyttäytymisen 

tärkeydestä, eli oppilas voi olla motivoitunut silloin, kun hänen 

toiminnallaan on jokin tavoite tai päämäärä. (ks. Byman 2002, 26.) 

Oppilaiden haastatteluissa erilaisten tietojen ja taitojen oppiminen sinänsä 

nähdään tärkeänä, eikä yksikään oppilaista kyseenalaista koulun 

perustehtävää. Vähimmäistavoitteeksi muutamat oppilaat asettavat 

seuraavalle luokalle pääsemisen, toisille tavoite on todistuksen arvosanan 

nostaminen.  
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 Oppilailla on selkeä käsitys lukemisen, tehtävien teon ja 

tunnilla seuraamisen yhteydestä osaamiseen, koenumeroihin ja 

todistuksen arvosanoihin. Haastatteluissa oppilaat tuovat esiin myös oman 

halun saada hyviä koenumeroita. He ilmaisevat, että hyviä arvosanoja voi 

saada pänttäämällä ja lukemalla kauan, tunnilla viittaamista he pitävät 

merkkinä opettajalle omasta osaamisesta. Oppilailla on tarve näyttää 

osaamista kokeissa ja tunnilla. Luokan ilmapiirillä ja opettajan sopivalla 

kannustuksella näyttäisi olevan iso merkitys oppilaan oman yrittämisen 

halun säilymiselle. Kavereiden antamaa kannustusta, tukea ja palautetta 

voi pitää hyvän luokkahengen osoituksena. 

 

Haastattelija: Miten kaverit suhtautuu toisten hyviin tuloksiin 

tunnilla ja kokeissa? 

Poika (P21): Iloitsee toistenkin puolesta, ei ne rupee 

kadehtimaan. 

Tyttö (P32) No ne on tyytyväisiä siihen, että toinen onnistuu, 

kehuu ja sillai. 

Tyttö (P51): Tottakai ne sanoo, että hyvä ja onnittelee, ei ne 

oo kateellisia. 

 

Haastattelija: Milloin te yritätte eniten koulussa? 

Poika (P23): Riippuu opettajasta, kuinka se osaa opettaa. X 

(=oma ope) on ainut, joka saa meidät yrittämään, se 

kannustaa yrittämään kehumalla ja se huomaa hyvät 

suoritukset. 

 

 

Oppilaat osaavat arvioida opettajan opetusta ja opetusmenetelmiä, he 

kertovat haastatteluissa monista opettajan hyvistä ja huonoista 

ominaisuuksista. Näillä ominaisuuksilla ja opetusmenetelmillä on suuri 

merkitys oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja oppimishaluun sekä 

oppimistuloksiin. 
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Haastattelija: Miksi käsityöt on just sellanen mukava aine? 

Tyttö (S21): Se on mukavaa vaihtelua ja me on tehty 

kaikenlaisia juttuja, jotka mulla on onnistunu hyvin … me 

saadaan jutella aika vapaasti. Opettaja ei aina ehdi auttaa 

kaikkia ja se pistää niinku ryhmiin tekemään. 

 

Tässä haastattelupätkässä kiteytyy erinomaisesti koulunkäynnin parhaat 

puolet.  Huomio kiinnittyy moniin pieniin yksityiskohtiin; 

oppimisympäristöön, opetusmenetelmään, vuorovaikutukseen, 

kaveruuteen ja onnistumisen kokemukseen. 

 

 

7.4 Koulun henki 

 

Koulu on monella tavalla aivan erityinen yhteisö. Se on byrokraattinen ja 

hierarkkinen yhteisö, jonka positiot on ennalta määrätty opettajiksi, 

oppilaiksi ja muuksi henkilökunnaksi. Koulu on myös paikallinen ja intiimi. 

Monet oppilaista, opettajista ja henkilökunnasta tuntevat toisensa ja 

tietävät merkityksellisiä asioita toisistaan. Näiden merkityksellisten tietojen 

avulla yhteisön henkilöt sijoittavat toisensa sosiaalisesti ja 

tilannekohtaisesti paikalleen. Koulussa yleinen ja julkinen kohtaa intiimin 

yksityisyyden sekä epävirallinen arvostus virallisen hierarkian. Koulun 

sosiaalisuus ja yhteisyys herkistää sosiaalisille konflikteille. (Tolonen 

1999,13.) 

Gordon (1999) kirjoittaa koulussa vallitsevasta aika-

tilapolusta. Hän viittaa siihen, kuinka aika ja tila muokkaavat koulun 

käytännön toimintaa. Aikaa ja tila rakennetaan ja ylläpidetään koulun 

järjestyssäännöissä ja lukujärjestyksissä. Aika-tilapolkujen omaksuminen 

rutiininomaisina toimintoina vapauttaa energiaa refleksiiviseen toimintaan 

muilla alueilla. Aika-tilapolku järjestää kaaosta hallittavissa olevaan 

hahmoon ja luo ennustettavuutta koulun arkeen. Gordon näkee peikkona 

toimintojen jämähtämisen rutiininomaisiksi, itsestäänselvyyksiksi ja 
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kyseenalaistamattomiksi. Toisaalta koulussa opettajat tasapainottelevat 

joustavuuden ja kaaoksen välissä.  

"Sosiaalinen tila muodostuu fyysistä tilaa keskeisemmäksi". 

