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Abstract

This study explores self-regulated learning (SRL) in the learning context of a primary school. The
research focus is on the occurrence and promotion of SRL.

The research is a qualitative case study. The theoretical foundation rests on research into SRL
and its promotion. The research context was provided by the pedagogical development of the
UBIKO project, which took place at the Oulu University Teacher Training School (Oulun
normaalikoulu). The data consists of the structured diaries of students from grades 4 and 5 (N =
90) and the thematic interviews and descriptions of the learning context by their teachers (N = 6).
The analysis, carried out to clarify the meaning of the learning context, was boosted by samples
based on the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) questionnaire.

The results indicate that pupils are aware of their learning and they exploit different learning
strategies during their learning. The modification of the learning context has a different impact on
the motivation and strategy use of strategically low and high pupils. SRL can be promoted by
creating a learning context that supports pupils in their planning, monitoring and evaluation
processes. In terms of school development it is not enough to concentrate on single supportive
elements – the systemic development the learning context (i.e. learning situation, physical
environment and social architecture) also needs to be considered.

The findings of this study contribute to understanding the skills and promotion of SRL among
primary school pupils. The results offer research-based support for teachers, teacher trainees and
school developers to meet the challenges of 21st century education.

Keywords: learning, learning context, learning environment, learning strategies,
motivation, primary school, scaffolding, self-regulated learning
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Tiivistelmä

Väitöstutkimus tarkastelee oppimisen itsesäätelyä alakoulun oppimiskontekstissa. Tutkimuskoh-
teina ovat oppimisen itsesäätelyn ilmeneminen sekä sen kehittymisen tukeminen.

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka teoreettinen tausta on oppimisen itsesäätelyn
ja sen kehittymisen tutkimuksessa. Tutkimuskontekstina toimi Oulun yliopiston harjoittelukou-
lussa (Oulun normaalikoulu) toteutunut UBIKO-kehittämishanke, jonka aikana tapahtuneeseen
pedagogiseen kehittämiseen tutkimus kohdentuu. Tutkimusaineisto koostuu 4.–5.-luokkalaisilta
oppilailta (N = 90) kerätyistä strukturoiduista päiväkirjoista sekä heidän opettajiensa (N = 6)
oppimiskontekstia kuvaavista raporteista ja teemahaastatteluista. Lisäksi oppimiskontekstin mer-
kityksen analyysia syvennettiin tarkastelemalla oppimisen itsesäätelyn ilmenemisen muutoksia
Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) -kyselyn avulla oppilasjoukosta seu-
lottujen otosten osalta.

Tutkimustulokset osoittavat oppilaiden olevan tietoisia oppimiseensa liittyvistä tekijöistä, ja
he hyödyntävät oppimisessaan erilaisia oppimisstrategioita. Tulosten perusteella oppimiskon-
tekstissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat eri tavoin strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilai-
den motivaatioon ja strategiseen toimintaan. Oppimisen itsesäätelyn kehittymistä voidaan tukea
luomalla oppimiskontekstiin piirteitä, jotka vahvistavat oppilaiden oman toiminnan suunnitte-
lua, tarkkailua ja arviointia. Koulun kehittämisen näkökulmasta yksittäisten elementtien lisäksi
on huomioitava se systeeminen kokonaisuus, joka oppimistilanteen, fyysisen oppimisympäris-
tön sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta oppimiskontekstiin muodostuu.

Väitöstutkimuksen tulokset ja tutkimuskontekstin yksityiskohtainen esittely lisäävät ymmär-
rystä alakouluikäisten oppimisen itsesäätelytaidoista ja niiden kehittymisen tukemisesta. Tulok-
set auttavat opettajia, opettajankouluttajia ja muita koulun kehittäjiä vastaamaan tutkimusperus-
taisesti niihin vaatimuksiin, joita 2000-luvun koulutukselle on kansainvälisestikin asetettu.

Asiasanat: alakoulu, itsesäätöinen oppiminen, motivaatio, opetuksellinen tuki,
oppiminen, oppimisen itsesäätely, oppimisstrategiat, oppimisympäristö





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Missä aiemmin oli katsoja, olkoon nyt osallistuja. (Bruner 1983: 60)”



8 

  



9 

Kiitokset 

Tämä väitöskirja on saanut alkunsa jo syksyllä 2007, jolloin luokassani toteutettiin 

nykyisen Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusryhmän (LET) valmistelema 

oppimisen itsesäätelyyn liittynyt interventio. En tuolloin hahmottanut kuin pienen 

osan minulta pyydettyjen pedagogisten ratkaisujen perusteista. Toiminnan tavoit-

teellisuus, voimakas oppilaiden vastuuttaminen ja tutkijoiden horjumaton usko toi-

minnan merkityksellisyyteen jättivät minuun kuitenkin pysyvän jäljen. Yhteinen 

kahdeksan viikon matka synnytti aidon kiinnostuksen oppimisen tutkimukseen. 

Väitöskirja tuntui tuossa vaiheessa monestakin syystä mahdottomalta haaveelta, 

mutta pienimuotoista tutkimusta ja oman työn kehittämistä sain kuitenkin seuraa-

vien vuosien aikana tehtyä. Ilman onnekkaita sattumia ja upeita työtäni tukeneita 

ihmisiä laajamuotoisempi tutkimus olisi jäänytkin unelmaksi. Myöhemmin tässä 

väitöskirjassa esiteltävän UBIKO-hankkeen rahoituspäätöksen saapuminen Ope-

tushallitukselta kesällä 2011 oli itselleni se hetki, jolloin tiesin tutkimusmaratonin 

toden teolla alkavan. UBIKO-hankkeesta muodostui lopulta ainutlaatuinen hanke-

kokonaisuus, ja haluankin kiittää kaikkia hankkeen syntymisen ja toteutumisen 

mahdollistaneita henkilöitä ja organisaatioita sekä ennen kaikkea niitä, jotka ovat 

auttaneet ja tukeneet minua väitöstutkimuksen eri vaiheissa. 

Professori Sanna Järvelä on ollut korvaamaton tuki paitsi ohjaajana myös oi-

kea-aikaisena motivaation kannattelijana. Jo ennen UBIKO-hankkeen käynnisty-

mistä Sanna kiinnitti minut salakavalasti oppimisen tutkimukseen. Varsinaisen väi-

töstutkimuksen aikana Sanna ohjasi minut asettamaan realistisia välitavoitteita ja 

pakotti minut tekemään omia valintoja. Pilke silmäkulmassa voin sanoa kehitty-

neeni tutkijaksi, joka osaa suunnitella, tarkkailla ja arvioida omaa työskentelyään. 

Edellisten lisäksi olen kiitollinen Sannalle siitä, että olen päässyt käytännön työn 

kautta näkemään, millainen merkitys on tiedeyhteisöön kuulumisella ja miten kan-

sainvälistä huippututkimusta tekevä tutkimusryhmä työskentelee. 

Tieteellisessä työssä kriittisyys on hyve. Olin onnekas saadessani esitarkasta-

jiksi dosentti, FT Minna Lakkalan ja dosentti, KT Marjaana Veermansin. Haluan 

kiittää heitä siitä tarkkuudesta ja rakentavuudesta, jolla he työtäni kommentoivat. 

Saamani palaute auttoi minua työni viimeistelyssä ja kehitti minua tieteellisessä 

kirjoittamisessa enemmän kuin mikään muu koko väitöskirjaprosessin aikana. 

Töitä riitti silti huolellisesti tekstiäni hioneille kielentarkastaja KL, FM Anja Lind-

hille ja sarjatoimittaja KT Veli-Matti Ulviselle. Haluan osoittaa heille suuret kiitok-

set erinomaisesta ja opettavaisesta yhteistyöstä. Professori Kati Mäkitalo-Siegliä 

kiitän suostumisesta vastaväittäjän tehtävään. 
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LET-tutkimusryhmä teki minusta tutkijan. Kysymyksiini oli aina vastaaja ja 

kommenttipyyntöihini aina kommentaattori. Lisäksi olen kiitollinen jaetusta arjesta. 

Sen kautta välittynyttä osaamista en olisi saanut millään muulla tavalla kuin ole-

malla osa ryhmää. Olen oppinut, että tutkijan työhön kuuluu pyyteetön muiden tut-

kijoiden auttaminen, korkea vaatimustaso kaikelle työskentelylle sekä oman ja tois-

ten asiantuntijuuden arvostaminen – ja nauraminen. LET on ollut korvaamaton! 

Kiitos! Kiitos! Kiitos jokaiselle! Kiitos! 

Jos ei UBIKO-hanketta, ei tutkimusaineistoa. Ellei Oulun normaalikoulun sil-

loinen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan (TUTKOKE) koordinaattori ja 

kollegani KT Hannu Juuso olisi hankkeen suunnitteluvaiheessa nostanut väitöstut-

kimuksen mahdollisuutta esille, olisin nukkunut onneni ohi. On suurelta osin Han-

nun ansiota, että olen nyt kirjoittamassa tätä Kiitokset-osiota. Hannu on pitänyt 

harjoittelukoulujen TUTKOKE-tehtävää ansiokkaasti esillä jo vuosia, ja tämä väi-

töskirja on sen työn konkreettinen hedelmä. 

Käytännön tasolla tutkimuksen kulkuun vaikuttivat huomattavasti kehittämis-

työn arkea kanssani jakaneet UBIKO-opettajat. Yhteiset ideoinnit, väittelyt, suun-

nitelmat sekä arjen keskustelut muovasivat merkittävästi sitä, millaiseksi kokonai-

suudeksi tutkimus muodostui. Arjen kiireiden keskellä UBIKO-opettajat jaksoivat 

tunnollisesti huolehtia myös tutkimusaineistoa tuottaneesta raportoinnista. Elimme 

yhdessä läpi kehittämishankkeen, joka hakee mielestäni vertaistaan. Kaikille 

UBIKO-luokissa työskennelleille oppilaille, opettajille ja opetusharjoittelijoille 

kuuluu suuri kunnia tämän väitöskirjan valmistumisesta. 

Suomen yliopistokiinteistöjen dosentti, TkT Olli Niemeä haluan kiittää erin-

omaisesta yhteistyöstä UBIKO-hankkeen kehittämisessä ja hänestä välittyneen in-

nokkuuden luomasta positiivisesta paineesta tämän tutkimuksen loppuunsaattami-

seen. 

Olen erittäin kiitollinen Oulun normaalikoululle väitöstyön tukemisesta ja 

mahdollistamisesta. Tutkimus ei kuitenkaan olisi valmistunut, ellen olisi kriittisissä 

vaiheissa pystynyt irrottautumaan opettajan työstä. Kiitokset Opetushallitukselle 

UBIKO-hankkeen aikaisen tutkija-koordinaattorin tehtävän rahoittamisesta, Suo-

men kulttuurirahastolle (Yksityiskoulujen Eläkekassan rahasto) apurahasta sekä 

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnalle tohtorikoulutettavan työsuhteen 

rahoittamisesta. 

Viimeiset vuodet ovat olleet melkoista ajatusmyrskyä. On ollut tärkeää saada 

jakaa paineita ystävien kanssa. Erityisen merkitykselliseksi olen kokenut KT 
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Raimo Salon kanssa käydyt keskustelut. Olemme jakaneet toistemme väitösproses-

sissa iloja ja haasteita päätymättä usein mihinkään järkevään tulokseen mutta silti 

ymmärtäen, mistä toinen on puhunut. 

Vanhempiani Karin ja Matti Kontturia haluan kiittää saamastani rajattomasta 

rakkaudesta, läsnäolosta ja tuesta. Niiden kautta olette antaneet minulle ja sisaruk-

silleni Liisalle ja Ristolle siivet! 

Perheeni on minulle tärkeintä maailmassa. Miko, Jami, Saku, Aava ja Reko 

ovat pitäneet huolen siitä, ettei isä pääse unohtamaan tutkimuksen ulkopuolista elä-

mää. Jokainen on vuorollaan joutunut kuuntelemaan tai lukemaan isän uusimpia 

tutkimuslöydöksiä ja vastavuoroisesti avannut minulle kitaraefektien, koripallon 

paikkapuolustuksen, Dota-hahmojen, Hello Kittyjen tai Spidermanin maailmaa. 

Vaimoni Anne on lukenut jokaisen tämän väitöskirjan kappaleen ensimmäisen ver-

sion ja luonut siitä huolimatta uskoa väitöskirjan valmistumiseen. Lisäksi Anne on 

sietänyt lähellään ajatuksissaan pyörivää miestä, joka ei kuule eikä näe, mitä ym-

pärillä tapahtuu. En uskalla luvata edellisten muuttuvan, mutta rakkaudella kiitän 

Annea saamastani tuesta. 

Oulun Karinkannassa 12.12.2015 

Heikki Kontturi 
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1 Johdanto 

”Minua alkaa hieman turhauttaa eikä se tunnu kovin mukavalta. Silloin on pa-

ras pyytää apua joltain, joka osaa auttaa tarvittaessa. Läksyjen teko auttaa 

myös siihen. Lunttaus ei auta mitenkään. Eihän sitä sitten osaa myöhemmin-

kään! Meillä ei kyllä ole ollut mitään ymmärtämätöntä asiaa ainakaan vielä. 

Ehkä se jakokulma juttu tuntuu vaikealta, kun se sitten tulee käsiteltäväksi. Li-

sätehtävätkin voivat auttaa ymmärtämään mikäli ne liittyvät sivun aiheeseen. 

Kokeisiin lukeminen voi olla vaikeaa, mutta kyllä sekin asia lopulta mieleen 

painuu. Kannattaa vain harjoitella ahkerasti kaikkea mihin pystyy vaikutta-

maan.” (Oppilas 17 / UBIKO 1 jaksopäiväkirjassa) 

Oppimisen taitojen ja oppilaan oman aktiivisen tiedonrakentelun merkitys oppimi-

selle on tunnettu vuosikymmeniä. Viime vuosina koulutuksen asiantuntijat ovat 

pyrkineet määrittelemään, millaisia taitoja ja valmiuksia 2000-luvun (21st century 

skills/competencies) koulun tulisi pyrkiä kehittämään (Ananiadou & Claro 2009, 

Binkley ym. 2012, Voogt ym. 2013). Nykyisen tutkimustiedon mukaan aloiteky-

kyiset, sisäisesti motivoituneet ja vastuulliset oppilaat saavuttavat parhaita oppi-

mistuloksia (Wolters 2010, Zimmerman & Bandura 1994). Näiden oppimisen it-

sesäätelyyn (self-regulated learning) liittyvien taitojen yhteys hyviin oppimistulok-

siin on ollut tutkijoiden tiedossa jo pitkään (mm. Zimmerman & Bandura 1994). 

Viimeisten vuosikymmenten aikana kasvatustieteellinen ja psykologinen tutki-

mus ovat tuottaneet erilaisia teoreettisia malleja niistä kognitiivisista, metakogni-

tiivisista ja motivationaalisista prosesseista, joista oppimisen itsesäätely koostuu 

(Boekaerts & Niemivirta 2000, Pintrich 2000, Winne & Hadwin 1998, Zimmerman 

2000). Oppimisen itsesäätelyn tutkimuksessa on yleisesti keskitytty kognitiivisten 

strategioiden käytön, motivaation ja metakognitiivisen kyvykkyyden alueelle 

(Wolters 2003). Yleistäen voidaan sanoa oppimisen itsesäätelyn tutkimuksen ko-

koavan yhteen niitä prosesseja, joita taitavat oppijat hyödyntävät. Sen tavoitteena 

on havaita ja ymmärtää oppimiseen vaikuttavia tekijöitä sekä auttaa oppijoita paitsi 

omassa oppimisessaan myös siinä kehittymisessä (Perry 1998, Wolters 2003). Tut-

kimusmenetelmien osalta kehitys on vaikuttanut aineistonkeruumenetelmien mo-

nimuotoistumiseen sekä aineistojen rinnakkaiseen hyödyntämiseen (Boekaerts & 

Corno 2005). 2000-luvulla tutkimus on siirtynyt lähemmäs todellisia oppimistilan-

teita (Boekaerts ym. 2000). Vaikka aidoissa konteksteissa tapahtuvat tutkimukset 

ovat lisääntyneet (Boekaerts & Corno 2005), ovat tutkimukset usein varsin lyhyt-
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kestoisia ja keskittyvät tarkastelemaan vain osaa oppimisen itsesäätelyn kom-

ponenteista (Dignath & Büttner 2008). Kehittynyt oppimistutkimus on kuitenkin 

avannut uusia näkökulmia siihen, mistä oppimisessa on oikeastaan kyse, kuinka se 

pitäisi määritellä ja miten sitä voidaan arvioida. Yhtäaikaisesti tutkimustiedon li-

sääntymisen kanssa teknologian kehitys on muuttanut tiedon olemusta ja asettanut 

omat haasteensa jokaisen kansalaisen osaamiselle. Asioiden ymmärtäminen ja 

omaksutun asiantuntijuuden joustava soveltaminen ovat muodostuneet keskeisiksi 

kehittämistavoitteiksi kouluoppimisen päivittämisessä yhteiskunnan vaatimuksia 

vastaavaksi (Sawyer 2014b). Kouluilta odotetaan tukea elinikäisen oppimisen edel-

lytysten antamiseen kaikille oppilaille (European Commission 2010, Opetushalli-

tus 2015). Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että oppilailla on kouluissa mah-

dollisuus harjoitella monipuolisesti tiedon kanssa työskentelyä ja kehittää omaa op-

pimisprosessiaan reflektoinnin kautta (Sawyer 2014a). Näin ollen taito ja tahto 

oman oppimisen suunnitteluun, tarkkailuun ja arviointiin – oppimisen itsesäätely – 

ovat keskeisiä kehittämisen kohteita koulun pyrkiessä vastaamaan tämän vuosisa-

dan haasteisiin (Paris & Paris 2001, Wolters 2010). Tutkijoiden mukaan oppimisen 

taitoja ja tahtoa pidetään myös yhtenä ihmisen hyvinvoinnin tekijöistä jatkuvasti 

muuttuvassa toimintaympäristössämme (Trilling & Fadel 2009). Oppimisen it-

sesäätelyn tutkimus on viimeisen 30 vuoden aikana pyrkinyt ymmärtämään ja mal-

lintamaan niitä käsitteitä ja prosesseja, joita tavoitesuuntautuneeseen oppimiseen 

liittyy (Sitzmann & Ely 2011, Zimmerman & Schunk 2011). Itsesäätelytutkimuk-

sen alueella tarvitaan lisää tutkimuksia, jotka toteutetaan pitkäkestoisina aidossa 

kouluympäristössä oppilaiden työskennellessä omien opettajiensa kanssa. Tämän-

kaltainen tutkimus luo kasvatusalan eri toimijoille ymmärrystä ja välineitä siihen, 

miten teoreettinen ymmärrys voidaan siirtää osaksi tavallisenkin koulun käytäntöjä. 