(Laine 1999, 121). Sosiaalinen tila syntyy vuorovaikutuksessa ja 

muodostaa sekä tunnetilan että toimintatilan oppilaille ja opettajille. Koulun 

ja luokan ilmapiiri ovat tärkeitä tekijöitä oppimisen kannalta. Laine (1999, 

123) kirjoittaa kommunikatiivisesta tilasta, jossa vaihdanta on keskeinen 

elementti. Vastavuoroisuus on tärkeää oppilaiden kesken ja erityisen 

tärkeää se on oppilaiden ja opettajan välillä. Opettajan kyvykkyys nousee 

asiantuntijuudesta, mutta koulun hengen näkökulmasta se nousee kyvystä 

luoda toimiva vuorovaikutuksellinen ja kommunikoivaksi koettu tila.  

Lapset ovat koulussa osa ryhmää. Oma luokka on lapsille 

hyvin tärkeä. Ihanteena on hyvin toimiva luokka, jossa lasten kesken on 

rakentunut solidaarisuuden ilmapiiri. Hyvin toimivassa luokassa oman 

koulumenestyksen rinnalla kannetaan huolta muidenkin oppimisesta ja 

suodaan menestyminen myös luokkakavereille. Oma koulumenestys ja 

onnistuminen saa aivan uuden ulottuvuuden, kun kaveritkin onnittelevat ja 

voivat olla siitä iloisia.  

 

 

7.4.1. Suhde toisiin oppilaisiin 

 

Oppilaat ovat hyvin solidaarisia luokkakavereitaan kohtaan, mikä tarkoittaa 

sitä, että opettajan tulee opettaa asioita niin hyvin ja kauan, että kaikki 

oppivat. Oppimiskyvyn tai hitauden vuoksi toisia oppilaita ei arvosteltu 

tyhmiksi tai oman etenemisen jarruttajiksi haastatteluissa lainkaan. 

Päinvastoin oppilaat olivat enemmänkin huolissaan liian nopeasta 

etenemisestä, mikä koettiin harmilliseksi joidenkin luokkakavereiden 

kannalta. 

Haastattelija: Miten te suhtaudutte toisten osaamiseen ja 

onnistumiseen ja mitenkä muut suhtautuvat teidän 

onnistumiseen koulussa? 

Poika (P63): Ne sanoo, että hyvä, eikä rupee kadehtimaan. 

Mä oon kielissä aika hyvä ja kyllä kaverit on joskus kehunu. A 
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(luokkakaveri) on tosi hyvä matikas. Yleensä joku on hyvä 

jossain ja huonompi jossain muussa.  

 …… 

 Haastattelija: Entäs jos menee oikeen surkeesti ? 

Tyttö (P72): Kyllä ope antaa tukiopetusta. Mäkin oon ollu 

matikas.  

 Haastattelija: Entäs jos kaverilla menee surkeesti ? 

Tyttö (P72): Pitää vaan yrittää kannustaa, että kyllä se siitä ja 

ottaahan se päähän. Toiset oppii hitaammin ja toiset 

nopeemmin. Eihän aina voi mennä hyvin. Kyllä opettaja 

yleensä näkee, jos joku ei viittaa, niin se hidastaa vähä.  

 

 

Kaveruuden merkitys nousee haastatteluissa suuren arvoon. 

Haastateltavat nostavat kaveruuden ohella luokkahengen tärkeään rooliin 

koulunkäynnissä. Haastattelut suoritettiin kuudennen luokan keväällä, 

jolloin oppilaat ehkäpä hieman haikailivat menneiden kouluvuosien perään 

ja toisaalta jännittivät tulevaa muutosta siirryttäessä suurempaan 

"yläkouluun". 

 Kaveruus ja luokkahenki ovat oppilaille hyvin monitahoisia 

ilmiöitä. Kaveruuteen liittyy paljon pelkoja, toisaalta parhaimmillaan 

kaveruus on suurenmoinen asia. Hyvään luokkahenkeen sisältyy myös 

paljon asioita, jotka koostuvat lukuisista erillisistä osista. Luokkahengen 

kokeminen tuntuu olevan oppilaille hyvin kollektiivinen kokemus, se on 

joko hyvä tai huono lähes kaikkien mielestä.  

 

 

 

7.4.2 Suhde opettajaan 

 

Molemmissa kouluissa opettajat saivat paljon positiivista palautetta. 

Oppilaat puhuivat omasta opettajasta ja muista opettajista. Omalla 

opettajalla tarkoitettiin luokanopettajaa, joka opettaa suurimman osan 

luokan aineista. Oma opettaja hoiti myös muita koulunkäyntiin liittyviä 
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asioita, kuten yhteydenpitoa koteihin. Oma opettaja mainittiin 

myönteisessä mielessä, kun puhuttiin retkistä ja esim. yökoulusta. Oma 

opettaja mainittiin etunimeltä,  

mikä tuntui haastattelutilanteessa merkitykselliseltä huomiolta.  

 Huomio pitää sisällään välttämättömän ajatuksen tuttuuteen, 

kaveruuteen ja kunnioitukseen liittyvästä viestistä. Opettajan aseman 

muuttuminen tavalliseksi palkkansa eteen työtä tekeväksi ammattilaiseksi 

on radikaalisti vähentänyt koulutusinstituution antamaa suojaa ja 

auktoriteettia. Toisaalta oppilaiden haastatteluista paistaa esiin 

toisenlainen kunnioitus. Auktoriteetti perustuu opettajan asiantuntijuudelle. 

Auktoriteetin valtaa koetellaan ja asema pitää hankkia vuorovaikutuksessa 

oppilaiden kanssa testauksia sietäen.   

Laineen (2001, 51) mukaan opettajapersoona rakentuu 

vuorovaikutussuhteessa oppilaisiin nähden. Opettajasuhdetta arvioidaan 

arvosteluasteikolla reilu tai rento ja toisessa päässä epäreilu tai niuho. 

Reilu opettaja antaa tilaa oppilaille, huomaa yksittäisen oppilaan 

henkilökohtaisen tilanteen ja antaa vinkin tilanteen hyväksyttävyydestä. 

Opettajan hyviin ominaisuuksiin kuuluu, että opettaja osaa opettaa hyvin. 

Kontrollin ja kurin puute on oppilaiden näkemänä pikemminkin tehtävien 

laiminlyöntiä kuin rentoutta.  

 

Tyttö (S21): … muut opettajat voi määrätä esimerkiksi kokeet 

kaks päivää ennen. X (=oma ope) ei olis koskaan niin 

epäreilu. Tärkeetä on, että opettaja vain takoo niitä juttuja. 

Vaikka äikäs, että tää on niin ja toi on tollasta. X ainakin 

jaksaa. On tärkeetä, ettei jäis mitään epäselväksi. Vaikka asia 

olis käyty jo monta kertaa, mutta mennään vielä kerran että 

varmasti ymmärtäis. X on kyllä hyvä opettamaankin. 

 …… 

Opettajalta odotetaan kannustusta ja viitseliäisyyttä. Opettajan vaivannäkö 

opetuksen toteuttamisessa saa oppilailta positiivisen huomion. Opettajalta 

odotetaan viitseliäisyyttä perinteisessä tuntityöskentelyssä, mutta tärkeänä 

oppilaat pitävät myös koulun ulkopuolella tapahtuvaa opetusta. Oppilaat 

tuntuvat hyvin ymmärtävän, että esimerkiksi leirikoulun järjestäminen on 
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opettajallekin raskas projekti toteuttaa. Opettaja personoituu 

yleisinhimillisyyden kautta. Oppilaan tulee kokea välittämistä ja yksilöllistä 

huomioimista. Vuorovaikutuksessa ja asiantuntijuudessa ovat lienee 

keskeisimmät elementit onnistuneen ja mielekkään oppimiskokemuksen 

saamiseksi. Samat elementit ovat rakennusmateriaaleina opettajan 

auktoriteetin syntymiselle. 

 

Poika (S42): Opettaja voi kannustaa ja antaa tukiopetusta. 

Ainakin meidän opettaja kannustaa….. X näki paljon vaivaa, 

kun järjesteltiin leirikoulua lappiin. Se retki jäi kyllä mieleen. 

Ope opetti meitä laskemaan slalomeilla. 

…… 

Tyttö (S52): Opettaja voi niinku yleisesti opettaa hyvin ja 

kannustaa vaikka ennen kokeita. Opettaja voi vaikka antaa 

lisäharjoituksia ennen kokeita ja kerrata niitä asioita. Sitte 

opettaja voi vaikka yrittää rauhoitella kokeessa, ettei 

jännityksen takia tulis turhia virheitä. Opettaja joutuu kyllä 

joidenkin kanssa melko lujille, kun ei kaikki tahdo ymmärtää 

eka kerralla. Se on kyllä tärkeetä, että opettaja jaksaa aina 

vaan.  

  

Hyvä opettaja on sellainen, joka opettaa kunnolla. Ilmeisestikin oppilaat 

ovat oman opettajan tunneilla kiltimpiä ja yritteliäämpiä kuin muiden 

opettajien tunneilla.    

 

 

7.5 Yhteenveto tuloksista 

 

Kuudennen vuosiluokan oppilaat osoittautuivat tutkimuksen kannalta 

ihanteelliseksi tutkimusjoukoksi. Haastateltavat elävät kehitysvaihetta, 

jossa murrosiän piirteet ovat joidenkin kohdalla alkaneet nostaa päätään, 

toiset elävät vielä harmonista latenssivaihetta. Kuudennen vuosiluokan 

oppilaat ovat koulunsa vanhinta ikäluokkaa, mikä on otollinen hetki 

tutkimuksen kannalta tehdä päätelmiä koskien koko koulun 



 60

toimintakulttuuria. Oppilaat ovat kehitystasoltaan riittävän kypsiä 

käsitteelliseen ajatteluun ja pystyvät kriittisesti arvioiden tuomaan 

mielipiteitään julki. 

 Perusopetuksen arvopohjan muodostavat opetussuunnitelma-

asiakirjan mukaan antiikin ajan perusarvot: hyvyys, totuus ja kauneus, 

sekä ihmisten välinen tasa-arvo. Koulutuksen tavoitteena olevaan 

yleissivistykseen kuulu muun muassa kyky ottaa huomioon toiminnan 

seuraukset ja kantaa niistä vastuuta, huomaavaisuus sekä eettinen 

herkkyys. Suvaitsevaisuus erilaisten kulttuuritaustojen omaavia ihmisiä 

kohtaan kuuluu kasvatuksen päämääriin. (Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteet 1994.) Koulun opetusta ohjailevista 

asiakirjoista välittyy kuva oppilaasta aktiivisena toimijana, joka pystyy itse 

jäsentämään kokemuksiaan ja tuntemuksiaan sekä opetuksesta, joka 

lähtee yksilöllisyyden kehittämisestä.  