Tämän tutkimuksen tutkimusympäristönä toimi Oulun normaalikoulussa to-

teutettu Opetushallituksen rahoittama UBIKO-hanke (2011–2013). Hankkeen pää-

määränä oli koulun toimintakulttuurin ja infrastruktuurin uudistaminen ymmärtä-

vää, taitavaa ja innostavaa oppimista tukevaksi. Alkuperäisessä hankehakemuk-

sessa tavoitteisiin pyrittiin kehittämällä opetussuunnitelmaa, oppimisen arviointia 

ja itsesäätelyä sekä opettajien tiimityöskentelyä. Tämä väitöstutkimus kohdistuu 

10–12-vuotiaiden alakoululaisten oppimisen itsesäätelyn ilmenemiseen ja sen ke-

hittymisen tukemiseen suomalaisessa alakoulukontekstissa. Tutkimustehtävän kes-

keisenä lähtökohtana on tieto siitä, että oppimisen itsesäätely on tärkeä opiskelu-

taito, jonka merkitys korostuu jatkuvaa oppimista vaativassa, muuttuvassa ja tie-

tointensiivisessä yhteiskunnassa. Tutkimukset ovat tuottaneet selkeää näyttöä op-
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pimisen strategioiden (Salovaara 2005), motivaation (Pintrich 1999) ja opintosuo-

ritusten (Paris & Paris 2001, Winne 1995, Zimmerman & Bandura 1994) kehitty-

misestä harjoittelun avulla. Tämän tutkimuksen käynnistävänä ajatuksena on li-

säksi ollut se, että oman työskentelyn suunnittelu ja ohjaaminen ovat tärkeitä elin-

ikäisen oppimisen taitoja, joiden harjoitteleminen ja omaksuminen on aloitettava 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä, miten 

oppimisen itsesäätely ilmenee alakoulun teknologiatuetussa ja muuntuvassa 

oppimiskontekstissa. Oppilaiden tuottamasta aineistosta analysoitiin sisällön erit-

telyn avulla, millaisia itsesäätöisen oppimisen elementtejä oppilaiden työskente-

lyssä ilmenee ja millaisia määrällisiä ja laadullisia eroja strategisesti heikon ja vah-

van ryhmän oppimisen itsesäätelyn ilmenemisessä esiintyy lukuvuoden aikana. Ai-

neiston analyysi nojautuu Paul Pintrichin luomaan itsesäätöisen oppimisen yleiseen 

malliin (Pintrich 2000), joka esitellään tarkemmin luvussa 2.3. 

Toinen tämän tutkimuksen tavoitteista on tutkia, miten oppimiskonteksti voi 

luoda mahdollisuuksia oppimisen itsesäätelyn kehittymiselle. Opettajat rapor-

toivat luokkiensa toiminnasta oppilaiden työskentelyn aikana. Sisällönanalyysilla 

aineistosta nostettiin esille oppimisen itsesäätelyä tukevan oppimiskontekstin piir-

teitä. Tässä väitöskirjassa oppimiskontekstilla tarkoitetaan oppijan ulkopuolisia op-

pimisprosessiin vaikuttavia tekijöitä (ks. Salovaara 2005: 19). Opettajille tehtiin 

myös teemahaastattelu, jossa he tulkitsivat oppimisen itsesäätelyn kehittymistä tu-

keneen kehittämishankkeen aikaisia kokemuksiaan. 

Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemisen tutkimus on tärkeää, koska 

suomalainen koulu on reagoinut hitaasti oppimisen tutkimuksen esille tuomiin ke-

hityshaasteisiin. Muun muassa Euroopan komission tilaama kartoitus osoittaa Suo-

men jääneen jälkeen teknologian opetuskäytössä muuta Eurooppaa (European 

Schoolnet 2013). Lisäksi oppilaiden on todettu tarvitsevan nykyistä enemmän ko-

kemuksia ja harjoitusta oman toimintansa ohjaamiseen ja oppimaan oppimiseen 

(Lipponen 2012). Itsesäätelyn ja hyvien oppimistulosten välinen yhteys on tiedossa 

(Paris & Paris 2001, Winne 1995, Zimmerman 1990), mutta tietoa ei pystytä kou-

luissa täysimääräisesti hyödyntämään. Dignath-van Ewijk ja van der Werf (2012) 

tutkivat opettajien tietoja ja asenteita oppimisen itsesäätelyn tukemiseen. Tulokset 

osoittavat opettajien luovan oppilaille oppimistilanteita oppimisen itsesäätelyyn, 

mutta he eivät kuitenkaan aktiivisesti tue oppilaiden oppimisen taitojen vahvistu-

mista. Opettajat ovat epävarmoja itsesäätelyn tukemisen onnistumisesta (Perry ym. 

2008), ja tämä saattaa vaikuttaa pitäytymiseen aikaisemmissa opetuskäytänteissä 



18 

(Kramarski & Michalsky 2009). Laajemman muutoksen kannalta keskeisessä ase-

massa on opettajien usko oppimisen itsesäätelyn tukemisen tehokkuuteen myös ai-

doissa oppimistilanteissa (Dignath-van Ewijk & van der Werf 2012). 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opettajien täydennyskoulutuk-

sissa, uusien opetussuunnitelmien suunnittelu- ja käyttöönottoprosesseissa sekä it-

sesäätöistä oppimista tukevien oppimiskontekstien suunnittelussa. Suomessa vuo-

sien 2016–2019 kuluessa käyttöön otettavan perusopetuksen opetussuunnitelman 

(Opetushallitus 2015) taustalla oleva oppimiskäsitys nojautuu oppimisen itsesääte-

lyn teoriaan, eikä ilmiötä ole suomalaisessa kontekstissa aikaisemmin tutkittu näin 

laajamittaisen hankkeen osana. Opettajat ja koulut tarvitsevat tutkimusperustaisia 

toimintamalleja oman opetustyönsä kehittämisen tueksi. Tämä tutkimus tuo konk-

reettista mutta tutkimusperustaista tietoa siitä, kuinka oppimisen itsesäätelyn tuke-

minen voidaan sisällyttää jokaisen suomalaisen koulun arkipäivään. 
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2 Oppimisen itsesäätelyn teoreettiset 
lähtökohdat 

Oppimisen itsesäätelytutkimuksen teoreettinen lähtökohta on ymmärrys oppijan 

aktiivisesta tietoa konstruoivasta roolista omassa oppimisprosessissaan (Bandura 

1989, Piaget 1954, Vygotsky 1978). Oppija, joka säätelee omaa oppimistaan, on 

toisin sanoen metakognitiivisesti, motivationaalisesti ja toiminnallisesti aktiivinen 

(Zimmerman 1986). 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana oppimisen itsesäätelytutkimuksessa on 

kiinnitetty enenevässä määrin huomiota motivaation (Wolters 2003), tahdon 

(Boekaerts & Corno 2005) ja tunteiden (Järvenoja 2010) säätelyyn. Uutta on myös 

sosiaalisen vuorovaikutuksen korostuminen. Aikaisemmin sosiaaliset tilanteet on 

huomioitu itsesäätelytutkimuksessa lähinnä kontekstin kautta prosessiin vaikutta-

vana tekijänä (Pintrich 2000, Puustinen & Pulkkinen 2001). 

Itsesäätelytutkimuksessa on tuotettu useita teoreettisia malleja niistä kognitii-

visista ja metakognitiivisista prosesseista, joista itsesäätely koostuu. Erityisesti vii-

meisen 20 vuoden aikana itsesäätelymallit ovat lähestyneet päälinjoiltaan toisiaan. 

(Sitzmann & Ely 2011, Zeidner ym. 2000.) Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdis-

tuu oppimisen itsesäätelyn ilmenemiseen ja sen kehittymisen tukemiseen. Seuraa-

vissa alaluvuissa määritellään ja kuvataan tarkemmin tämän tutkimuksen kannalta 

keskeisiä oppimisen itsesäätelytutkimuksen teoreettisia ja metodologisia näkökul-

mia. Alaluvut etenevät keskeisten käsitteiden määrittelystä oppimisen itsesäätely-

mallien esittelemiseen, jonka yhteydessä tässä tutkimuksessa hyödynnetty Pint-

richin malli kuvataan tarkemmin. 

2.1 Oppimisen itsesäätely 

Pintrichin (2000) mukaan oppimisen itsesäätely on aktiivinen tiedonrakentelupro-

sessi, jonka aikana oppija asettaa itsensä ja ympäristönsä ohjaamana tavoitteita 

omalle toiminnalleen. Prosessin aikana oppija monitoroi, säätelee ja kontrolloi tie-

toisesti kognitiivista toimintaansa, motivaatiotaan sekä käyttäytymistään (Jär-

venoja & Järvelä 2006, Pintrich 2000, Wolters 2003). Itsesäätöinen oppija uskoo 

kykyihinsä ja tavoittelee oman osaamisensa kasvua (Pintrich 2000, Schunk & Ert-

mer 2000, Wolters 2003). Lisäksi hän hyödyntää monipuolisesti erilaisiin opiske-

lutilanteisiin ja -tehtäviin sopivia kognitiivisia strategioita (Alexander ym. 1998, 

Weinstein & Mayer 1986). Oppimisen itsesäätelyn mahdollistaa oppijan metakog-
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nitiivinen toiminta hänen tiedostaessaan ja tarkkaillessaan omaa toimintaansa (But-

ler & Winne 1995) ja ympäristöään (Pintrich 2000). Edellä viitattujen tutkimusten 

perusteella oppimisen itsesäätely on kontekstisidonnaista, oman oppimisen tarkoi-

tuksellista ja päämäärätietoista suunnittelua, tarkkailua ja arviointia. 

2.2 Oppimisen itsesäätelyn mallit 

Oppimisen itsesäätelyn tutkimuksen avulla pyritään kuvaamaan kognitiivisten, 

motivationaalisten ja kontekstuaalisten tekijöiden vaikutusta oppimisprosessiin 

(Greene & Azevedo 2007). Tutkimuksissa kehitetyissä teoreettisissa malleissa tut-

kijat ovat pyrkineet selittämään oppimisen taustalla olevia perusrakenteita sekä nii-

hin kuuluvia käsitteitä. Mallien taustalla on Pintrichin (2000, 2004) mukaan joukko 

samankaltaisia perusolettamuksia, jotka on koottu taulukkoon 1. 

Taulukko 1. Oppimisen itsesäätelyn perusolettamukset Pintrichia (2000, 2004) mukail-

len. 

Taustaoletus Kuvaus 

Oppija on aktiivinen 

tiedonrakentaja. 

Oppija on aktiivinen oman oppimisprosessin toimija rakentaen omaa 

ymmärrystään, tavoitteitaan ja strategioitaan persoonaansa ja 

toimintaympäristönsä muokkaamana. 

Oppija vaikuttaa 

oppimisprosessiinsa. 

Oppija kykenee jossain määrin monitoroimaan, kontrolloimaan ja 

säätelemään omaa ajatteluaan, motivaatiotaan, käyttäytymistään ja 

ympäristöään. 

Itsesäätelyllä on perusta. Oppijan toiminnan säätely perustuu tavoitteisiin, kriteereihin ja/tai 

standardeihin. 

Oppimistilanne on 

kokonaisvaltainen. 

Itsesäätöiset prosessit sulauttavat yhteen oppijan sisäiset ja ulkoiset 

(mm. oppimiskonteksti) ominaisuudet. Oppimisprosessin aikaiseen 

työskentelyyn sekä lopputulokseen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko 

oppimistapahtuma. 

Vaikka malleissa on paljon yhdistäviä tekijöitä, ne painottavat eri asioita (Boekaerts 

& Corno 2005). Tätä tukee myös Puustisen ja Pulkkisen vuonna 2001 julkaisema 

katsaus, jossa he analysoivat viisi vuosituhannen vaihteessa julkaistua oppimisen 

itsesäätelymallia. He tarkastelevat mallien eroja ja yhtäläisyyksiä neljästä näkökul-

masta: taustateoria, oppimisen itsesäätelyn määritelmä, malliin sisällytetyt kom-

ponentit sekä mallin taustalla oleva tieteellinen työ. Taulukossa 2 luetellaan kat-

sauksessa mukana olleet mallit, niiden painotukset sekä teoreettiset taustat. 
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Taulukko 2. Oppimisen itsesäätelyn merkittävimmät mallit (Puustinen & Pulkkinen 

2001).  

Oppimisen itsesäätelymalli Painotus Teoreettinen tausta 

Boekaerts’ Model of Adaptable Learning (Boekaerts & 

Niemivirta 2000) 

Tavoite-

orientaatio 

Toiminnan kontrolliteoria 

Transaktionaalinen 

stressiteoria 

Borkowski’s Process-oriented Model of Metacognition 

(Borkowski 1996) 

Metakognitio 

 

Informaation prosessointiteoria 

Metakognitiivisen tutkimuksen 

traditio 

Pintrich’s General Framework for SRL (Pintrich 2000) Tavoite-

orientaatio 

Sosio-kognitiivinen teoria 

Winne’s Four-stage Model of Self-regulated Learning 

(Winne & Hadwin 1998) 

Metakognitio 

 

Informaation prosessointiteoria 

Kognitiotieteet 

Zimmerman’s Social Cognitive Model of Self-regulation 

(Zimmerman 2000) 

Tavoite-

orientaatio 

 

Sosio-kognitiivinen teoria 

Winnen (Winne & Hadwin 1998) ja Borkowskin (1996) mallit painottavat meta-

kognitiota itsesäätelyn keskeisimpänä tekijänä. Näissä malleissa tuodaan esiin 

myös päämäärätietoinen työskentely, mutta sitä ei kuitenkaan korosteta samalla ta-

valla kuin Boekaertsin (Boekaerts & Niemivirta 2000), Pintrichin (2000) ja Zim-

mermanin (2000) malleissa, joissa oppimisen itsesäätely on ennen kaikkea tavoite-

suuntautunut prosessi. Vaikka eri mallien taustateoriat ja niissä kuvattujen itsesää-

telykomponenttien nimitykset eroavat toisistaan, mallien erot syntyvät lähinnä siitä, 

miten ne painottavat eri osa-alueita (Puustinen & Pulkkinen 2001). Alakouluikäis-

ten oppijoiden kanssa toteutetuissa interventioissa parhaita tuloksia on saatu sosio-

kognitiiviseen teoriaan pohjautuvien mallien toimiessa tutkimuksen lähtökohtana 

(Dignath ym. 2008). Tämän johdosta sosio-kognitiivinen taustateoria oli yksi mer-

kittävä kriteeri valittaessa seuraavassa alaluvussa kuvattava Pintrichin malli tässä 

väitöstutkimuksessa hyödynnettäväksi teoreettiseksi malliksi. 

Oppimisen itsesäätelymalleja yhdistää niiden kolme päävaihetta, jotka Puusti-

nen ja Pulkkinen (2001) nimeävät valmistavaksi vaiheeksi (preparatory phase), 

suoritusvaiheeksi (performance phase) ja arviointivaiheeksi (appraisal phase). Val-

mistavassa vaiheessa oppijat tekevät metakognitiivisia tietoon perustuvia valintoja: 

määrittävät tehtävänsä, asettavat tavoitteita, tekevät strategisia valintoja sekä suun-

nittelevat ajankäyttöään ja sitoutumistaan (Pintrich 2000). Suoritusvaiheessa oppi-

jat puolestaan toimeenpanevat valitsemiaan strategioita sekä suuntaavat toimin-
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taansa monitoroimalla etenemistään suhteessa tavoitteisiin ja ympäröiviin olosuh-

teisiin (Zimmerman 2000). Arviointivaiheessa oppijat reflektoivat suoritustaan, 

tuotostaan sekä käyttämiensä strategioiden sopivuutta prosessin eri vaiheissa 

(Boekaerts 2000). Kaikki mallit olettavat oppimisen itsesäätelyprosessin olevan 

luonteeltaan syklinen, jolloin oppijan arviointivaiheen tulkinnat vaikuttavat seuraa-

van syklin aikaiseen prosessointiin (Puustinen & Pulkkinen 2001). 