 Koulun opetusmenetelmät vaikuttavat hyvin perinteisiltä. 

Oppimistapahtuma kuulostaa nykykoulussa samalta kuin omana ja 

vanhempieni kouluaikana. Merkittävimmät muutokset ovat tapahtuneet 

opetusvälineiden ja opetusmateriaalien suhteen. Saukkonen (2003, 71) 

tuo esiin Hannu Simolan (1998) tekemän tärkeän kysymyksen. Onko 

koulu sittenkään niin huono? Tutkimuksessani oppilaat tuovat koulun 

itsestään selvyytenä ja heidän elämäänsä kuuluvana ajanjaksona. Koulu 

ei sinänsä herätä oppilaissa mitään erityisiä intohimoja puolesta eikä 

vastaan. Toisaalta voi olettaa, että oppilaat eivät ole muunlaista koulua 

nähneet, eivätkä usko pystyvänsä sitä muuksi muuttamaan.  

 Lievää kapinointia oppilaat osoittavat opettajaa, koulua tai 

opetusmenetelmää kohtaan heittäytymällä aika ajoin passiivisiksi, he 

laiminlyövät koulutehtäviä tahallisesti ja jättävät kokeisiin pänttäämisen 

vähemmälle. Useimmat oppilaat tunnustautuvat "tavallisiksi oppilaiksi". 

Oppilas ei halua erottautua massasta osaamisensa eikä käyttäytymisensä 

suhteen. Tavallinen oppilas laiminlyö kotitehtäviään spontaanisti ja 

häiritsee opettajaa satunnaisesti. Oppilaat ovat hyvin tietoisia 

koulumenestyksestään ja kertovat siitä avoimesti. Useimmat oppilaat 

selvittävät koulutiensä melko vähäisin ponnisteluin. He ovat tyytyväisiä 

koulumenestykseensä, vaikka resursseja olisi paljon enempäänkin.  
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Tutkimukseni kannalta keskeiseksi ihmetykseksi muodostui 

halu oppimiseen ja koulunkäyntiin ylipäätään. Toiseksi ihmetykseksi 

kehkeytyi onnistumisen monimuotoisuus koulun arjessa. Oppimisen halun, 

koulumyönteisyyden ja onnistumisen kokemisen välillä voidaan havaita 

selvä yhteys. Onnistumisen kokeminen nähdään merkitykseltään 

kaksijakoisena. Toisille oppilaille onnistuminen koulussa on selkeästi 

onnistumista koulun sosiaalisissa suhteissa. Toisille onnistumisen 

kokemuksen antavat hyvät koenumerot ja osaaminen tunnilla. 

Kouluosaamisessa onnistumiseen liittyy aina ponnistelua ja sisäistä 

tyydytystä. Tulokset eivät kuitenkaan voi olla tulkintani mukaan aivan joko 

tai -tyyppisiä.   

 Lukuaineissa menestymiseen oppilaat kokivat voivansa itse 

vaikuttaa. Pänttäämällä kokeisiin ja seuraamalla tunnilla vastaajat 

kertoivat saavuttavansa parempia koenumeroita ja tunnilla osaaminen 

paranee. Liikuntaa, käsitöitä ja kuvaamataitoa kohtaan oppilaat 

suhtautuivat paljon tunteenomaisemmin. Oppilaat ovat tarkkoja 

itsetuntonsa vaalimisesta ja esimerkiksi liikuntatunteihin kohdistuu 

epäonnistumisen pelkoja. Liikunta-, käsityö- ja kuvaamataidon tunneista 

joko pidettiin tai niitä suorastaan inhottiin. 

Oppilaat odottavat vanhemmiltaan positiivista palautetta 

koulun käynnistään. Oppilaat myös haluavat täyttää vanhempien 

odotukset. Useimmiten positiivista palautetta vanhemmilta oppilaat saavat 

hyvistä koenumeroista. Haastatteluista käy selkeästi ilmi tosiseikka, että 

useimmille oppilaille koulumenestys on kumminkin paljon muutakin kuin 

koenumerot. Oppilaat ovat yleensä itse hyvin tyytyväisiä omaan 

koulumenestykseensä, jos sitä mitataan arvosanoilla. Vanhemmat voisivat 

olla paljon kiinnostuneempia koulumenestyksestä kokonaisvaltaisemmin, 

kuten oppilaat asian näkevät. Menestymistä kaveripiirissä ja luokan 

yhteishengen merkitystä oppilaiden vanhemmat eivät ilmeisesti ole täysin 

oivaltaneet. Oppimistuloksien, oppilaiden ja opettajien viihtyvyyden 

kannalta opettajien ja koulun kokonaisuutena tulisi enemmän huomioida 

yhteishenkeen ja vuorovaikutukseen panostaminen. Oppilaiden 

vanhemmille löytyisi varmasti oma rooli toimia yhteishengen edistäjinä. 



 62

Laineen (1999, 123) mukaan sosiaalinen tila syntyy 

vuorovaikutuksessa ja muodostaa sekä tunnetilan että toimintatilan 

oppilaille ja opettajille. Oppilaiden ihanneluokassa on hyvä yhteishenki ja 

kavereita. Yhteishenkeen sisältyy solidaarisuutta toisia oppilaita kohtaan. 