2.3 Pintrichin itsesäätöisen oppimisen yleinen malli 

Edellä kuvatuista oppimisen itsesäätelyn malleista Pintrichin (2000) itsesäätöisen 

oppimisen yleinen malli valikoitui käytettäväksi tämän väitöskirjatutkimuksen teo-

reettisena mallina. Sosio-kognitiivisen teoriataustan lisäksi mallin valintaan vai-

kutti se, että kyseisessä mallissa korostetaan kontekstin merkitystä. Kontekstin sää-

telyn osa-alueelle kuuluvien oppimisympäristön, oppimistehtävien ja arvioinnin 

kehittäminen oli tämän väitöskirjatutkimuksen laajoja tavoitteita. Näillä uskottiin 

olevan vaikutusta myös itsesäätelyn prosesseihin. Toinen merkittävä syy mallin 

käyttöön oli metodinen. Pintrich kollegoineen loi 1990-luvulla Motivated Strate-

gies for Learning Questionnaire (MSLQ) -kyselyn, joka tuki tämän tutkimuksen 

tavoitteita ja vahvisti tutkimuksen sisäistä koheesiota (Pintrich ym. 1991). Tässä 

alaluvussa kuvataan tarkemmin Pintrichin (2000) luoma itsesäätöisen oppimisen 

yleinen malli (ks. Kuvio 1) ja sen yhteys tähän tutkimukseen. 

Kuvio 1. Oppimisen itsesäätelyn yleinen malli (Pintrich 2000). 
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Itsesäätöisen oppimisen yleisessä mallissa on neljä vaihetta ja neljä osa-aluetta. 

Pintrich (2000) korostaa, ettei kaikki akateeminen oppiminen sisällä kaikkia vai-

heita (1–4), vaan mallin taustalla on tavoite käsitteellistää oppimistapahtumaa sekä 

tukea siihen liittyvää tutkimusta. Selkeän kokonaiskuvan ansiosta malli auttaa ym-

märtämään oppimisen itsesäätelyn kokonaisuutta. Pintrich ei tarkoita eri vaiheiden 

numeroinnilla hierarkkista eikä lineaarista järjestystä. Tehtävän suorittamisen ai-

kana vaiheet ovat yhtäaikaisia ja dynaamisia vaikuttaen näin toisiinsa. Tavoitteet, 

suunnitelmat ja toiminta muuttuvat jatkuvasti työskentelyn aikaisen monitoroinnin, 

kontrollin ja reagoinnin ohjaamana. 

Itsesäätöisen toiminnan kohteeksi Pintrich (2000) määrittelee neljä osa-aluetta, 

joihin jokaisen edellä kuvatun vaiheen prosessointi kohdentuu. Näistä kolme eli 

kognitio (ks. Luku 2.3.1), motivaatio ja tunteet (ks. Luku 2.3.2) sekä käyttäytymi-

nen (ks. Luku 2.3.3) ovat oppijan sisäisiä psykologisia toimintoja. Neljäs osa-alue, 

konteksti (ks. Luku 2.3.4), sisältää välillisesti yksilön sisäiseen prosessiin vaikut-

tavia tekijöitä, kuten oppimisen arvioinnin ja tehtävän rakenteen. Tässä tutkimuk-

sessa erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, miten oppimisen itsesäätelyyn liit-

tyvät ilmiöt esiintyvät oppilaiden työskentelyn aikana. Pintrichin malliin sisältyvät 

osa-alueet tukevat hyvin oppimisen itsesäätelyn laajan kokonaisuuden jäsentämistä 

ja oppimisen itsesäätelyn ilmenemismuotojen havaitsemista. Tutkimuksen empiiri-

sen työskentelyn ymmärtämiseksi seuraavissa alaluvuissa kuvataan tarkemmin jo-

kaisen osa-alueen teoreettista sisältöä. 

2.3.1 Kognitio ja sen säätely 

Kaikki oppiminen ei ole määrätietoisesti tavoitteisiin pyrkivää toimintaa, mutta tut-

kimukset osoittavat oppimisen olevan tehokkainta työskentelyn ollessa suunnitel-

mallista ja oppijan hallinnassa olevaa (Weinstein & Mayer 1986, Zimmerman 

2008). Kognitiivinen säätely tukee oppijaa tehokkaiden työskentelymuotojen va-

linnassa ja hyödyntämisessä. 

Oppimisen itsesäätelyn taustaoletuksena on säätelyn perustuminen oppijan 

määrittelemiin kriteereihin (Pintrich 2000). Tietoisesti määritellyt tehtäväkohtaiset 

tavoitteet mahdollistavat oman toiminnan säätelyn valitun päämäärän suunnassa. 

Koulussa ja luokkahuoneessa oppijoilla on monenlaisia ja monentasoisia tavoitteita. 

Itsesäätöisen oppimisen tutkimuksessa huomio kohdistuu pääosin oppimiseen liit-

tyviin tavoitteisiin, vaikka todellisuudessa oppijoiden erilaiset tavoitteet linkitty-

vätkin vahvasti toisiinsa. Edellä mainittuja oppimisen itsesäätelyn malleja kritisoi-
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daankin tavoitteiden yksipuolisuudesta (Boekaerts & Corno 2005). Luokkahuo-

neessakin oppimisessa saattaa olla esimerkiksi sekä oppimiseen itseensä että hy-

vinvointiin liittyviä tavoitteita. Mielekkäiksi koetut oppimistehtävät (kiinnostavuus, 

asiaankuuluvuus, vaikuttavuus) edesauttavat oppijoita asettamaan oppimiseen ja 

suorittamiseen liittyviä tavoitteita. Vaikealta tuntuvat, ei kiinnostavat ja stressaavat 

tehtävät puolestaan lisäävät todennäköisyyttä, että oppijat asettavat omaan hyvin-

vointiinsa liittyviä tavoitteita. (Boekaerts 1999.) Tehtävänannon yhteydessä it-

sesäätöiset oppijat analysoivat oppimistehtävän tarkasti. Oppija tarkastelee aikai-

sempia kokemuksiaan sekä oppiainesisällön että työskentelyn näkökulmista. Teh-

täväanalyysin ollessa tietoista toimintaa Pintrich (2000) katsoo sen olevan oppimi-

sen itsesäätelyä. Kognitiivisella osa-alueella oppimisen itsesäätely voi ilmetä myös 

siinä, millaisia kognitiivisia ja metakognitiivisia strategioita oppilaat käyttävät 

(Pintrich 2000). Seuraavaksi määritellään yksityiskohtaisesti (1) kognitiivisia ja (2) 

metakognitiivisia strategioita sekä tarkastellaan niiden yhteydessä tämän väitöskir-

jatutkimuksen kannalta keskeisiä aiempia tutkimustuloksia. 

(1) Kognitiiviset strategiat 

Weinstein ja Mayer (1986) tunnistavat kolme tiedon kanssa työskentelyyn liittyvää 

kognitiivista strategialuokkaa: harjoittelu-, elaborointi- ja organisointistrategiat. 

Taulukossa 3 on tarkempi kuvaus näistä strategioista tavoitteineen. Harjoittelustra-

tegioilla viitataan tiedon muistamista edesauttaviin menetelmiin, kuten ulkoa opet-

teluun ja muistiinpanojen kirjoittamiseen. Elaborointistrategiat puolestaan liittyvät 

tiedon merkitykselliseksi ja omakohtaiseksi tekemiseen muun muassa omin sanoin 

kertomisen ja yhteenvetojen tekemisen avulla. Organisointistrategioilla tarkoite-

taan yhteyksien luomista opiskeltavien asioiden välillä, jossa esimerkiksi mielle-

karttojen tekeminen voi toimia apuna. 

Taulukko 3. Tiedon työstämisessä käytettävät kognitiiviset strategiat (Weinstein & 

Mayer 1986, ks. myös Weinstein ym. 2011). 

Luokka Tavoite Kuvaus Toimintaesimerkki 

Harjoittelustrategiat Tiedon muista-

minen 

Opiskeltavaa asiaa 

toistetaan. 

Ulkoa opettelu, nauhoitteiden tai 

videotallenteiden uudelleen 

käyttö, muistiinpanojen 

kirjoittaminen, pääkohtien 

korostaminen, kuvakortit, 

periaatteiden toisto 
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Luokka Tavoite Kuvaus Toimintaesimerkki 

Elaborointistrategiat Tiedon merkityk-

sellistäminen 

Opiskeltavaan asiaan 

luodaan suhde oman 

ajattelun kautta 

lisäämällä siihen omia 

käsityksiä tai 

muodostamalla siitä 

oma ymmärrys. 

Omin sanoin kertominen, 

yhteenvetojen tekeminen, 

yhdenmukaisuuksien hakeminen, 

vertailu, soveltaminen, toisten 

opettaminen, tehtävien luominen 

ja niihin vastaaminen 

Organisointistrategiat Yhteyksien 

löytäminen 

opiskeltavien 

asioiden välille 

Opiskeltavaa asiaa 

järjestellään ja/tai 

luokitellaan sen 

ominaisuuksien tai 

yhteyksien mukaisesti. 

Kokonaisuuden luonnostelu, 

mielle-/käsitekartan laatiminen, 

diagrammin tuottaminen 

Harjoittelustrategioiden oppimista tukeva vaikutus perustuu opiskeltavan sisällön 

toistamiseen. Tällöin oppijan tavoitteena ei ole niinkään asian merkityksen tai ole-

muksen ymmärtäminen vaan sen muistaminen. Harjoittelustrategioiden keskeinen 

tehtävä onkin tukea myöhemmin tapahtuvaa oppimista ja asioiden ymmärtämistä. 

Hyvänä esimerkkinä harjoittelustrategian käyttökelpoisuudesta toimii esimerkiksi 

englannin sanojen opettelu kuvakorttien avulla kielen oppimisen tukemiseksi. Ela-

borointistrategiat auttavat oppijoita liittämään opiskeltavan asian oppijan aikaisem-

piin tietorakenteisiin. Esimerkiksi opettaessaan toisilleen oppisisältöjä oppijat jou-

tuvat analysoimaan paitsi asiasisältöä myös omaa osaamistaan asian suhteen. Tässä 

prosessissa sisältö saa henkilökohtaisen merkityksen ja sen oppiminen syvenee. 

Organisointistrategiat kuuluvat elaborointistrategioihin. Niiden teho perustuu ela-

boroinnin tavoin oppijan käyttämiin aktiivisiin ja vaativiin kognitiivisiin prosessei-

hin. Organisoinnin avulla oppijat parantavat oppimistuloksia hakemalla yhteyksiä 

opiskeltavien asioiden välille. Usein lopputuloksena syntyy miellekartta tai muu 

graafinen esitys. 

Marton (1976) osoitti aikuisopiskelijoiden oppimisprosesseissa olevan eroa 

paitsi sisällön oppimisessa myös oppimisprosessin syvyydessä. Kohderyhmä ja-

kautui syvällisiin ja pinnallisiin oppijoihin. Pinnalliset oppijat eivät luoneet suh-

detta opiskeltavaan sisältöön vaan kuvasivat oppimistilanteessa tehtyjä asioita suo-

rituksina (Marton 1976). Edellä kuvattu jaottelu loi pohjaa oppimisprosessin laadun 

tarkastelulle oppimisentutkimuksessa ja sai Entwistlen (1988) jakamaan strategiat 

syvä- ja pintatason strategioihin. Pintatason strategioilla tarkoitetaan asioiden 

muistamista tukevia strategioita, kuten yksinkertaisia harjoittelustrategioita ja me-
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kaanista opiskelun suorittamista. Syvätason strategioilla sen sijaan tarkoitetaan sy-

vällistä, ymmärtävää oppimista tukevia tiedollisia prosesseja. Tutkimukset osoitta-

vat, että elaborointi, selittäminen, argumentointi ja kysyminen tukevat korkean ta-

son kognitiivisten prosessien käyttämistä ja parantavat sen johdosta oppimisen laa-

tua (Weinstein & Mayer 1986). Syvätason strategioita hyödyntävä oppija osaa il-

maista opittavan asian käsitteellisesti ja tarkastella opittavan sisällön suhdetta 

omiin ajatuksiinsa ja aiemmin opittuun (Salovaara 2006). Oppija pystyy myös ar-

vioimaan kriittisesti opiskeltavaa sisältöä ja muodostamaan sen pohjalta itselleen 

merkityksellisiä tietorakanteita (Elliot ym. 1999). Pintrichin, Smithin, Garcian ja 

McKeachien (1991) mukaan kriittinen ajattelu on yksi keskeisistä kognitiivisen 

säätelyn strategioista. Weinsteinin, Aceen ja Jungin (2011) mukaan syvällistä ja 

ymmärtävää oppimista tukevat parhaiten taulukossa 3 kursivoidulla tekstillä koros-

tetut toimintaesimerkit. 

Vahvat oppijat erottuvat heikoista paitsi edellä kuvattujen strategiatasojen käy-

tössä myös siinä, kuinka paljon he hyödyntävät erilaisia strategioita. Tutkiessaan 

hyvin menestyviä oppilaita Pape ja Wang (2003) havaitsivat heidän raportoivan 

enemmän ja monipuolisemmin omasta strategioiden käytöstään. Tulosta täydentää 

Malmbergin (2014) trace-data-aineistoon perustuva väitöstutkimus, joka osoittaa, 

että heikot oppijat vaihtelevat oppimisstrategioita ja työskentelytapoja kohdates-

saan haasteita. Sen sijaan vahvat käyttävät strategioita yhtenäisemmin. Edelliset 

tulokset antavat viitteitä siitä, että erityisesti heikot oppilaat tarvitsevat ohjausta 

strategioiden mekaanisen harjoittelun lisäksi strategioiden hyödyntämisen monito-

roinnissa ja arvioinnissa. 

(2) Metakognitiivinen itsesäätely 

Oppimisen itsesäätelyssä ja sen kehittymisessä oman ajattelun tiedostaminen eli 

metakognitio on keskeisessä roolissa (Flavell 1979, Winne 2011). Papleontiou-

Louca (2003: 12) määrittelee aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen (esim. Brown 

1987, Flavell 1976, 1979, Kluwe 1982) metakognition liittyvän ”kaikkiin kognitii-

visiin prosesseihin, kuten tuntemuksiin omasta ajattelusta, oman ajattelun ajatte-

luun sekä omaan ajatteluun reagoimiseen monitoroinnin ja säätelyn avulla”. Oman 

toiminnan tiedostaminen ja reflektointi mahdollistavat näin toiminnan suunnittelun, 

monitoroinnin sekä jälkikäteen tapahtuvan arvioinnin. Metakognitiiviset prosessit 

mahdollistavat omasta toiminnasta oppimisen sekä opitun siirtovaikutuksen eli ky-

vyn hyödyntää opittua eri tilanteissa. Koettujen oppimistilanteiden kautta oppijalle 



27 

syntyy käsitys itsestään oppijana erilaisissa oppimistilanteissa sekä niissä hyödyn-

nettävistä strategioista (Flavell 1979). Metakognitio on tärkeä toimintaa ohjaava 

taustatekijä (Brown 1978), jota yleisesti pidetään oppimisen itsesäätelyn kompo-

nenttina (Panadero & Alonso-Tapia 2014). 

Metakognitio jaetaan metakognitiivisen tiedon ja taidon osa-alueisiin. Meta-

kognitiivisilla tiedoilla tarkoitetaan oppijan mielikuvaa itsestään oppijana, erilais-

ten tehtävien suorittamisen toimintamalleista sekä työskentelyn aikaisista strategi-

oista. Näiden metakognitiivisten tietojen avulla oppija luo itselleen oppimistilan-

teessa hyödynnettäviä metakognitiivisia strategioita. (Flavell 1979.) Kokemuksen 

kautta kehittyviä tietoja hyödynnetään oman oppimisen seuraamisessa ja ohjaami-

sessa, kuten esimerkiksi oppimisstrategian valinnassa (Pintrich 2000). Oppimisti-

lanteessa vahvistetaan metakognitiivisten tietojen lisäksi oman toiminnan suunnit-

telua, tarkkailua ja arviointia. Näitä taitoja kutsutaan metakognitiivisiksi taidoiksi 

(Iiskala & Hurme 2006). 

Metakognitio ja kognitio ovat toisiinsa kietoutuneita prosesseja. Tätä kuvaa 

hyvin se, että oppimista tukevien kognitiivisten strategioiden kehittäminen irralli-

sina taitoina ei johda hyviin tuloksiin. Oppimisen taitoihin keskittyneessä meta-

analyysissaan Hattie, Biggs ja Purdie (1996) havaitsivat, että opitut tekniikat eivät 

siirry uusiin tilanteisiin, mikäli tekniikoita ja strategioita harjoitellaan irrallaan 

muusta opiskelusta. Kouluoppimisessakin oppimisen taitojen harjoittelun kytkemi-

nen osaksi oppiaineiden opiskelua kehittää yhtäaikaisesti sekä kognitiivisten stra-

tegioiden käyttöä että metakognitiivista tietoa näiden strategioiden tehokkuudesta 

erilaisissa oppimistilanteissa. Monipuolisissa konteksteissa harjoittelu on tärkeää, 

koska nykytiedon mukaan metakognitiiviset prosessit ovat voimakkaasti tilan-

nesidonnaisia (Winne 2011). Oppijat tuovat jokaiseen tilanteeseen oman kokemus-

maailmansa, ja se vaikuttaa heidän suhtautumiseensa erilaisiin tehtäviin ja oppi-

mistilanteisiin. Koulutyöskentelyn näkökulmasta erityisen tärkeää on valmistautua 

huolellisesti uuden oppimistehtävän aloittamiseen. Työskentelyn alkuvaiheessa 

syntynyt tulkinta tehtävän luonteesta ja vaatimuksista vaikuttaa oppijan tavoitteen-

asettelun kautta merkittävästi koko käynnistyvään oppimisprosessiin (Pintrich 

2000). Oppimista palvelevien tavoitteiden asettamisen kannalta oppimistehtävän 

ymmärtäminen on erittäin tärkeää (Butler & Cartier 2004). 