Luokkakaverit toimivat kannustajina huonommille oppilaille ja pystyvät 

iloitsemaan toisen hyvistä saavutuksista.  

Oman luokan opettajat saivat molemmissa haastatelluissa 

luokissa paljon positiivisia lausahduksia. Hyvä opettaja osaa opettaa hyvin 

ja hän pitää huolta siitä, että kaikki oppilaat oppivat. Oma opettaja 

järjestää oppilaiden kanssa retkiä. Leirikoulu ja yökoulu muistuivat 

oppilaiden mieliin mukavina koulumuistoina. Opettajan viitseliäisyydelle ja 

vaivannäölle oppilaat osasivat antaa suuren arvon. Omaa opettajaa 

puhuteltiin etunimeltä, mikä antaa viitteen kaveruudesta, tuttuudesta ja 

välittömään vuorovaikutukseen antautumisesta. Opettajan tulee siis 

opettaa, mutta samalla olla rento ja reilu oppilaita kohtaan. Rentous ei 

kuitenkaan ole välinpitämättömyyttä, pikemminkin "areenalle antautumista" 

asiantuntijuudesta tinkimättä. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kehittyneen yhteiskunnan yksi keskeinen kulmakivi on koululaitos ja 

tärkeä kehittyneisyyden mittari on koulutustaso, joka osaltaan määrittää 

sivistyneisyyttä. Opetus on useimpien kiinnostuksen kohde ja sen suuri 

merkitys tunnustetaan yleisesti. Yhteiskunta uhraa opetuksen 

onnistumiseksi paljon varoja ja runsaasti henkistä pääomaa. Opetuksen 

tulokset kiinnostavat suurta yleisöä ja kansainväliset vertailututkimukset 

ovat viime vuosina saaneet runsaasti huomiota osakseen. 

 Opetuksen lähtökohtana on kirjoitettu opetussuunnitelma, 

jonka mukaan opetus on tarkoitus järjestää. Opetussuunnitelmissa otetaan 

kantaa myös niihin yksilöiden psykologisiin ja yhteisöllisiin ominaisuuksiin, 

joita pidetään tärkeänä oppimisen kannalta. Opetussuunnitelmaa toteuttaa 

viime kädessä opettaja. Opettaja joutuu tulkitsemaan ja käyttämään valtaa 

soveltaessaan opetussuunnitelman menetelmällisiä ja muita tavoitteita 

kulloiseenkin tilanteeseen.  

Nykyinen oppimiskäsitys perustuu oppilaan aktiiviseen rooliin 

oman tietorakenteensa jäsentäjänä. Oppilas nähdään yksilönä, jonka 

kokemusmaailma tuottaa erilaiset lähtökohdat uuden oppimiselle. Koska 

oppiminen on pitkälti sosiaalista vuorovaikutusta, oppimisympäristöjen 

suunnittelussa korostuvat sekä oppimistapahtumassa osallisten ihmisten 

että oppijan ja opittavan kohteen välinen interaktio.  

Koululle ja opetukselle asetetut tavoitteet ovat vaikeita 

toteuttaa. Nykyiset yksilöllistä kasvua korostavat työtavat ja kasvatuksen 

vapautumisen aatteet eivät istu opetuksen joukkomaisen perinteen 

pohjalle. Koulu ei ole riittävästi kyennyt luopumaan autoritäärisestä 

ihmissuhdemallistaan ja behavioristisesta opetuskäytännöstään. (Koro 

1994, 107; Laine 2000, 19; Saukkonen 2004, 64–65.)  

 Koulun tavat ja käytännöt sisäistyvät automaattisiksi 

toiminnoiksi toiston kautta. Olosuhteiden ja ympäristön muuttuessa rutiinit 

voivat muodostua haitallisiksi toiminnan esteiksi. Koulun sosiaalinen 

konteksti tuotetaan rutiininomaisten toimintajaksojen ja aika-tila-

järjestelyiden kautta, mikä ei juurikaan tule yhteiseen tietoisuuteen, 

vuorovaikutukseen tai keskusteluun. Mitä huonommin opetussuunnitelman 
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tavoitteet vastaavat opetus- ja koulutyön todellisuutta, sitä enemmän sijaa 

koulun arjessa saavat piilo-opetussuunnitelman sisällöt. Toiseksi voidaan 

todeta, että mitä vähemmän oppilailla on todellista vaikutusvaltaa 

opetussuunnitelmien sisältöön, sitä suurempaan asemaan piilo-

opetussuunnitelma koulun arjessa asettuu.  

 Oppilaat pyrkivät muuttamaan opetusta mieleisekseen 

heittäytymällä oppitunneilla passiivisiksi tai laiminlyömällä kotitehtäviään 

(Olkinuora (1979). Kyse ei siis ole puhtaasti motivaatio-ongelmasta vaan 

oppilaiden viestistä opetustapaa tai opetettavaa asiaa kohtaan. Piilo-

opetussuunnitelmalla voi olla monia positiivisia vaikutuksia virallisen 

opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaan. "Koulupelin" hallitsemisella on 

merkitystä, kuten Uusikylä (2000) on todennut, kaveripiiriin 

sosiaalistumisessa, hyvän luokkahengen syntymisessä, koulun tapojen 

yhtenäistymisessä ja joustavuuden lisääntymisessä.  

  

"Nuoret haluavat turvallista ja rauhallista järjestystä. He 

tarvitsevat kuitenkin tunteen siitä, että he ovat toimijoita. 

Oppilaiden aktiivisuutta tulisi koulussa kannustaa. Heillä tulisi 

olla enemmän mahdollisuuksia tehdä päätöksiä omasta 

oppimisesta sekä omasta ruumiillisuudestaan, ja enemmän 

päätösvaltaa tilan- ja ajankäytöstään. Tällöin on helpompi 

myös aktivoitua oppimaan. Nuoret saavat samalla valmiuksia 

tehdä päätöksiä omasta elämästään niin nykyisyydessä kuin 

tulevaisuudessakin. Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen vastuu 

edellyttää käsitystä omasta toimijuudesta." Gordon & Lahelma 

(2003, 83–84). 

 

Oppilaiden haastatteluissa tulee esiin edellä kuvatun tyyppiset 

odotukset. Epätavanomaisen oppimisen muodot rikkovat koulun aika-

tilapolkuja. Parhaat oppimiskokemukset liittyvätkin leirikouluun, yökouluun 

tai pidempikestoisen projektin tekemiseen. Tutkimuksessani kirjoitan 

"koulun hengestä", jolla tarkoitan yhteisöllisyyttä, sosiaalista tilaa, 

vuorovaikutusta ja konkreettisena elementtinä suhdetta toiseen ihmiseen. 

Laineen (1999) mukaan sosiaalinen tila syntyy vuorovaikutuksessa. Laine 
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jatkaa samassa kirjassa, että kommunikatiivisessa tilassa vaihdanta on 

keskeinen elementti. Gordonin ja Lahelman tekstissä toimijuuden 

saavuttaminen edellyttää osittaista opettajan valta-aseman luovuttamista 

oppilaille. Kyseessä on samanlainen ilmiö kuin kommunikatiivisessa 

tilassa, osa vallasta luovutetaan oppilaille ja sallitaan vastavuoroisuuden 

kulttuuri. Tätä kulttuuria koulumaailmassa ollaan vasta opettelemassa. 

 

 

 

8.1 Koulun kaksi maailmaa  

 

Tutkimuksessani olen osaltani purkanut opetuksessa vallitsevaa 

aikuisnäkökulmaa ja tuonut esille toisenlaisen tulkinnan koulun 

todellisuudesta kuuntelemalla kuudesluokkalaisia oppilaita ja antamalla 

tilaa heidän kokemuksilleen.  

Oppilaille koulu on itsestään selvyys eikä oppimisen ja 

koulunkäynnin tärkeyttä kyseenalaisteta. Koulu näyttäytyy oppilaille 

arkisena puurtamisen tyyssijana. Oppilailla ei ole suuria odotuksia eikä 

kokemuksiakaan muunlaisesta koulusta. Rutiineihin ja toistoihin 

pohjautuva järjestys tuo koulunkäyntiin tuttuuden ja turvallisuuden 

tunnetta. Useimmat oppilaat selviytyvät koulusta ilman suurempia 

ponnisteluita ja he haluavat olla "ihan tavallisia koululaisia". 

Virallinen koulu instituutiona opetussuunnitelmineen ja 

ainekohtaisine tavoitteineen muodostaa rungon koko koulun toiminnalle. 

Opetussuunnitelma-asiakirjat määrittelevät osaksi myöskin koulun fyysistä 

ja henkistä oppimisympäristöä. Opetussuunnitelmat ovat toteuttajiensa 

näköisiä, koska kunta- ja koulukohtaiset erot ovat suuria taloudellisista 

sekä inhimillisistä opettajan resursseista johtuvia. Opetussuunnitelmat 

ovat tavoitteellisia asiakirjoja, joiden tulisi huomioida yhteiskunnan ja 

kasvatusihanteiden uudet tuulet. Koulu näyttäisi olevan erittäin kankea 

muuttumaan ja siten perinteidensä vanki. 

Koulun ensimmäinen maailma on näkyväksi kirjoitettu 

menestyminen oppiaineissa. Onnistuminen oppiaineissa sujuu useimmilta 

oppilailta ongelmitta. Menestyminen koulussa esitetään arvioinnin 
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yhteydessä selkeinä numeroina. Opettajat mittaavat ja arvioivat 

oppisaavutuksia. Vanhemmat saavat ja antavat palautetta enimmäkseen 

lastensa koulumenestyksestä tulkiten ainekohtaisia koenumeroita. 

Oppilaat ovat hyvin tietoisia omasta ja toisten luokkalaisten tieto- ja 

taitotasosta. Tutkimuksessani saatoin todeta, että koululaisen 

näkökulmasta onnistuminen koulussa sisältää hyvien numeroiden lisäksi 

myös paljon muuta.   

Toinen maailma koululaisen näkökulmasta tarkoittaa 

onnistumista sosiaalisissa suhteissa. Menestyminen kavereiden ja koko 

luokan keskuudessa koetaan erittäin tärkeäksi. Harris (2000, 90) on 

todennut, että tärkeimpiä ihmisiä luokkahuoneessa ovat toiset oppilaat ja 

kaikista tärkeintä on oma asema toveriryhmässä.  

Kaveruus ja yhteishenki nousevat kuudesluokkalaisen 

kouluarjessa tärkeiksi, jopa tärkeimmiksi asioiksi onnistumisessa. 