Kaikki oppijat säätelevät omaa oppimistaan. Yksi tekijä, joka erottaa hyvät it-

sesäätelijät heikoista, on heidän kykynsä oppia omasta työskentelystään. He näke-

vät oppimisen kehittyvänä ominaisuutena ja haluavat oppia virheistään arvioiden 
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rakentavasti työskentelyään. (Zimmerman 1998a.) Oman oppimisprosessin analy-

soinnin tuloksena läpikäydyt kokemukset siirtyvät seuraaviin itsesäätelysykleihin 

muuttuneena metakognitiivisena tietona. 

Oman toiminnan säätelyn ja sen kehittymisen kannalta on suuri merkitys sillä, 

millaiseksi oppija kokee roolinsa oppimistilanteen aikana. Viimeaikainen metakog-

nitiotutkimus on nostanut esille oppijan toimijuuden merkityksen (Hacker ym. 

2009). Oppimisen itsesäätelyn toteutumisen ja kehittymisen näkökulmasta on tär-

keää, että oppijalla on oppimistilanteessa hallinnan ja omistajuuden eli autonomian 

tunne (Paris & Paris 2001). Tämä vahvistaa oppimisprosessiin sitoutumista ja sitä 

kautta oman toiminnan säätelyä (Kluwe 1982, Winne 2011). 

2.3.2 Motivaatio ja sen säätely 

Motivoituneet oppijat tarttuvat tehtäviin ja suuntaavat tarkkaavaisuuttaan työsken-

nellen tehokkaasti ja sinnikkäästi tavoitteensa saavuttamiseksi (Zimmerman 2011). 

Oppijat tekevät yksilöllisiä valintoja persoonansa ja ympäristönsä ohjaamina. 

Brophyn (2008) mukaan koulutyöskentelyssä keskeisiä tekijöitä ovat oppimistilan-

teen sosiaalinen ilmapiiri sekä oppijan omat odotukset ja arvostukset. Oppiminen 

ei voi aina olla viihdyttävää. Motivoituakseen oppijoiden on koettava oppimisteh-

tävät merkityksellisiksi, hyödyllisiksi ja työskentelyn vaatiman ponnistelun arvoi-

siksi. 

Tutkimus on osoittanut, että kiinnostumiseen ja työskentelyn ylläpitämiseen 

tarvittavia motivaation ja tunteiden säätelyn taitoja voidaan kehittää osana opetus-

suunnitelman mukaisten oppiaineiden opiskelua (Järvenoja 2010). Myös Boekaerts 

ja Corno (2005) korostavat emootioiden merkitystä oppimisessa. He näkevät emoo-

tioilla olevan huomattavan vaikutuksen oppijoiden tavoitteisiin ja toimintaan. Mi-

käli jokin uhkaa oppijan hyvinvointia, jää oppimisen tavoittelu taustalle. Uhka voi 

liittyä aikaisempiin oppimiskokemuksiin tai kontekstissa vaikuttavaan ilmiöön. 

Tutkimus on tuottanut useita motivaation säätelyä kuvaavia teorioita (Pintrich 

2004, Wolters 2003). Wolters (2003) määrittelee motivaation säätelyn toiminnaksi, 

jossa yksilö tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti käynnistää, ylläpitää tai lisää ha-

lukkuuttaan aloittaa, jatkaa tai päättää toimintansa. Omassa mallissaan Pintrich tar-

koittaa motivaation säätelyllä yleisesti motivaation säätelyyn liittyvien strategioi-

den valintaa ja soveltamista (Pintrich 2000). Tässä tutkimuksessa käytetään lisäksi 

volition eli tahdonalaisen kontrollin teorian käsitteistöä, koska se soveltuu kuvaa-

maan oppilaiden työskentelyn aikaista motivaation säätelyä. Siinä erotetaan toisis-
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taan tavoitteen asettamiseen liittyvä valintamotivaation vaihe sekä päätöksen jäl-

keinen toimeenpanevan motivaation vaihe. (Corno 1993.) Järvenoja ja Järvelä 

(2006) nimittävät päätöstä edeltävää vaihetta motivationaaliseksi vaiheeksi ja pää-

töksen jälkeistä vaihetta volitionaaliseksi vaiheeksi. Corno (1993: 16) määrittelee 

volition dynaamiseksi, oppimista ja suoriutumista tukevaksi psykologisten kontrol-

liprosessien systeemiksi, joka suojaa keskittymistä ja ohjaa voimavarojen keskittä-

mistä vuorovaikutuksessa oppijan persoonan ja ympäristön kanssa. Motivaation 

säätelyn ollessa tahdonalaista eli volitionaalista sitä ohjataan yksilöllisillä voli-

tionaalisilla kontrollistrategioilla (Järvenoja 2010, Järvenoja & Järvelä 2006, Kuhl 

1985). 

Pintrichin (2000) mukaan motivaation ja emootioiden säätelyn avulla vaikute-

taan motivaation taustalla oleviin uskomuksiin, joita ovat (1) tavoiteorientaatio 

(goal orientation), (2) minäpystyvyys (self-efficacy), (3) tehtävän arvostus (task 

value) sekä (4) henkilökohtaiset kiinnostukset (personal interest) (Pintrich 2000). 

Tämä väitöstutkimus tarkastelee muun muassa, miten nämä uskomukset ilmenevät 

oppilaiden työskentelyssä. Seuraavaksi esitellään tarkemmin näihin uskomuksiin 

liittyvää teoreettista käsitteistöä. 

(1) Tavoiteorientaatiot 

Tavoiteorientaatio (goal orientation) kuvaa oppijan opiskelun ja suoriutumisen 

taustalla olevaa lähtökohtaista syytä. Oppijan asettamat tavoitteet vaikuttavat hä-

nen oppimistilanteessa tekemiinsä tulkintoihin ja suoriutumiseensa. (Dweck & El-

liot 1983.) Tavoiteorientaatiolla on todettu olevan vaikutusta myös oppijoiden kes-

kittymiskykyyn (Dweck & Leggett 1988) ja opintojen suunnitteluun (Grant & 

Dweck 2003). Tutkimuskirjallisuus jakaa tavoitteet kahteen pääjoukkoon niiden 

taustalla olevan peruslähtökohdan mukaan (ks. Taulukko 4). 

Taulukko 4. Tavoiteorientaation käsitteitä tutkimuskirjallisuudessa (Pintrich 2000). 

SUORITUSTAVOITE OPPIMISTAVOITE Lähde 

Performance goal Learning goal Dweck & Elliot 1983 

Performace goal Task goal Middleton & Midgley 1997 

Ego-involved goal Task-involved goal Nicholls 1984 

Performance goal Mastery goal Elliot ym. 1999 
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Kun oppimisen taustalla on oman kyvykkyyden osoittaminen (suoritus-lähestymis-

orientaatio) tai kyvyttömyyden peittäminen (suoritus-välttämisorientaatio), puhu-

taan suoritustavoitteista ja -orientaatiosta (Dweck & Elliot 1983, Veermans & Ta-

pola 2004). Suoritus-lähestymisorientoitunut oppija haluaa näyttää omaa kyvyk-

kyyttään menestymällä opinnoissaan muita paremmin. Tämä saa hänet ponnistele-

maan opinnoissaan hyvien arvosanojen saamiseksi. Sitä vastoin suoritus-välttämis-

orientaatio ohjaa oppijan välttämään epäonnistumista ja oman kyvyttömyyden 

näyttämistä. (Zimmerman 2011.) Suoritusorientaatioiden taustalla on Dweckin ja 

Leggettin (1988) mukaan käsitys oppijan älykkyyden kokemisesta ominaisuutena 

(ominaisuusteoriat vs. kasvuteoriat). Tämä saa omaan oppimiseensa uskovat oppi-

jat ponnistelemaan osoittaakseen omaa kyvykkyyttään, mutta epävarmat opiskeli-

jat saattavat jopa tietoisesti heikentää suoritustaan (esim. jättää itselleen liian vähän 

aikaa tehtävän tekemiseen) suojatakseen omaa ja muiden uskoa kykyihinsä. Jär-

venoja (2010) nimittää negatiivisilta tuntemuksilta suojaavia keinoja emotionaa-

liseksi säätelyksi. Suoritusorientaatioiden on havaittu ennustavan oppimisprosessin 

pinnallisuutta, koska oppijalle riittää asioiden lyhytaikainen muistaminen kokeessa 

tai pelkkä kokeen läpäiseminen huonollakin arvosanalla (Elliot ym. 1999). Oppi-

misen itsesäätelyn näkökulmasta on huomion arvoista, että reflektiovaiheessa syn-

tyneillä attribuuteilla on vaikutus siihen, kuinka oppija orientoituu tulevaisuudessa 

vastaavan kaltaisissa tehtävissä (attribuutteja tarkastellaan myös väliotsikon (2) Mi-

näpystyvyys alla). 

Oppimisorientoitunut oppija uskoo omaan kehittymiseensä opiskelun kautta 

(Dweck & Elliot 1983). Oppija asettaa itselleen oppimistavoitteita pyrkien ymmär-

tämään opiskeltavan asian, ja hän näkee epäonnistumisen mahdollisuutena uuden 

oppimiseen. Tämä auttaa myös epävarmoja oppijoita ponnistelemaan parhaansa 

mukaan oppimistehtävien tekemisessä. Oppimisorientaatiolla on tutkimusten mu-

kaan positiivinen yhteys sisäiseen motivaatioon ja tehtävästä suoriutumiseen. Op-

pimisorientoituneet jaksavat ponnistella suoritusorientoituneita sinnikkäämmin ja 

käyttävät syvää oppimista tukevia kognitiivisia strategioita. (Grant & Dweck 2003.) 

Oppimisorientaatioon voidaan vaikuttaa tukemalla sen kehittymistä osana oppimi-

sen itsesäätelytaitojen kehittämistä (Blackwell ym. 2007, Zimmerman 2011). Toi-

saalta tutkimukset ovat osoittaneet tavoiteorientaatioiden olevan varsin pysyviä op-

pimistehtävästä ja ajasta riippumatta (Tuominen-Soini 2012). Pintrich (2000) ko-

rostaa, että oppijan orientaatiolla on merkittävä vaikutus oppimisen itsesäätelypro-

sessin eri vaiheisiin, koska se määrittää työskentelyn aikaisen monitoroinnin koh-
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teen. Oppimisorientoituneet tarkkailevat monitoroinnissa oman ymmärryksen ke-

hittymistä suoritusorientoituneiden keskittyessä tarkkailemaan omaa menestystään 

suhteessa muihin oppijoihin (Pintrich 2000). 

(2) Minäpystyvyys 

Tavoitteenasettelussa oppija käyttää hyväkseen metakognitiivista tietoa itsestään, 

ympäristöstään ja tehtävästä. Minäpystyvyys (self-efficacy) kuvaa oppijan omaa 

uskoa tehtävästä suoriutumiseen (Bandura 1997). Tähän vaikuttavat suuressa mää-

rin oppijan aiemmista vastaavista tehtävistä saamat kokemukset ja niiden tulkinnat 

(Zimmerman 2011). Weiner (1974) kutsuu näitä oppijan onnistumisen tai epäon-

nistumisen syyselityksiä attribuuteiksi. Weinerin motivaatioattribuutioteoria (Wei-

ner 1985, 1992) jäsentää näitä subjektiivisia selityksiä ja niiden motivationaalisia 

yhteyksiä (ks. myös Tapio 2011). 

Minäpystyvyyden tunne vaihtelee oppimisprosessin aikana saatujen kokemus-

ten, nähtyjen mallien ja palautteen muokkaamana oppijan monitoroidessa oppimis-

taan. Oppija voi myös itse vaikuttaa pystyvyyteensä volitionaalisten kontrollistra-

tegioiden avulla. Hän voi luoda itselleen uskoa kannustamalla itseään sisäisen pu-

heen avulla ja/tai asettamalla saavutettavia välitavoitteita. (Järvenoja 2010.) Vahva 

minäpystyvyyden tunne saa oppijat hyödyntämään tehokkaasti kognitiivisia ja me-

takognitiivisia strategioita sekä työskentelemään ahkerasti ja sinnikkäästi (Pajares 

2008). He myös monitoroivat työskentelyään tehokkaasti (Zimmerman 2011). Oma 

vaikutuksensa minäpystyvyyteen on myös tavoitteilla, joita oppija itselleen asettaa. 

Schunkin (1991) mukaan tavoitteen saavutettavuus ja tarkkuus ovat tärkeitä, koska 

oppija voi tällöin paremmin analysoida tavoitteen suuntaista edistymistään. Lisäksi 

Schunk tuo esille sen, että tavoitteiden tulee olla sopivan haastavia oppijan taitota-

soon, jolloin tämä tulee tietoiseksi todellisesta osaamisestaan. Näin ollen minä-

pystyvyydellä ja siihen vaikuttavilla tekijöillä on selkeä vuorovaikutteinen yhteys 

oppimisen itsesäätelyyn. 

(3) Arvo-odotukset 

Oppijoiden oppimiseen liittyvät arvo-odotukset (expectancy-value) ohjaavat hei-

dän oppimisprosessinsa aikaisia valintoja, sitoutumista ja suoriutumista (Eccles ym. 

1983). Tutkimukset ovat osoittaneet oppijoiden arvo-odotusten vaihtelevan merkit-

tävästi eri oppimistilanteiden ja kehityksen myötä (Wigfield & Eccles 2000). Tut-
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kijat ovat päätyneet neljään arvo-odotusten pääluokkaan (Eccles ym. 1983, Wig-

field & Eccles 2000): saavutusarvo (attainment value), sisäinen arvo (intrinsic va-

lue), hyötyarvo (utility value) ja kulutusarvo (cost value). Saavutusarvo kuvastaa 

tehtävän suorittamisesta koettua hyötyä oppijan identiteetille. Sisäinen arvo mää-

rittyy vastaavasti sen mukaan, kuinka palkitsevaa tehtävän tekeminen on oppijalle 

itselleen. Hyötyarvo kuvaa tehtävän suorittamisen merkitystä oppijan tulevaisuu-

delle ja kulutusarvo sitä, kuinka paljon resursseja tehtävän suorittaminen vaatii. 

Oppimisen itsesäätelyn tutkimus on osoittanut arvo-odotusten merkityksen op-

pimisprosessissa (Zimmerman 2011). Vahvat arvo-odotukset saavat oppijat tarttu-

maan tehtäviin useammin (Battle & Wigfield 2003) ja käyttämään tehokkaammin 

kognitiivisia strategioita (Wolters & Pintrich 1998). Korkeat arvo-odotukset ovat 

myös yhteydessä oppimismotivaation kanssa (Wolters ym. 1996). Alakouluikäisten 

parissa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet henkilökohtaisten arvo-odotusten ole-

van merkittävin oppiainevalintoja ja oppimistehtävään tarttumista ohjaava tekijä 

(Wigfield & Eccles 2000). Oppimisen itsesäätelyn kannalta on siis erittäin merki-

tyksellistä, kuinka oppijat tehtävän arvon itselleen määrittelevät. 

(4) Kiinnostus 

Oppilaan kiinnostuksen (interest) merkitys motivaatiolle on ollut tutkijoiden tie-

dossa kauan. Jo viime vuosisadan alussa Dewey ja Wheeler (1913) pitivät kiinnos-

tusta kouluoppimisen kannalta suorastaan välttämättömänä. Kiinnostukseen liittyy 

läheisesti sisäisen motivaation käsite. Sisäisesti motivoitunut oppija työskentelee 

kiinnostavan tehtävän tai aiheen parissa nauttien siitä työskentelyn tuoman sisäisen 

tyydytyksen vuoksi. Sitä vastoin ulkoisesti motivoituneen oppijan saa työskentele-

mään jokin muu palkitseva elementti (arvosana, vanhempien odotukset, sosiaalinen 

hyväksyntä tms.) kuin sisäisen tyydytyksen saaminen. (Ryan & Deci 2000.) Kiin-

nostuksen kaksi komponenttia ovat emootio ja kognitio, jotka linkittyvät vuorovai-

kutteisesti toisiinsa. Kiinnostus vaihtelee eri oppimistilanteissa, ja se määrittyy op-

pijan ja kontekstin välisessä suhteessa. Oppijan persoonalliset ominaisuudet mää-

rittävät kiinnostuksen potentiaalin kontekstin vaikuttaessa kiinnostuksen suuntaan 

ja sen kehittymiseen. (Hidi & Renninger 2006.) 

Nykyinen tutkimus erottaa toisistaan tilannekohtaisen ja henkilökohtaisen 

kiinnostuksen. Tilannesidonnaisen kiinnostuksen lähtökohtana on ympäristön väli-

aikainen stimulaatio, joka laukaisee oppijan huomion ja emotionaalisen reaktion. 

(Hidi & Ainley 2008.) Koulutyöskentelyssä tilannekohtaisella kiinnostuksella on 

iso merkitys oppimisprosessin motivationaalisessa vaiheessa oppijoiden tehdessä 
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työskentelyn aloittamiseen liittyviä päätöksiä. Koska tilannesidonnainen kiinnostus 

stimuloituu ympäristön vaikutuksesta, opettajan pedagogisella toiminnalla, kuten 

ohjeistuksella ja oppimistehtävien konkreettisuudella, on havaittu olevan vaikutus 

tilannekohtaisen kiinnostuksen syntymiseen ja säilymiseen (Tapola ym. 2013). 

Yläkouluikäisillä toteutetussa tutkimuksessa oppilaita aktivoivilla työskentely-

muodoilla (tietokoneilla, arvoituksilla ja ryhmätyöskentelyllä) on todettu olevan 

positiivinen vaikutus tilannekohtaisen kiinnostuksen ylläpitämisessä (Mitchell 

1993). Teknologiatuetussa oppimisympäristössä teknologia voi itsessään olla oppi-

mistilanteen kiinnostusta nostava stimulantti. Teknologialla on todettu olevan vai-

kutusta erityisesti oppijan emotionaaliseen sitoutumiseen (Sun & Rueda 2012). Ti-

lannekohtaiseen kiinnostukseen vaikuttavat myös oppimistilanteiden mahdollista-

mat valinnat (Schraw ym. 2001). Kiinnostuksen lisäksi valinnoilla on todettu ole-

van merkitystä sisäisen motivaation kehittymiseen sekä oppijan autonomisuuden 

kokemukseen oppimisprosessissa (Deci ym. 1991). Aitojen oppimiseen liittyvien 

valintojen on osoitettu olevan yhteydessä myös siihen, ilmeneekö luokassa oppi-

misen itsesäätelyä (Perry & Rahim 2011). Kaikki valinnat eivät kuitenkaan vaikuta 

motivaatioon positiivisesti. Oppimista tukevat valinnat ovat yhteneviä oppijan kiin-

nostuksen ja tavoitteiden kanssa (autonomia), eivät ole liian vaativia tai monimut-

kaisia (kyvykkyys) ja sopivat yhteen ympäristössä vallitsevien arvojen kanssa (yh-

teenkuuluvuus) (Katz & Assor 2006: 439). 

Henkilökohtainen kiinnostus on sitä vastoin varsin pysyvä taipumus kiinnostua 

tietynlaisista asioista erilaisissa tilanteissa. Tilannekohtainen kiinnostus voi proses-

sin omaisesti johtaa henkilökohtaiseen kiinnostukseen. (Hidi & Ainley 2008.) Hidi 

ja Renninger (2006) loivat tutkimustulosten pohjalta neliportaisen mallin kiinnos-

tuksen kehittymiselle (ks. Kuvio 2). 

Kuvio 2. Kiinnostuksen kehittyminen ja oppimisen itsesäätely (Hidi & Renninger 2006). 
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Kiinnostuksen eri kehitysvaiheissa oppijan tehokkuus, minäpystyvyys ja tavoit-

teenasettelu vaihtelevat. Hidin ja Ainleyn (2008) mukaan oppimisen itsesäätelyä 

tapahtuu vasta henkilökohtaisen kiinnostuksen vaiheissa. Kolmannessa vaiheessa 

oppija pystyy jo tekemään tietoisia valintoja oman oppimisensa tueksi. Esimerkiksi 

hän voi organisointistrategiaa käyttäessään valita itselleen parhaiten sopivan jäsen-

telytekniikan. Vahvan henkilökohtaisen kiinnostuksen omaavilla oppijoilla on par-

haat edellytykset oppimisen itsesäätelyyn ennakoidessaan toimintaansa oman kiin-

nostuksen mukaisesti. Oppilaat kiinnittävät huomiota, keskittyvät sekä suuntaavat 

tehokkuutensa ja päättäväisyytensä sellaisiin asioihin, jotka liittyvät heidän henki-

lökohtaiseen kiinnostukseensa. (Hidi & Ainley 2008.) Toisaalta tutkimustulokset 

osoittavat, että myös tilannekohtaisella kiinnostuksella voi olla vaikutusta oppimi-

sen itsesäätelyn komponentteihin (Schraw ym. 2001, Zimmerman 2011). Tilanne-

kohtaisen kiinnostuksen stimulantin heikettyä motivaation ylläpitämistä tukee op-

pijan selkeä näkemys tehtävän merkityksestä. Dewitte ja Lens (2000) tutkivat kor-

keakouluopiskelijoita ja havaitsivat, että vitkastelijoilta puuttuu laajempi näkemys 

työskentelyn merkityksestä. Laajemmalla näkemyksellä he tarkoittavat työskente-

lyn vaikutusta vitkastelevien opiskelijoiden tulevaisuuteen (esimerkiksi seuraava 

koe tai työllistyminen). 

2.3.3 Käyttäytyminen ja sen säätely 

Pintrich (2000) ja Zimmerman (2000) perustavat mallinsa sosio-kognitiiviseen teo-

riaan, jossa käyttäytyminen ja ympäristö nähdään persoonan yhtenä ulottuvuutena 

(Bandura 1989). Tästä näkökulmasta tarkasteltuna niiden säätelyä voidaan pitää 

oppimisen itsesäätelyn osa-alueena, vaikka rajapinta kognitiiviseen säätelyyn on 

välillä häilyvä (Pintrich 2000). Käyttäytymisen säätelyn eri tekijät muodostavat 

tässä väitöstutkimuksessa yhden oppimisen itsesäätelyn ilmenemisen osa-alueen. 

Ennen työskentelyä oppijat ennakoivat ja suunnittelevat työskentelyään. Oman 

työskentelyn suunnitteluun kuuluu keskeisesti ajankäytön hallinta. Oppijat voivat 

aikatauluttaa omia töitään ja sitä, kuinka intensiivisesti panostavat työskentelyyn 

prosessin eri vaiheissa. Ajanhallinnan kehittäminen on sisällytetty myös oppimisen 

itsesäätelyn kehittymistä tukeviin koulutusohjelmiin (mm. Zimmerman ym. 1996), 

koska se vahvistaa oppijoiden itsesäätelytaitoja ja nostaa oppimisen tasoa (Zim-

merman ym. 1986). Oman käyttäytymisen säätelyn edellytyksenä on tietoisuus 

omasta toiminnasta. Tämän tukemiseksi oppija voi kirjata ylös tekemisiään tai pitää 
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oppimispäiväkirjaa (Schmitz ym. 2011). Oman oppimisen seurantaprosessin suun-

nittelu, toteuttaminen ja hyödyntäminen kuuluvat Pintrichin (2000) mukaan käyt-

täytymisen säätelyn osa-alueeseen. 

Hyvätkin oppijat kohtaavat työskentelyssään vaikeuksia. Ennen avun pyytä-

mistä oppija joutuu väistämättä käymään läpi prosessin, jossa hän tunnistaa kysy-

myksen tarpeen, muotoilee kysymyksen ja miettii keneltä kysyy. Näin ollen avun 

pyytäminen on selvä merkki oppimisen itsesäätelystä (Panadero & Alonso-Tapia 

2014). Toisaalta avun saamisella on oppimisen kannalta positiivinen vaikutus vain 

kysyjän hakiessa vastauksesta tukea oppimiselleen. Newman (2008) on havainnut, 

että kysyjän motiivi voi olla myös suoran vastauksen saaminen ja ponnistelun sääs-

täminen. Tällöin avun hakeminen voi johtaa oppimisen kannalta negatiiviseen tu-

lokseen. 

Oppimistilanteissa on välillä haastavaa fokusoitua tehtävän tekemiseen ja kiel-

täytyä muista ympäristön houkutuksista. Pintrich, Smith, Garcia ja McKeachie 

(1991) nimittävät tätä ponnistelujen säätelyksi (effort regulation). Hyvät itsesääte-

lijät jaksavat ponnistella työläidenkin tehtävien parissa ylläpitäen vaativien mutta 

tehokkaiden oppimisstrategioiden käyttöä (Perry & Vandekamp 2000). Motivaa-

tiotekijöistä erityisesti kiinnostuksen on osoitettu olevan yhteydessä ponnistelujen 

säätelyyn (Hidi & Ainley 2008). Lisäksi ponnistelujen säätely kytkeytyy motiva-

tionaalisiin prosesseihin volitionaalisten kontrollistrategioiden kautta. Ponnistelu-

jen säätelyssä kohteena on kuitenkin työskentelyn ylläpitäminen tai suuntaaminen 

itsessään, eivät motivaatiotekijät sinänsä. 

Kognition säätelyyn käyttäytymisen säätely linkittyy metakognitiivisten pro-

sessien kautta. Metakognitiivinen säätely tuottaa monitoroinnin kautta tietoa muun 

muassa siitä, kuinka oppija etenee työskentelynsä aikana suhteessa tavoitteisiin. 

Mikäli oppija päättää lisätä ponnisteluaan tehtävän suorittamiseksi (Bozick & 

Dempsey 2010), kysyä apua (Newman 2008) tai muuttaa ajankäyttöään (Paris & 

Winograd 2003), kuuluu näkyvä muutos käyttäytymisen säätelyyn. Itsesäätöinen 

oppija hyödyntää metakognitiivista tietoa myös niissä valinnoissa, jotka ohjaavat 

tulevia oppimisprosesseja. Tehdyt valinnat, jotka vaikuttavat seuraavien oppimis-

prosessien aikaiseen suunnitteluun, kuuluvat käyttäytymisen säätelyyn (Pintrich 

2000). 
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2.3.4 Konteksti ja sen säätely 

Oppijan ulkopuolisilla muuttujilla ja niiden tulkinnoilla on oppimistapahtumassa 

suuri merkitys. Näiden muuttujien muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan tässä tut-

kimuksessa oppimiskontekstiksi (Pintrich 2000, Salovaara 2005). Kontekstin tie-

detään vaikuttavan sekä oppimisen itsesäätelyn määrään että laatuun (Paris & Paris 

2001). Traditionaalisessa opettajajohtoisessa työskentelyssä opettaja pyrkii luo-

maan oppijalle optimaaliset olosuhteet opettajan valitsemaan sisältöön keskittymi-

seen määrittämällä työskentelyn kontekstin, kuten oppimistehtävät, opiskelumate-

riaalit, työvälineet, työskentelymuodot, suorituspaikat ja arviointikriteerit. Näin ol-

len oppijan omat säätelypyrkimykset, kuten tehtävän vaatimusten uudelleenmäärit-

tely, saatetaan kokea jopa käyttäytymiskoodia rikkovaksi toiminnaksi. Tutkimus on 

osoittanut, että jo 5–9-vuotiaat oppijat pystyvät jossain määrin (33 %, N = 27) tun-

nistamaan tehtävän uudelleenmuotoilun auttavan heitä oppimistehtävästä selviyty-

misessä (Perry & Vandekamp 2000). 

Kontekstin säätely perustuu oppijan metakognitiiviseen tietoon ja tulkintaan 

koulukulttuurista ja oppimisympäristöstä. Näiden pohjalta oppija tekee valintoja, 

joilla hän vaikuttaa muun muassa oppimistehtävään, käyttämiinsä materiaaleihin, 

työvälineisiin ja työskentelymuotoihin. Oppilaskeskeiset työtavat ja pedagogiset 

mallit, kuten tutkiva oppiminen (Hakkarainen ym. 2004), tarjoavat potentiaalisia 

tilaisuuksia oppilaan itsenäisille valinnoille ja sitä kautta oppimisen itsesäätelylle 

(Paris & Paris 2001). Yksi keskeinen osa tätä väitöstutkimusta oli oppilaita aktivoi-

vien työtapojen kehittäminen. 
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3 Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen 
tukemisen teoreettiset lähtökohdat 

Tutkimustiedon lisääntyminen oppimisen itsesäätelyyn liittyvistä tekijöistä ja nii-

den yhteyksistä toisiinsa on muokannut ymmärrystä siitä, miten oppimisen itsesää-

telyn kehittymistä voidaan koulukontekstissa tukea. Tässä väitöstutkimuksessa so-

velletaan oppimisen itsesäätelyyn liittyvää tutkimustietoa käytäntöön suomalai-

sessa alakoulussa. Seuraavissa alaluvuissa esitetään teoreettiset lähtökohdat oppi-

misen itsesäätelyn kehittymisen tukemiselle. Luku 3.1 tuo esille yleisellä tasolla 

tutkimusperustaisia havaintoja siitä, millaisia asioita itsesäätöistä oppimista tuke-

vassa koulukontekstissa on syytä huomioida. Koska tässä väitöstutkimuksessa koh-

deryhmänä ovat 9–11-vuotiaat oppijat, keskitytään luvussa 3.2 kuvaamaan, millai-

sia tuloksia tutkijat ovat esittäneet alakouluikäisten oppijoiden oppimisen itsesää-

telyn kehittymisestä ja sen tukemisesta. 

3.1 Oppimisen itsesäätely ja sen kehittäminen koulukontekstissa 

Oppimisen itsesäätely on pohjimmiltaan yksilön sisäinen prosessi, eivätkä edellä 

kuvatut teoreettiset mallit ota suoranaisesti kantaa siihen, millaisessa kontekstissa 

prosessi parhaiten toteutuu. Tavoitteellisen oppimisen itsesäätelyn tukemisen nä-

kökulmasta tukimuodot voidaan jakaa kolmeen luokkaan, jotka kuvataan taulu-

kossa 5. 

Taulukko 5. Oppimisen itsesäätelyä tukevan toiminnan luokittelu (Paris & Paris 2001). 

Tukimuoto Esimerkki 

Autenttiset ja toistuvat kokemukset Oppilas huomaa, ettei kotiläksyjen tarkistaminen vie 

paljoa aikaa ja parantaa oppimista. 

Suora ohjaus  Opettaja opettaa matemaattisen laskutoimituksen 

vaiheet ja selittää käsitteiden analysoinnin merk-

ityksen tehtävän ratkaisussa. 

Opettaja selittää oppilaille, millainen merkitys opis-

keltavalla asialla on tuleville työskentelyvaiheille.  

Oppimisen itsesäätelyyn sitouttavat oppimistilanteet Opettaja ohjaa oppilaiden yhteistoiminnallista ongel-

manratkaisua oppivassa yhteisössä. 

Taulukkoa 5 soveltaen olisi luokassa hyvä olla rutiineja, jotka auttavat oppijaa oi-

valtamaan oppimista edistäviä keinoja (läksyn tarkistus). Opiskelussa on kuitenkin 
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vaiheita, joissa oppijan työskentelyä on tuettava suorilla ohjeistuksilla ja opetusti-

lanteilla. Tämä tarkoittaa kognitiivista tukea, kuten opettajan kanssa tehtyä tavoit-

teenasettelua (Zimmerman 1998b) tai motivationaalista tukea, kuten opiskeltavan 

asian hyödyllisyyden osoittamista (Graham 1997). Luokan pedagoginen toiminta 

voi myös organisoitua siten, että se kutsuu oppilaita säätelemään omaa oppimistaan. 

Tällöin opettajan tehtävänä on luoda työskentelylle konteksti, jossa oppija kohtaa 

oppimisen itsesäätelyn kehittymistä tukevia tilanteita. Hadwin, Järvelä ja Miller 

(2011) korostavat haastavien tilanteiden merkitystä itsesäätelyprosessin käynnisty-

misessä. Heidän mukaansa haasteet ovat jopa edellytys oppijan itsesäätelyproses-

sien aktivoitumiseen. Perry ja Rahim (2011: 125) kuvaavat, millaisia oppimistilan-

teita koulun tulee tarjota mahdollistaakseen itsesäätöisen oppimisen toteutumisen. 

He pitävät tärkeänä, että 

1. opiskeltava asia rakentuu oppijan aikaisemman tiedon varaan, 

2. opiskeltava asia on sopivan haastava, 

3. oppija kokee hallitsevansa oppimistaan, 

4. oppijalla on mahdollisuus merkityksellisiin valintoihin sekä tehtävän suoritta-

misessa että tehtävien välillä, 

5. oppijalla on tilaisuuksia harjoitella päätöksentekoa ja tavoitteenasettelua sekä 

hyödyntää niitä vastuullisesti omassa työskentelyssään ja 

6. oppijalla on tilaisuuksia itsearviointiin, joka tukee: 

a) tavoitteen ja työskentelyn arviointia (Teenkö oikeita asioita?) 

b) oppijan arvo-odotusten reflektiota (Suuntaanko tehokkuuteni oikeisiin asi-

oihin?) 

c) oppijan oman työskentelyn merkitystä (Kenen ansiota lopputulos on?) 

d)  oppijan kokemusten viemistä tuleviin oppimistilanteisiin (Mitä teen jat-

kossa samoin/toisin?) (Perry & Rahim 2011: 125). 