Kaveruuden ja tyydyttävän aseman saavuttaminen luokkayhteisössä tuo 

esiin uuden ulottuvuuden koulusta. Koulu muuttuu itsestäänselvyydestä 

vaativaksi ja monitahoiseksi yhteisöksi. Kuudesluokkalaiset iloitsevat 

vilpittömästi koulun mukanaan tuomista hyvistä kavereista. Oppilaat 

muistelevat koulutaipaleen alkua, lähes kuusi vuotta taaksepäin, hyvän 

kaverisuhteen alkamisena. Kaveruuteen sisältyy paljon pelkoja, mutta 

parhaimmillaan se on suurenmoinen asia. Hyvä luokkahenki tuo 

koulutyöskentelyyn turvallisuuden ja ennakoitavuuden tunteen. Hyvästä 

luokkahengestä pääsevät nauttimaan sekä oppilaat että opettaja. Hyvä 

luokkahenki auttaa hiljaisimpia oppilaita rohkaistumaan, epäonnistuminen 

on kaikille sallittua, toisten hyvistä suorituksista voi iloita, huonompia 

kannustetaan, hitaampien oppimisesta pidetään huolta sekä luovuus ja 

innostus pääsevät esiin. Opettajan rooli muuttuu opettamisesta 

oppimistilanteen ohjaamisen suuntaan. Opettajan auktoriteettia ei kukaan 

kyseenalaista, kun se perustuu hyvään vuorovaikutukseen ja 

asiantuntijuuteen. 
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8.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tavallisesti validiuden ja 

reliabiliteetin avulla. Laadullisessa tapaustutkimuksessa perinteiset 

pätevyyden arvioinnit eivät kuitenkaan tule kysymykseen, sillä kaikki 

tapaukset ovat ainutlaatuisia, eikä aineistonkeruuta ole mahdollista toistaa 

täysin identtisenä (Hirsjärvi ym. 2000, 214.) Laadullisessa tutkimuksessa 

luotettavuutta arvioidaankin sen mukaan, missä määrin tutkimuksessa 

tehdyt johtopäätökset vastaavat sitä todellisuutta, josta ne on muodostettu 

(Syrjälä & Numminen 1998, 136–137.) 

 Grönforsin (1982, 174) mukaan tutkimus on sisäisesti validi, 

mikäli teoreettisten ja käsitteellisten määritteiden suhde toisiinsa on 

looginen. Osaa tutkimuksessa hyödynnetystä käsitteistöstä olen tietoisesti 

muokannut paremmin oheiselle tutkimukselle ja omalle tutkimuksen 

raportointityylille sopivaksi. Esimerkkinä on sisäinen motivaatio - 

motivaation sisäistäminen - sisäistetty halu. Vaikka olen muokannut 

joitakin käsitteitä, olen tehnyt ne mielestäni loogisesti ja perustellusti. 

Ulkoinen validiteetti voi olla hypoteesien todentamista. Varsinaisia 

hypoteeseja en tutkimuksessani muodostanut, mutta tarkastellessa 

ulkoista validiteettia teoreettisten johtopäätösten ja saadun empiirisen 

aineiston suhteena, voidaan tutkimustulosten todeta vastaavan pitkälti 

aiempien tutkimusten pohjalta luotuja ennakko-oletuksia, ja ilmaisevan 

siten ulkoista validiteettia. Tulosten tulkintaa olen tehnyt mielestäni 

objektiivisesti, mikä vahvistaa johtopäätösten vastaavuutta aineistoon ja 

parantaa ulkoista validiteettia. 

 Hirsjärvi ja Hurme (2000, 61) ja Sulkunen (1990, 264, 268) 

toteavat ryhmähaastattelun kollektiivisen luonteen. Heidän mukaansa 

ryhmähaastattelu on oivallinen menetelmä silloin, kun halutaan tarkastella 

pienoiskulttuurin merkitysrakenteita tai saada tietoa haastateltavien 

sosiaalisesta ympäristöstä. Alasuutarin (1999, 152) mukaan keskustelussa 

on kyse siitä, mikä on yksilöille yhteistä ryhmän jäseninä, eikä niinkään 

yksilöllisistä eroavaisuuksista ja subjektiivisista tuntemuksista. Tämän 

tutkimuksen tuloksien voidaan katsoa olevan valideja, kun niitä ajatellaan 
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ryhmänä tuotettuina, mikä oli tutkimuksen tarkoituskin. Tämän tutkimuksen 

perusteella ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä yksilöitä koskevia 

johtopäätöksiä. Osassa haastatteluista olen pystynyt nauhojen ja 

haastattelumuistiinpanojen perusteella tekemään mielenkiintoisia 

yksilöllisiäkin havaintoja, jotka paikoin saattavat tuloksissa näkyä.  

 Aineiston luotettavuuden kannalta tärkeää on sen laatu. 

Laatua voidaan parantaa mm. valmistautumalla haastattelutilanteeseen 

hyvillä teknisillä apuvälineillä ja tekemällä litterointi välittömästi 

haastatteluiden jälkeen. Omissa nauhoituksissa ei ollun mitään teknisiä 

ongelmia. Sanelukone on haastattelutilanteessa lähes huomaamaton laite, 

mikä saattaa vaikuttaa haastateltavien vapautumiseen 

haastattelutilanteessa.  