Edellä kuvattujen oppimiskontekstin piirteiden luomisessa opettajan rooli on erit-

täin keskeinen, ja hänen vastuunsa on luoda oppijoille parhaat mahdolliset edelly-

tykset oppimiselle. Jokaisen oppijan ollessa yksilöllinen sekä osaamisensa että ai-

kaisempien oppimiskokemustensa kautta on oppimistehtävien, arviointikäytäntei-

den ja tuen oltava sellaisia, jotka mahdollistavat oppijoiden yksilölliset tulkinnat ja 

tavoitteet opetussuunnitelman luomissa raameissa (Paris & Paris 2001). Opettajan 

on huolehdittava strategioiden monipuolisesta harjoittelusta ja tuettava oppilaita 

heidän oman oppimisensa suunnittelussa ja monitoroinnissa. Yleisen sosiaalisen il-

mapiirin osalta on keskeistä se, että tuetaan yksilön rohkeutta kohdata haasteet ja 
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valintatilanteet omana itsenään. Opettajan ja koulun keskeiseksi tehtäväksi tulee 

kaikentasoisten oppijoiden itsesäätelyprosessin ylläpitäminen tarjoamalla moni-

puolisia oppimistilaisuuksia ja oppijan oman toiminnan tiedostamista tukevaa pa-

lautetta. Opiskelun tukena käytettävien oppimistehtävien kautta oppilailla tulee olla 

mahdollisuuksia kaikkien itsesäätelyn osa-alueiden harjoittelemiseen. Perryn ja 

Rahimin (2011) mukaan opettajat voivat tukea oppilaita kysymysten, strategioiden 

ohjeistuksen, selkeytysten, oikaisujen, elaboroinnin ja mallintamisen avulla sekä 

luomalla tilaisuuksia vertaistuen saamiseen yhteistoiminnan, ideoiden vaihdon tai 

ongelmanratkaisustrategioiden aivoriihien avulla (ks. myös Perry ym. 2002). Li-

säksi oppilaille voidaan antaa motivationaalista tukea (Perry & Rahim 2011). 

Oppimisen tutkimuksessa sosiaalisten tilanteiden merkitys oppimiselle on tun-

nettu jo pitkään (Bandura 1989, Vygotsky 1978). Alaluvussa 3.1.1 tuodaan esille, 

millainen teoreettinen merkitys oppimisyhteisöllä on oppimisen itsesäätelyn kehit-

tymiselle. Viime vuosina oppimisen itsesäätelyyn liittyvä arviointitutkimus on li-

sääntynyt (Nicol & Macfarlane-Dick 2006, Panadero & Alonso-Tapia 2013, Wi-

liam 2011). Viimeisessä alaluvussa 3.1.2 keskitytään oppimisen arvioinnin teoreet-

tiseen viitekehykseen siltä osin, kuin se vaikuttaa oppimisen itsesäätelyn kehitty-

miseen ja sen tukemiseen. 

3.1.1 Yhteisön merkitys 

Luokkahuoneen opiskeluilmapiiri vaikuttaa oppimisen itsesäätelyn toteutumiseen. 

Avun hakeminen oppimistilanteissa perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen (Mä-

kitalo-Siegl & Fischer 2011). Ryanin, Pintrichin ja Midgleyn (2001) mukaan oppi-

laat, jotka kokevat kysymisen uhkaavan mainettaan tai ovat muuten epävarmoja 

omasta kyvykkyydestään, välttävät kysymistä luokkatilanteissa. Tämä vaikeuttaa 

heidän oppimistaan ja saattaa alentaa heidän suoritustasoaan. Mukautuvaa avun ha-

kemista tutkinut Newman (2008) korostaa opettaja-oppilassuhteen merkitystä ku-

vatessaan opettajan keinoja saada oppilaat tunnistamaan ja ilmaisemaan avuntar-

peensa. Hänen mukaansa sellaisissa luokissa, joissa ”opettajat jakavat aikansa, 

energiansa ja huolenpitonsa, oppilaat ovat osallistuvia, ponnistelevia, ilmaisevat it-

seään ja ovat kiinnostuneita oppimisesta” (Newman 2008: 329). Tämä rohkaisee 

oppilaita paitsi pyytämään apua myös analysoimaan omaa oppimistaan rehellisesti. 

Lisäksi tukemalla oppilaiden omista tavoitteista lähtevää päämäärätietoista oppi-

mista ja vähentämällä oppimisen määrällistä kontrollointia ja oppilaiden kokemaa 

osaamisen osoittamisen pakkoa luokassa vahvistetaan oppimisorientaatiota ja op-

pilaan autonomisuuden kokemusta. Lisääntynyt uskallus ja halu ponnistella omien 
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tavoitteiden saavuttamiseksi houkuttelevat oppilaat myös avun hakemiseen koh-

dattujen ongelmien ratkaisemiseksi. (Newman 2000.) Edellä kuvatun perusteella 

voidaan todeta, että opettajalla on merkittävä vaikutus luokassa toteutuvaan avun 

pyytämiseen ja sitä kautta siihen, kuinka hyvin oppimisen itsesäätely ilmenee ja 

kehittyy luokkaan muodostuvassa oppimiskontekstissa. 

Newman (2008) tuo esille, että avun pyytämisen ja oppimisen itsesäätelypro-

sessin ylläpitämisen pitää olla houkuttelevaa. Hänen mukaansa opettajan on pyrit-

tävä luomaan oppimiskontekstiin sellainen ilmapiiri, jossa kysyminen koetaan ar-

vokkaaksi ja hyödylliseksi taidoksi. Tämän tukemiseksi oppimisen palautteiden ja 

kysymysten vastausten tulee tukea oppilaiden omaa oppimisprosessia vain sen ver-

ran kuin prosessin katalysoimiseksi on tarpeellista. Tuen määrä on sopiva sen an-

taessa oppilaalle niukasti mutta kuitenkin riittävästi tietoa opiskelun jatkamiseksi. 

Näin oppilaiden vastauksesta kokema hyöty voimistuu ja kysymisestä tulee luon-

teva osa oppimisprosessia. Hyvin toimivassa oppimiskontekstissa oppilas oppii 

tunnistamaan myös sen, kuka häntä osaa parhaiten auttaa vastaan tulleessa ongel-

massa. (Newman 2008.) Hyvä oppilaiden välinen ilmapiiri lisää avun kysymistä 

myös vertaisoppijoilta (Shim ym. 2013). Välittävässä ja osaamisen yksilöllistä ke-

hittämistä tukevassa yhteisössä avun antaja voi olla opettajan lisäksi kuka tahansa, 

joka pystyy oppijan työskentelyä tukemaan. 

Määritellessään ideaalisen luokkayhteisön piirteitä Brown ja Campione (1994) 

korostavat yhteisöllisen jakamisen lisäksi sitä, että rakentavan keskustelun, kysy-

misen ja kritisoinnin tulisi olla rutiininomaisesti läsnä koulutyöskentelyssä. Tä-

mänkaltainen reflektiivinen keskustelu oppimistehtävästä ja sen ratkaisuvaihtoeh-

doista tukee muun muassa strategisen toiminnan kehittymistä paremmin kuin suo-

rien ohjeiden antaminen oppijoille (Paris & Paris 2001). Näin ollen myös oppimi-

sen itsesäätelyn kehittyminen on sosiaalista toimintaa (Hadwin ym. 2011: 66). So-

siaalinen ympäristö voidaankin nähdä kontekstina, joka oppijan ympärillä vaikut-

taa itsesäätelyprosessiin ja johon oppija voi valinnoillaan vaikuttaa (Pintrich 2000). 

Viime vuosina sosiaalisen vuorovaikutuksen rooli on oppimisen itsesäätelyyn liit-

tyvässä tutkimuksessa täsmentynyt. Hadwin, Järvelä ja Miller (2011) tarkensivat 

sosiaalisten tilanteiden merkitystä määrittelemällä aikaisempaa perusteellisemmin 

ulkopuolisen tukeman oppimisen itsesäätelyn (co-regulated learning) ja sosiaali-

sesti jaetun oppimisen säätelyn (socially shared regulation of learning). Sosiaali-

sesti jaetulla oppimisen säätelyllä he viittaavat parin tai ryhmän yhteiseen säätely-

prosessiin, jossa ryhmän jäsenet jakavat yhteisen näkemyksen tehtävästä, sen ta-

voitteista ja työtavoista. Tämän tutkimuksen kannalta ulkopuolisen tukema oppi-
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misen itsesäätelyprosessi on merkittävä. Sillä tarkoitettaan tilanteita, joissa vuoro-

vaikutus opettajan tai vertaisoppijan kanssa saa oppijan monitoroimaan omaa ajat-

teluaan ja tulkinta vaikuttaa oppijan itsesäätelyprosessiin (Hadwin ym. 2011). Ver-

taisoppijan tai opettajan ohjaavaa kysymystä, joka saa oppijan esimerkiksi asetta-

maan itselleen vaativamman tavoitteen tai priorisoimaan ponnistelujaan uudella ta-

valla eri oppimistehtävien välillä, Perry ja Rahim (2011) kutsuvat metakognitii-

viseksi kysymykseksi. 

3.1.2 Oppimisen arvioinnin merkitys oppimisen 

itsesäätelyprosessissa 

Oppimistilanteissa käytettävillä arviointikäytänteillä on merkittävä rooli oppimisen 

itsesäätelyn kehittymisessä. Parhaimmillaan ne auttavat ja kannustavat oppijaa, 

mutta pahimmillaan ne aiheuttavat emotionaalisia paineita ja vaikeuttavat tai jopa 

estävät itsesäätelyn toteutumista. Oppimisen itsesäätelyä tukeva arviointi on 

– jatkuvaa, 

– vuorovaikutteista, 

– painottaa sekä oppimisprosessia että lopputulosta, 

– fokusoituu oppijan kehittymiseen ja 

– tulkitsee virheet oppimistilaisuudeksi. (Perry 1998: 728.) 

Tässä yhteydessä arvioinnilla tarkoitetaan opettajan tarkoituksellisesti järjestämää 

eli formaalia arviointitapahtumaa tai oppimisen aikana organisoitua oppijalle pa-

lautetta tuottavaa tilannetta tai prosessia. Seuraavaksi kuvataan kouluissa yleisesti 

käytettäviä arviointimuotoja ja niiden merkitystä oppimisen itsesäätelyn toteutumi-

selle ja kehittymiselle. 

Oppimisprosessin lopussa tapahtuva oppimisen määrää mittaava summatiivi-

nen arviointi eli opitun arviointi (assesment of learning) vahvistaa oppijan suori-

tusorientaatiota ja johtaa helposti faktojen opetteluun ulkoa (Frederiksen & Collins 

1989). Tämäntyyppisen arvioinnin on tutkimuksissa osoitettu rajoittavan oppijan 

sisäisiä prosesseja ja näin ollen vaikeuttavan oppijoiden itsesäätöisen oppimisen 

prosessia (Shepard 2000). Arvioinnin painopisteen ollessa kontrolloivassa, usein 

numeroin palautetta antavassa arvioinnissa kutsuu arviointimenetelmä oppijoita 

pinnallista oppimista tukevien strategioiden käyttöön oppimisprosessin aikana. Pe-

rinteisesti suomalaisessa peruskoulussa käytetty arviointimenetelmä on summatii-

vinen koe, joka arvioidaan numeroasteikolla 4–10. 
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Oppimista ohjaava arviointi (assesment for learning) on yksi formaalin arvi-

oinnin muoto. Se voi olla luonteeltaan myös oppimisen määrää arvioivaa, mutta se 

on samanaikaisesti prosessi, jonka tavoitteena on tukea oppimista. (Wiliam 2011.) 

Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen näkökulmasta oppimista ohjaavat arviointi-

käytänteet auttavat oppijaa tunnistamaan oman oppimisensa nykytilan suhteessa 

tavoitteisiin ja antavat yhtäaikaisesti oppijalle ja opettajalle palautetta siitä, millai-

sin keinoin tavoiteltu oppiminen saavutetaan. Oppimista ohjaavan arvioinnin to-

teuttamisessa on tärkeä huomata, että oppijan saaman palautteen muodon on oltava 

oppijan minäpystyvyyden tunnetta vahvistava ja kehittymiseen kannustava, vaikka 

palautteen saaminen aiheuttaisikin hetkellistä mielipahaa (Wiliam 2011). Oppi-

mista ohjaavaa arviointia tukee luokassa vallitseva rohkaiseva ja kannustava ilma-

piiri, joka arvostaa oppijoiden erilaisuutta. Palautteen antaminen ja vastaanottami-

nen vaativat nekin harjoittelua sekä opettajalta että oppijoilta. Käytetystä arviointi-

strategiasta riippumatta opettajan rooli arviointitiedon tulkitsijana ja oppijan tarvit-

semien tukikeinojen tunnistajana on keskeinen ja vaatii opettajalta aineenhallinnan 

lisäksi tehokkaiden oppimisstrategioiden tuntemista. Opettajan ja vertaisoppijoiden 

tukemana arviointi linkittyy oppimisen itsesäätelyyn ulkopuolisen tukeman sääte-

lyprosessin kautta. Oppimista ohjaavalla arvioinnilla on selkeä yhteys oppimisen 

itsesäätelyprosessin toteutumiseen sekä yksilöllisten että sosiaalisten prosessien 

kautta. 

Oppimisen itsesäätelyprosessissa oppimistehtävästä syntynyt tulkinta on erit-

täin tärkeä. Butlerin ja Cartierin (2004) mukaan tehtävänymmärrystä voidaan tukea 

myös arvioinnin kautta. He suosittelevat, että 

1. opettajat sovittavat arviointikriteerit huolellisesti suunniteltuun oppimistehtä-

vään, 

2. opettajat kiinnittävät huomiota oppilaiden itsearviointiin ja 

3. opettajat tukevat oppilaan saaman palautteen aktiivista käsittelemistä. 

Kuten Butler ja Cartier (2004) tehtävänymmärryksen kautta korostavat, yksi keino 

tukea oppimisen itsesäätelyprosessia on hyödyntää oppimisen itsearviointia. Sen 

avulla voidaan oppijaa auttaa tulemaan tietoiseksi omasta työskentelystään, jolloin 

se katalysoi oppimiseen liittyviä metakognitiivisia prosesseja (Papleontiou-Louca 

2003). Panadero ja Alonso-Tapia (2013: 556) määrittelevät itsearvioinnin laadul-

liseksi etukäteen määriteltyihin kriteereihin pohjautuvaksi oppimisprosessin ja lop-

putuotoksen arvioinniksi. Arviointikriteerit syntyvät yhtäaikaisesti itsesäätöisen 

oppimisen suunnitteluvaiheen ja tavoitteenasettelun kanssa. Itsearviointia harjoi-

teltaessa oppijat tarvitsevat ohjausta kriteerien asettamisessa, mutta opettajan on 
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syytä jo alkuvaiheessa antaa oppijoille tilaa niiden laatimisessa ja soveltamisessa. 

(Panadero & Alonso-Tapia 2013.) Arviointikriteerien laadinnassa koettu autonomi-

suuden tunne lisää oppijan motivaatiota myös varsinaisessa itsearviointiprosessissa 

(Deci ym. 1991). Itsearviointikriteerien laadinta tarkentaa tavoitteiden tavoin teh-

tävänymmärrystä ja sen kautta myös työskentelyn aikaisen monitoroinnin ja ref-

lektoinnin tarkkuutta. 

Black ja Wiliam (2012) havaitsivat kolme tapaa hyödyntää summatiivisia ko-

keita osana oppimista ohjaavaa arviointia. Kun oppilaat arvioivat liikennevaloilla 

ymmärrystään kokeen eri osa-alueista, se auttoi heitä tunnistamaan osaamistaan ja 

suunnittelemaan ponnistelujen määrää kokeeseen valmistautumisen aikana. Toinen 

tapa oli käyttää valmiin kokeen arvioinnissa vertaisarviointia. Tällöin oppilaat kor-

jasivat toistensa kokeen ja joutuivat opettajan tukemana miettimään käyttämänsä 

arviointikriteerit. Kolmas tapa oli ottaa oppilaat mukaan koetehtävien suunnitte-

luun. 

3.2 Oppimisen itsesäätely ja sen kehittäminen alakoulussa 

Oppimisen itsesäätelyn tutkimus on keskittynyt valtaosaltaan alakouluikäisiä van-

hempiin oppilaisiin (Perry ym. 2002). Taustalla ovat aikaisempien tutkimusten löy-

dökset, joiden mukaan nuorempien oppijoiden kehitys rajoittaa heidän kognitiivista 

ja metakognitiivista toimintaansa (Flavell 1979, Zimmerman 1990). Uudemmat 

tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet jo pienten lasten kehittävän metakognitii-

vista tietämystä omista oppimiskyvyistään (Bransford 2004). Nykyään tiedetään 

esikouluikäistenkin pystyvän säätelemään omaa oppimistaan (Bronson 2000, Perry 

1998, Schneider & Lockl 2002). Hattien, Biggsin ja Purdien (1996) meta-analyysi 

osoittikin alakouluikäisten hyötyvän eniten oppimisen itsesäätelytaitojen harjoitte-

lusta. Nykytiedon mukaan oppijoiden kehitys on varsin huomattavaa alakoulun ai-

kana (Dignath ym. 2008). Uusien havaintojen myötä kiinnostus tutkimusten teke-

miseen alakouluikäisten parissa on viimeisen vuosikymmenen aikana selvästi li-

sääntynyt (esim. Dignath ym. 2008, Järvenoja ym. käsikirjoitus, Malmberg 2014). 

Tässä luvussa kuvataan oppimisen itsesäätelyä ja sen kehittymisen tukemista eri-

tyisesti alakouluikäisten parissa toteutettujen tutkimusten tulosten kautta. 

Alakoulujen oppimisen itsesäätelyä tukeviin interventioihin kohdistettu meta-

analyysi antaa laajan kuvan alakouluissa toteutetuista tutkimuksista. Dignath, Bütt-

ner ja Langfeldt (2008) analysoivat alakouluissa toteutettujen interventioiden te-

hokkuutta. Tulokset osoittavat oppimisen itsesäätelyinterventioiden vaikuttavan 

positiivisesti oppimistuloksiin, kognitiivisten ja metakognitiivisten strategioiden 
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käyttöön sekä motivaatioon. Oppimistulokset paranivat kaikissa oppiaineissa, 

mutta eniten kehitystä tapahtui matematiikassa. Suurimman hyödyn strategioiden 

ja motivaation tukemisesta saivat kyseisen meta-analyysin mukaan alempien luok-

kien oppilaat. 

Dignathin, Büttnerin ja Langfeldtin (2008) meta-analyysin tulosten perusteella 

voidaan todeta, että tehokkaimmat interventiot perustuivat sosio-kognitiiviseen 

teoriaan tai sosio-kognitiivisen ja metakognitiivisen teorian yhdistelmään. Niissä 

oppija nähdään lähtökohtaisesti aktiivisena toimijana tiedonkäsittelyssä ja -tuotta-

misessa (Bandura 1989). Meta-analyysi vahvistaa erityisesti nuorempien alakoulu-

laisten kohdalla sosio-kognitiivisen teorian näkemyksen sosiaalisten tilanteiden 

merkityksestä oppijoiden kognitioiden kehittymisessä. Oppimisstrategioiden kehit-

tämisessä tärkeäksi tekijäksi nousee niiden monipuolinen tarkastelu. (Dignath ym. 

2008.) Tehokkaissa interventioissa huomioitiin kognitiivisten strategioiden lisäksi 

metakognitiivisten ja motivationaalisten strategioiden kehittäminen osana työsken-

telyä. Pelkkien strategioiden opettelu osoittautui meta-analyysin mukaan riittämät-

tömäksi. Vahvimmat tulokset saatiin interventioilla, joissa strategioita sovellettiin 

erilaisissa tilanteissa tai niiden merkitystä vahvistettiin metakognitiivisen päättelyn 

avulla. Meta-analyysi toisin sanoen vahvisti aikaisemman strategiatutkimuksen tu-

loksia, joiden mukaan oppijat tarvitsevat kolmentyyppistä tietoa strategioiden hyö-

dyntämisessä: deklaratiivista tietoa, proseduraalista tietoa ja konditionaalista tietoa. 

(Dignath ym. 2008.) Deklaratiivinen tieto auttaa oppijaa tunnistamaan strategian 

perusluonteen, proseduraalinen tieto auttaa strategian teknisessä toteuttamisessa ja 

konditionaalinen tieto auttaa tunnistamaan strategian tehokkuuden vaihtelevissa 

konteksteissa (Weinstein ym. 2011). Tietojen ja taitojen lisäksi strategioiden käyttö 

todellisissa oppimistilanteissa vaatii tahtoa (McCombs & Marzano 1990). Oppi-

mistilanteessa annettu strategioiden käyttöön liittyvä palaute ja motivaation ylläpi-

tokeinojen (volitionaaliset strategiat) harjoittelu tukevat metakognitiivista reflek-

tointia ja vaikuttavat näin positiivisesti oppimisen itsesäätelyn kehittymiseen. Eri-

tyisesti alakouluikäisten kohdalla tutkimustieto tukee suorien ohjeiden käyttämistä 

oppimisen itsesäätelyä tuettaessa (Moos & Ringdal 2012). Taitaville oppijoille suo-

rien ohjeiden noudattaminen saattaa olla kuitenkin turhauttavaa, ja tämän johdosta 

tehtävän ja kontekstin haastavuudella on suuri merkitys oppilaan motivaation säi-

lymiselle (Ee ym. 2003). Moos ja Ringdal (2012) korostavatkin, että selkeiden oh-

jeiden antamisen tehokkuus määrittyy oppijan persoonallisten ominaisuuksien 

kautta. 
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Kontekstin osatekijöihin kuuluvalla oppiaineella on iso merkitys oppimisen it-

sesäätelyn toteutumiseen. Dignathin, Büttnerin ja Langfeldtin (2008) meta-analyy-

sin aineistossa eniten kehitystä tapahtui matematiikan opiskeluun liitetyissä inter-

ventioissa. Wolters ja Pintrich (1998) saivat omassa tutkimuksessaan samankaltai-

sen tuloksen ja selittivät ilmiötä sillä, että oppijat arvottavat eri oppiaineiden mer-

kityksen eri tavoin. Heidän tutkimuksessaan oppijat kokivat matematiikan tärkeim-

mäksi ja kiinnostavimmaksi. Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen näkökulmasta 

on tärkeää työskennellä eri oppiaineiden kanssa, koska muut oppiaineet eivät ole 

niin strukturoituja kuin matematiikka ja tarjoavat siten enemmän mahdollisuuksia 

oppijoiden omille valinnoille. Valintojen mahdollisuuksilla on tärkeä merkitys op-

pijan sitoutumisessa tehtävän suorittamiseen (Perry & Rahim 2011). Tämä vahvis-

taa muiden oppiaineiden ja eheyttävän opetuksen merkitystä oppimisen itsesääte-

lyn taitojen kehittämisessä. Intervention pituuden merkitystä ei meta-analyysillä 

pystytty osoittamaan. Yksi selkeä tulos meta-analyysissa oli se, että tutkijan toi-

miessa oppimisen itsesäätelyinterventiossa kouluttajana oli kehittyminen parempaa 

kuin oman opettajan toteuttamissa interventioissa. (Dignath ym. 2008.) Opettajien 

onkin todettu olevan epävarmoja siitä, kuinka oppimisen itsesäätelyä pitäisi tukea 

(Perry ym. 2008). 

Esimerkkinä alakoulussa toteutetusta interventiosta toimii Stoegerin ja Ziegle-

rin (2008) tutkimusraportissa kuvattu viiden viikon mittainen kokonaisuus. Se 

edustaa edellä kuvatun meta-analyysin perusteella kestoltaan ja toimintatavoiltaan 

tyypillistä oppimisen itsesäätelyn kehittymiseen alakoulussa pyrkivää interventiota. 

Stoeger ja Ziegler (2008) toteuttivat tutkimuksensa Saksassa neljäsluokkalaisilla 

oppilailla (iältään 10–11 vuotta). Sekä interventio että tutkimus keskittyivät ajan-

käytön ja sen hallinnan sekä minäpystyvyyden ja reflektoinnin kehittämiseen osana 

matematiikan opiskelua. Työskentelyn suunnittelussa tutkijat hyödynsivät Zimmer-

manin kollegoidensa kanssa laatimaa menetelmää (Zimmerman ym. 1996). Mu-

kana oli yhteensä 17 opettajaa oppilaineen (N = 219). Satunnaisesti valitut 9 opet-

tajaa koulutettiin tukemaan oppimisen itsesäätelyä, ja he toteuttivat suunnitellun 

intervention omissa luokissaan. Samanaikaisesti kontrolliluokissa opiskeltiin sa-

moja matematiikan sisältöjä ilman tukea oppimisen itsesäätelyn kehittymiselle. It-

sesäätelyä harjoitelleissa luokissa oppilaat (n = 115) kirjasivat työskentelyään päi-

väkirjaan (esim. työskentelyyn käytetty aika, tehdyt tehtävät) ja saivat oman edis-

tymisen tarkkailua helpottavia kotitehtäviä. Oppimisen itsesäätelyyn liittyvien teh-

tävien tekemisen motivaatiota lisättiin keskustelemalla oppilaiden kanssa itsesää-

telyn merkityksestä opiskeluun ja antamalla teoriaan pohjautuva malli paperilla 
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myös oppilaiden käyttöön. Kaikki oppilaat vastasivat jokaisen viikon lopussa ident-

tisiin viikkokokeisiin. Tutkimusaineisto koostui alku- ja loppumittauksista, joista 

analysoitiin oppilaiden kiinnostusta, asenteita sekä sisäisiä kognitioita. 

Stoegerin & Zieglerin (2008) tulokset osoittivat oppimisen itsesäätelyn koulu-

tusta saaneen ryhmän parantaneen ajanhallintaa ja oman oppimisen reflektointia. 

Myös oppilaiden minäpystyvyys kohosi intervention aikana. Muissakin motivaa-

tiotekijöissä tapahtui positiivista kehitystä. Ponnisteluhalukkuus, kiinnostus ja op-

pimisorientaatio lisääntyivät. Vastaavasti avuttomuuden kokemus väheni kontrolli-

ryhmään verrattuna. Itsesäätelyä harjoitelleiden luokkien opettajien mukaan posi-

tiiviset vaikutukset näkyivät vielä kaksi kuukautta intervention jälkeen pidetyssä 

seuraavan kouluvaiheen pääsykokeessa. Tutkimuksen tulokset osoittivat tässäkin 

väitöstutkimuksessa hyödynnetyn Zimmermanin, Bonnerin ja Kovachin (1996) 

laatiman materiaalin sopivan itsesäätelytaitojen harjoitteluun myös alakouluikäis-

ten kanssa (ks. Luku 6.2.1, s. 136). Johtopäätöksissä tutkijat vakuuttavat oppimisen 

itsesäätelyn tukemisen olevan mahdollista oppiaineiden opetuksen yhteydessä. Li-

säksi he korostavat, että ajanhallinnan ja oppimisstrategioiden harjoittelun pitäisi 

alkaa kouluissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa on pitkään toiminut ”SRL Canada”-kon-

sortio, johon kuuluu useita maailman johtavia oppimisen itsesäätelyn tutkijoita kai-

kilta kouluasteilta (Canadian Consortium for Self-Regulated Learning 2011). Hei-

dän tavoitteenaan on alueen koulujen käytänteiden kehittäminen siten, että ne tuki-

sivat paremmin oppimista, yhteistyötä ja oppijoiden sitoutumista. Nancy Perry, 

yksi konsortion professoreista, on omissa tutkimuksissaan keskittynyt erityisesti 

nuorten oppijoiden oppimiseen aidoissa koulutilanteissa. Lisäksi hän on tutkinut 

opettajan pedagogisen toiminnan merkitystä oppimisen itsesäätelyn toteutumiseen 

observoimalla verbaalista viestintää ja toimintaa oppituntien aikana (Perry 1998, 

Perry & Vandekamp 2000, Perry ym. 2002). Tutkimustensa pohjalta Perry ja Rahim 

(2011) toteavat oppimisen itsesäätelyä esiintyvän luokassa useimmiten, kun oppi-

lailla on mahdollisuus 

1. sitoutua monivaiheisiin, monitahoisiin ja merkityksellisiin tehtäviin, 

2. tehdä valintoja työskentelynsä suhteen – mitä, milloin ja kenen kanssa, 

3. vaikuttaa haasteisiinsa – kuinka paljon, kuinka nopeasti, millaisella tuen mää-

rällä ja 

4. vaikuttaa arviointikriteereihin sekä oman oppimisensa tarkasteluun ja reflek-

tointiin (Perry & Rahim 2011). 



47 

Hyödyntämällä edellä mainitun kaltaisia periaatteita oppimiskontekstin suunnitte-

lussa luodaan pohjaa oppimisen itsesäätelyä tukevien opiskelumuotojen vakiintu-

miselle kouluissa. 
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4 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä alakouluikäisten oppi-

laiden oppimisen itsesäätelytaidoista sekä niiden kehittymisen tukemisesta 

UBIKO-hankkeessa lukuvuoden 2012–2013 aikana. Tutkimuskysymykset ovat: 

1) Miten oppimisen itsesäätely ilmenee alakoulun 4.–5.-luokkalaisilla oppilailla? 

a) Millaisia oppimisstrategioita oppilaat käyttävät opiskellessaan? 

b) Millaisia laadullisia ja määrällisiä muutoksia strategisesti heikoilla ja vah-

voilla oppijoilla tapahtuu oppimisen itsesäätelyn ilmenemisessä lukuvuo-

den aikana? 

2) Miten oppimisen itsesäätelyn kehittymistä voidaan tukea alakoulussa? 

a) Miten toteutunut oppimiskonteksti luo mahdollisuuksia oppimisen itsesää-

telyn kehittymiselle? 

b) Miten opettajat tulkitsevat kokemustaan oppimisen itsesäätelyn kehittymi-

sen tukemisesta lukuvuoden lopussa? 
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5 Metodologia 

Oppimisen itsesäätelyn tutkimuksessa käytetään yleisesti sekä määrällisiä että laa-

dullisia menetelmiä. Boekaerts ja Corno (2005) ovat kuvanneet, miten käsitys it-

sesäätelyn olemuksesta on vaikuttanut hyödynnettyihin tutkimusmenetelmiin. En-

nen 1990-lukua oppimisen itsesäätelyn ajateltiin olevan yksilöllinen, pysyvä omi-

naisuus, joka ei muutu oppimistilanteen tai ympäristön vaikutuksesta. Mittaukset 

tapahtuivat usein laboratoriomaisessa kontrolloidussa ympäristössä (Lin 2001) ja 

keskittyivät tuolloin laadullisten ominaisuuksien muutoksiin, kuten tietoisuuteen ja 

oppimisstrategioiden käyttöön. Tutkimustiedon lisääntymisen myötä ymmärrettiin 

oppimisen itsesäätelyn muuttuvan sekä opiskeltavan sisällön että oppimistilanteen 

mukana, jolloin kontekstin huomioimisesta osana tutkimusasetelmaa tuli yhä tär-

keämpää. 

Nykyisellään oppimisen itsesäätelyn tiedetään olevan dynaaminen prosessi, 

joka kehittyy sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta (mm. Hadwin ym. 2011). Tämän 

johdosta tutkimus on enenevässä määrin siirtymässä aitoihin oppimistilanteisiin, 

joissa itsesäätelyn prosessia tutkitaan sen kehittymisen aikana (Boekaerts & Corno 

2005, Zimmerman & Schunk 2011). Laadulliset menetelmät ovat tuoneet uusia nä-

kökulmia kontekstin huomioimiseen motivaatiotutkimuksessa ja oppimisen it-

sesäätelytutkimuksessa laajemminkin (Veermans & Tapola 2004, Volet & Järvelä 

2001). Tutkijat ovat kehittäneet erilaisia menetelmiä oppimistapahtuman aikaiseen 

tiedonkeruuseen. Tällaisia ovat muun muassa observointi (mm. Perry & Rahim 

2011), ääneen ajattelu (mm. Greene ym. 2011) sekä opiskelun aikaisten jälkien (tra-

ces) kerääminen (Winne 2006). 

Tämän tutkimuksen kohteena on oppimisen itsesäätelyn ilmeneminen ja sen 

kehittymisen tukeminen Oulun normaalikoululla toteutetussa UBIKO-hankkeessa 

(ks. Luku 5.2). Tutkija toimi hankkeessa projektipäällikkönä ollen vapautettuna ky-

seisen ajan normaalikoulun lehtorin tehtävistä. Aineistoa kerättiin kaikilta tutki-

musluvan antaneilta UBIKO-hankkeen toimintaan osallistuneiden luokkien oppi-

lailta (N = 90) ja opettajilta (N = 6). Pääosa aineistonkeruusta toteutettiin lukuvuo-

den 2012–2013 aikana oppilaiden ollessa neljäs- ja viidesluokkalaisia. Seuraavissa 

alaluvuissa kuvataan tarkemmin tutkimuksen lähtökohdat (ks. Luku 5.1), tutkimus-

konteksti (ks. Luku 5.2) ja tutkimuksen kohderyhmä (ks. Luku 5.3) sekä aineisto 

analyysiprosesseineen (ks. Luku 5.4). Viimeisessä alaluvussa 5.5 arvioidaan tutki-

musprosessin eri vaiheiden luotettavuutta. 
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5.1 Tieteenfilosofiset lähtökohdat 

Tutkimuskonteksti ja tutkimuskysymykset ohjasivat tutkijan valitsemaan laadulli-

sen tutkimusotteen suuntaamaan työskentelyä. Koulun arjessa toteutettavassa tut-

kimuksessa on paljon sellaisia asioita, joiden kontrollointi on mahdotonta. Laadul-

linen tutkimus sopii hyvin tämänkaltaisten tutkimusten tekemiseen (Ahonen 1994). 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruussa ja analyysissä hyödynnettiin myös määräl-

lisen tutkimuksen menetelmiä (Töttö 2000). Näin ollen tutkimuksen voidaan katsoa 

olevan monimetodinen (Robson 2002) ja edustavan postpositivistista tieteen filo-

sofiaa (Metsämuuronen 2006). 

Laadullisen tutkimuksen osalta tässä tutkimuksessa on piirteitä fenomenolo-

gis-hermeneuttisesta, pragmatistisesta sekä kriittisen teorian tutkimusperinteistä. 

Aineistonkeruussa käytettyjen menetelmien avulla pyrittiin vangitsemaan sekä op-

pimistilanteiden aikaista toimintaa että opettajien kokemukseen perustuvaa tulkin-

taa niistä. Erityisesti oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemisen alueella on 

tässä tutkimuksessa fenomenologisen tutkimuksen piirteitä (Tuomi & Sarajärvi 

2009). Heidegger (1927/2000) kuvaa hermeneutiikan tulkinnan olevan ihmisen 

täälläolon (Dasein) ymmärtämistä. Tämän tutkimuksen analyysivaiheessa aineistoa 

tarkasteltiin pyrkien ymmärtämään kohderyhmän tietoista kokemaa oppimisen it-

sesäätelyn kehittymisen näkökulmasta. Fenomenologisesta perinteestä poiketen 

suuri osa aineistonkeruusta strukturoitiin suunnaten avoimet vastaukset tuottamaan 

tutkimusongelmien kannalta oleellista tietoa. Opettajille tehty teemahaastattelu 

täyttää fenomenologisen aineistonkeruun avoimuuden vaatimukset, vaikkakin tut-

kija valitsi käsiteltävät teemat tutkimuksen ja UBIKO-hankkeen tavoitteiden mu-

kaisesti. Tarkasteltavana ilmiönä ei ole kuitenkaan kokemus kuten fenomenologi-

assa, vaan opettajien kokemukseen perustuva tulkinta oppimisen itsesäätelyn ke-

hittymisen tukemisesta. 