 Haastatteluaineiston keräsin kahdesta koulusta. 

Haastatteluihin osallistui yhteensä 35 oppilasta, jotka muodostivat 16 

vapaaehtoista paria tai ryhmää. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston 

riittävyyttä kuvataan kyllääntymisen -käsitteellä. Aineiston kyllääntyessä 

(saturaatio) uudet tapaukset eivät tuo esiin uusia piirteitä. Tällöin aineisto 

on riittävän laaja ja kerääminen voidaan lopettaa. Omassa aineistossa 

alkoi esiintyä paikoitellen toistoa ja uskon, että tutkimusaineiston määrää 

lisäämällä en olisi saavuttanut merkittävää hyötyä luotettavuuden suhteen. 

 Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkimuksen 

kulun kuvaus. Lukijan tulee kyetä seuraamaan tutkijan päättelyä (Hirsjärvi 

ym. 2000, 214). Tätä kutsutaan luotettavuuden kannalta analyysin 

arvioitavuudeksi. Olen pyrkinyt antamaan lukijalle riittävästi tietoa 

tutkimuksen kulusta ja siten mahdollistanut edellytykset tulkintojen 

seuraamiselle. Olen valinnut haastatteluaineistosta muutamia suoria 

lainauksia tutkimustuloksien tulkinnan seuraamisen helpottamiseksi. 

 Eskolan & Suorannan (1999, 220) mukaan tutkimusta tulee 

tarkastella myös sen relevanssin eli yleisen ja käytännöllisen merkityksen 

mukaan. Tutkimuksessa olen mielestäni pystynyt teoriataustaan ja 

aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen tuomaan esiin erilaisen näkökulman 

koulun toiminnasta. Erityisesti koulun arjen ymmärtämisessä oppilaan 

näkökulmasta on tutkimukseni tärkein viesti. 
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 Tutkimukseni toteuttaminen tällä tutkimusmenetelmällä 

osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Tutkimustehtävän tavoitteet toteutuivat 

itseäni tyydyttävällä tavalla. Tutkijana olen pystynyt säilyttämään 

objektiivisuuden ja siltäkin osalta luotettavuuden kriteerit täyttyivät. 

 

 

8.3 Tutkimuksesta tulevaisuuteen 

 

Tutkimusprosessin aikana olen päässyt hieman kurkistamaan opetuksen 

pintarakenteita peittävän verhon taakse. Opetus on monitahoinen ilmiö, 

jonka merkitystä ei voi ymmärtää ilman tämän tyyppistä pysähtymistä 

teoreettiseen pohdiskeluun ja laskeutumista oppilaan asemaan. Opettajan 

työhön ladataan valtavasti odotuksia, joiden toteuttamisessa monen 

ammattilaisen voimavarat ovat ehtyneet kesken taipaleen. Kritiikki opetus- 

ja kasvatustyön tuloksista kohdistuu usein juuri siihen pienimpään ja 

heikoimpaan lenkkiin opettajaan. Tämän tutkimuksen kriittinen ote ei itse 

asiassa ole kovin kriittinen opettajia kohtaan. Oppilaiden haastatteluista 

huokuu paljon positiivista palautetta opettajien henkilökohtaisia 

ominaisuuksia kohtaan. Näiden asioiden huomaaminen kaiken muun 

kulttuurin muutoksen mukanaan tuoman negatiivisen kehityksen ohessa 

antaa paljon toivoa opetustyön valoisaan tulevaisuuteen. 

 Tutkimusprosessini oli kestoltaan melko pitkä, lähes kaksi 

vuotta, joten saatoin kypsytellä asioita melko laajasti. Totuuden nimissä 

työskentely ei aina ollut kovin aktiivista, mutta alitajuisesti huomasin 

työstäväni aihetta eteenpäin. Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt 

pitäytymään alkuperäisessä tutkimussuunnitelmassa, joten muut sivupolut 

ovat uusien tutkimussuunnitelmien virittäjiä. Tutkimuksen edetessä 

havaitsin aineistossa useita jatkotutkimuksen arvoisia asioita. Monilla 

oppilailla saatoin havaita väsymistä puurtamiseen koulutehtävien parissa. 

Mikäli tehtävien laiminlyönti jatkuu pidempään saattaa seurauksena olla 

pahoja aukkoja perusvalmiuksien saavuttamisessa, joka johtaa 

alisuoriutumiseen. Kontoniemi (2003) on tutkinut alisuoriutumista 

opettajien näkökulmasta. Mielenkiintoista voisi olla tutkia alisuoriutumista 

oppilaiden keskuudessa. Alisuoriutuminen on ilmiönä moniselitteinen ja 
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siksi mielenkiintoinen. Oman tutkimuksen kohdejoukon oppilaista monet 

kuvailivat itsensä "tavallisiksi oppilaiksi". Tavallisuus saattaa muodostua 

myös tavoitteeksi ja ihanteeksi, joka ei salli huippusuorituksia.  

 Toiseksi mielenkiinnon kohteeksi tutkimustuloksia 

analysoidessa minulle heräsi mielenkiinto selvittää oppilaiden vanhempien 

rooli kuudesluokkalaisen koulunkäynnin onnistumisen edistäjänä tai 

jarruttajana. Molemmat jatkotutkimusaiheet ovat hyvin käytännönläheisiä, 

joista olisi itselleni hyötyä opettajantyössä kehittymisessä.  
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