UBIKO-hankkeessa, jonka aikana tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin, ta-

voiteltiin muutosta. Tästä näkökulmasta tutkimuksessa on piirteitä kriittisen teorian 

suuntauksesta ja erityisesti sen alle kuuluvasta toimintatutkimuksesta (Tuomi & 

Sarajärvi 2009). Habermas (1987) kuvaa tiedon syntyvän toiminnassa. Tässä tutki-

muksessa käytännön työskentely ja siinä tehdyt tavoitteelliset muutokset auttoivat 

kohderyhmää tiedostamaan kokemusmaailmastaan merkityksiä, joiden vangitse-

miseen aineistonkeruussa pyrittiin. Tieto syntyi aidossa koulukontekstissa tapahtu-

neissa oppimistilanteissa. Tutkijan ollessa aktiivisesti mukana muutoksen suunnit-

telussa ja toteuttamisessa puhutaan teorian ja käytännön yhdistämisestä samalla ta-

valla, kuin Kurt Lewin määritteli toimintatutkimuksen 1940-luvun lopulla (Ahonen 
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1994, Tuomi & Sarajärvi 2009). Myöhemmin Zuber-Skerritt (1992) on koonnut 

Carria ja Kemmisia (1986) soveltaen toimintatutkimuksen tyypit tutkimuksen ta-

voitteen ja tutkijan roolin mukaan. Jaotteluun perustuen tämä tutkimus täyttää suu-

ren osan emansipatorisen toimintatutkimuksen piirteistä: tutkija toimi UBIKO-

hankkeessa muutosagenttina yhteisvastuullisesti osallistuvien opettajien kanssa, ja 

toiminnan yhtenä tavoitteena oli kehittää koulua uudenlaisen tietoisuuden ja it-

seymmärryksen kautta. 1990-luvun alussa toimintatutkimuksen rinnalle lähti kehit-

tymään erittäin paljon samoja piirteitä sisältävä kehittämistutkimus (Barab & 

Squire 2004, Brown 1992). Anderson ja Shattuck (2012) nostavat keskeiseksi ero-

ksi sen, että toimintatutkimuksen olennainen tehtävä on vastata tutki-

musympäristön haasteisiin, kun taas kehittämistutkimuksen keskeinen tavoite on 

tuottaa edellisen lisäksi uutta yleisesti hyödynnettävää teoreettista ymmärrystä. 

Juuti ja Lavonen (2013) puolestaan korostavat traditioiden erilaista historiallista 

taustaa, joka kehittämistutkimuksessa nojaa oppimisen tutkimukseen (Brown 1992) 

toimintatutkimuksen ollessa keskittynyt työn tutkimukseen (Adelman 1993). 

Koska tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkimuskontekstin ja opetuskäytänteiden 

kehittämisen lisäksi lisätä ymmärrystä oppimisen itsesäätelystä ja sen kehittymisen 

tukemisesta yleisemminkin, on tutkimuksessa selkeästi kummankin tradition piir-

teitä. Kehittämis- ja toimintatutkimuksen luonteisiin kuuluu kuitenkin tätä tutki-

musta vahvempi kehittämissyklien analysointi (Juuti & Lavonen 2013, Zuber-Sker-

ritt 1992). 

5.2 Tutkimuskontekstina UBIKO-hanke 

Tutkimus toteutettiin Oulun normaalikoulussa osana Opetushallituksen rahoitta-

maa UBIKO-hanketta. Hankkeen toiminta-aika oli 14.6.2011–31.12.2013, ja sen 

päämääränä oli koulun toimintakulttuurin ja infrastruktuurin uudistaminen tuke-

maan ymmärtävää, taitavaa ja innostavaa oppimista. Alkuperäisessä hankehake-

muksessa päämäärää tavoiteltiin kehittämällä opetussuunnitelmaa, oppimisen arvi-

ointia ja itsesäätelyä sekä opettajien tiimityöskentelyä. Hankkeen perusrakenne ku-

vataan kuviossa 3. Tässä väitöskirjassa raportoitava tutkimus kohdistuu katkovii-

vojen rajaamiin pedagogisen kehittämisen vaiheisiin. 
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Kuvio 3. Tutkimus osana UBIKO-hanketta. 

Hankkeen toiminta käynnistyi syksyllä 2011 koulujen alkamisen jälkeen. Ensim-

mäisen lukuvuoden aikana toiminta keskittyi suurelta osin fyysisen oppimisympä-

ristön kehittämiseen sekä hankkeen toiminnan tarkempaan suunnitteluun. Toimin-

taympäristönä UBIKO-hankkeessa oli koulusolu, jossa on viisi luokkahuonetta ja 

niitä yhdistävä yhteiskäytössä oleva solutila (ks. Kuva 1, s. 56). Koko koulussa 

solutiloja on yhteensä neljä. Kehittämistoiminnan kohderyhmäksi valittiin kaikki 

lukuvuonna 2011–2012 koulussa olleet kolmannen ja neljännen luokan oppilaat 

opettajineen. Näin ollen mukaan tuli yksi luokka, joka on fyysisesti UBIKO-solun 

ulkopuolella. UBIKO-hankkeessa toimi 100 oppilasta, kuusi opettajaa ja yksi pro-

jektipäällikkö. Opettajat ja tutkijana toiminut projektipäällikkö muodostivat toi-

mintaa koordinoivan UBIKO-tiimin. Opetusharjoittelun ollessa yksi harjoittelu-

koulun tehtävistä osallistuivat luokanopettajaksi opiskelevat harjoittelunsa kautta 

toiminnan kehittämiseen. Päävastuu luokkien pedagogisen toiminnan suunnitte-

lusta ja toteutuksesta oli kuitenkin tutkimusluokkien varsinaisilla opettajilla. 

Huhtikuussa 2012 toteutettiin neljän viikon mittainen pilottijakso, jonka aikana 

teknologiaympäristön lisäksi keskityttiin UBIKO-hankkeen pedagogisten tavoittei-

den osalta 1) ilmiöpohjaisten, monitieteisten oppimiskokonaisuuksien kehittämi-

seen, 2) yksilöllisten oppimisprosessien ja oppilasarvioinnin kehittämiseen proses-

siarvioinniksi sekä 3) tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen oppimisen tukena 
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uudella tavalla. Pilotissa mallinnettiin myös tutkimuksen aikaisen pedagogisen ke-

hittämisen työskentelymallia (ks. Kuvio 5), joka osoittautui toimivaksi. Ongel-

maksi koettiin kuitenkin yhteisen suunnitteluajan vähyys, joka vaikeutti pedagogi-

sen toiminnan kehittämistä. Tämän johdosta seuraavalle lukuvuodelle lisättiin sa-

manaikaisia oman opettajan tunteja tukemaan opettajien ja luokkien välistä yhteis-

työtä sekä opettajien työjärjestyksiin järjestettiin yhteinen kokoontumisaika tiistai-

iltapäiville. 

Teknologian osalta pilotti osoitti oppilaiden oppivan nopeasti hyödynnettyjen 

sovellusten teknisen käytön. Laitteita oli kuitenkin liian vähän, ja niiden hyödyntä-

misessä oli teknisiä vaikeuksia. Pilottivaiheessa oppilaiden käytössä oli 21 iPadia 

ja 21 iPodia. Kokemusten perusteella iPadeja hankittiin 19 lisää, jolloin jokaisella 

iPadilla oli keskimäärin kolme nimettyä käyttäjää. Tutkimusaikana käytössä ollut 

teknologia on koottu taulukkoon 6. 

Taulukko 6. UBIKO-solun teknologinen varustelu lukuvuoden 2012–2013 aikana. 

Tila Teknologia Saatavuus 

Luokat Interaktiivinen projektori + heijastuspinta 

Apple TV 

Projektorin ohjauskone – PC 

WLAN 

Laitteet olivat koko ajan luokan käytet-

tävissä opettajan valvonnassa.  

Solutila IPad2 40 kpl (19 kpl 29.10.2012->) 

IPod 21 kpl 

1 kosketustaulu 

WLAN 

 

IPadeilla oli verkossa varauskalenteri, johon 

opettajat ja opetusharjoittelijat pystyivät 

tekemään varaukset. Jokaiselle laitteelle oli 

luokasta nimetty käyttäjä, eli yhtä laitetta 

käytti keskimäärin kolme oppilasta eri 

luokilta. 

IPadeihin oli asennettuna opettajien 

toivomat applikaatiot. 

Kosketustaululle oli oma varauskalenteri. 

Keväällä 2012 UBIKO-hanke laajeni Suomen Yliopistokiinteistöjen (SYK) ja Mar-

telan myötävaikutuksesta myös fyysisen oppimisympäristön kehittämiseen ja tut-

kimiseen. UBIKO-tiimi osallistui kevään aikana oppimisympäristön uudelleen-

muotoiluun vuoropuhelussa SYK:n projektiryhmän kanssa. Myös oppilaat laativat 

luonnoksia otsikolla ”Unelmien koulu”. Prosessin tuloksena arkkitehti Heikki Lu-

minen suunnitteli aikaisemmasta viidestä perinteisestä luokkatilasta ja niitä yhdis-

tävästä vaatesäilytykseen tarkoitetusta solutilasta kuvassa 1 näkyvän oppimisym-

päristön. 
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Kuva 1. UBIKO-solun 3D-kuva. 

Hankkeen pedagogisten tavoitteiden kannalta keskeistä oli tilojen muunneltavuus, 

monipuolisuus sekä viihtyisyys. Rakenteelliset muutokset ja kalustus toteutettiin 

kesän ja alkusyksyn 2012 aikana. Fyysisen oppimisympäristön muutoksen merki-

tystä ja suunnitteluprosessia on tutkittu erillisissä tutkimushankkeissa. Tässä väi-

töskirjassa fyysistä oppimisympäristöä kuvataan oppimisen itsesäätelyn ilmenemi-

seen ja kehittymiseen liittyvänä oppimiskontekstin osana. Seuraavissa alaluvuissa 

kuvataan, miten kehittämishankkeessa toteutettu pedagoginen kehittäminen toteu-

tettiin (ks. Luku 5.2.1) sekä millaiseksi pedagoginen toiminta muodostui (ks. Luku 

5.2.2). 

5.2.1 Pedagoginen kehittäminen UBIKO-hankkeessa 

UBIKO-hankkeen kokonaisuudesta tässä tutkimuksessa keskitytään lukuvuoden 

2012–2013 aikana toteutettuun pedagogiseen kehittämiseen, jonka tavoitteena oli 

tukea oppilaiden kasvua taitaviksi, innostuneiksi ja ymmärtämistä tavoitteleviksi 

oppijoiksi. Tutkimuksen vuoropuhelu UBIKO-hankkeen kanssa näkyy kuviosta 4. 
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Kuvio 4. UBIKO-hankkeen ja tutkimuksen vuorovaikutus. 

UBIKO-hankkeen pedagogisessa kehittämisessä tukeuduttiin vahvasti kehittämis-

tutkimuksen toimintamalleihin, joiden ensimmäisinä edustajina pidetään Allan 

Collinsia (1992) ja Ann Brownia (1992). He toteuttivat oppimiseen liittyviä tutki-

muksiaan laboratorioluokkien sijaan aidoissa kouluympäristöissä. Collins (1992) 

kuvasi tämänkaltaisia tutkimuksia käsitteellä design experiments. Brown (1992) 

kirjoitti samoihin aikoihin artikkelin “Design Experiments: Theoretical and Met-

hodological Challenges in Creating Complex Interventions in Classroom Settings”, 

jota pidetään menetelmän metodisen kehittämisen lähtölaukauksena. Myöhemmin 

englanninkieliseen tutkimuskirjallisuuteen ovat vakiintuneet termit design research 

ja design-based research. Yleisen suomalaisen asiasanaston mukaisesti Suomessa 

käytetään kehittämistutkimuksen käsitettä. 

Wangin ja Hannafin (2005) mukaan kehittämistutkimus on aidoissa arkitilan-

teissa toteutuva joustava metodologia, jossa tutkijoiden ja käytännön toimijoiden 

yhteistyöllä kehitetään koulutuksen käytäntöjä iteroivien analyysien, suunnittelun, 

kehittämisen ja toimeenpanon avulla. Suomalaisista tutkijoista Juuti ja Lavonen, 

jotka ovat tavoitelleet kehittämistutkimusten avulla luonnontieteiden opetukseen ja 
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oppimiseen liittyvän innovaatiotoiminnan tukemista, ovat määritelleet kehittämis-

tutkimukselle kolme ominaispiirrettä: 

1. iteratiivinen kehittäminen syntyy muutoksen tarpeesta, 

2. kehittäminen johtaa käytettävään tuotokseen ja 

3. kehittäminen tuottaa opetusta edistävää tietoa (Juuti & Lavonen 2006: 59, ks. 

myös Pernaa 2013: 12). 

UBIKO-hankkeen pedagogiset tavoitteet suunniteltiin Oulun normaalikoulun opet-

tajien ja Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön tut-

kijoiden yhteistyönä. Hankkeen käynnistyessä tutkijan rooli muuttui opettajasta 

projektipäällikkönä toimivaksi tutkijakoordinaattoriksi. Kehittämistyön aikana toi-

minta ohjautui tutkijan ja opettajien muodostaman UBIKO-tiimin suunnitteluko-

kouksissa yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Niiden pedagogisoinnissa 

opettajien kokemuspohjainen tieto toi merkittävän lisän kehittämistyön iterointiin 

kehittämissyklien aikana ja niiden välissä. Opettajien osallisuutta kehitystyössä ko-

rostettiin erityisesti siksi, että Dignath ja Büttner (2008) toivat meta-analyysin tu-

loksissaan esille sen, etteivät opettajat onnistuneet kovinkaan hyvin toteuttamaan 

tutkijoiden suunnittelemia implementaatioita. Myös Engeström (2008) on kohdis-

tanut kritiikkiä juuri käytännön toimijoiden (opettajat, oppilaat) rooliin kehittämis-

tutkimuksissa. Hänen mukaansa kehittämistyön ytimessä olevien toimijoiden rooli 

jää kehittämistutkimuksissa usein vähäiseksi ja tutkimukset ovat liian tutkijavetoi-

sia. Myöhemmin opettajien roolin merkityksestä kehittämistutkimuksessa ovat kir-

joittaneet muun muassa Goodyear ja Dimitriadis (2013) sekä suomeksi Juuti ja La-

vonen (2013). Opettajien osallisuus pyrittiin UBIKO-hankkeessa varmistamaan so-

pimalla ensimmäisen toimintavuoden aikana kehittämisen periaatteista ja vastuun 

jaosta. Kuviossa 5 esitetty prosessimalli kuvaa UBIKO-tiimin toimintaperiaatteita 

kehittämishankkeen aikana. 
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Kuvio 5. UBIKO-tiimin kehittämisen periaatteita kuvaava prosessimalli. 

Perusajatuksena kehittämistyössä oli koko UBIKO-tiimin osallistuminen sekä toi-

minnan suunnitteluun että analysointiin. Tutkijan tehtävänä oli tuoda tiimin käyt-

töön uutta, toimintaa tukevaa teoreettista tietoa sekä yhteisiin suunnittelukokouk-

siin että viikoittaisiin tapaamisiin. Käytännön toteutuksessa opettajilla oli luokis-

saan pedagoginen vapaus sovittujen periaatteiden toteuttamiseen. Työskentelyn ai-

kana oppilaiden oppimiseen liittyviä tekijöitä seurattiin ja analysoitiin viikkopäi-

väkirjojen avulla (ks. Luku 5.4.2). Opettajilla ja tutkijalla oli jatkuva pääsy oppi-

laiden tuottamiin aineistoihin, joiden pohjalta toimintaa oli mahdollista muuttaa 

kehittämissyklin aikana. Seuraavaksi kuvataan tarkemmin, millaiseen kehittämis-

prosessiin UBIKO-hankkeen toiminta perustui. 

Kehittämisprosessin kuvaus 

Gravemeijerin ja Cobbin (2006) mukaan kehittämistutkimuksessa on kolme vai-

hetta: koetilanteeseen valmistautuminen, koetilanteen toteuttaminen luokassa ja 
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koetilanteen analyysi. Kuviosta 6 nähdään, miten vaiheet toteutettiin tutkimuksen 

aikaisessa UBIKO-hankkeen pedagogisessa kehittämisessä. 

Kuvio 6.  UBIKO-hankkeen pedagogisen kehittämistoiminnan kuvaus Gravemeijeria ja 

Cobbia (2006) mukaillen. 

Kehittämisen lähtökohtana oli ongelma-analyysi, jonka tuloksena syntyi UBIKOn 

hankesuunnitelma. Tutkijan keskeinen tehtävä oli tuoda hankesuunnitteluun ja ke-

hittämistyöhön oppimisen itsesäätelyyn liittyvää teoreettista tietoa, jota sovellettiin 

käytäntöön kuviossa 5 kuvattujen periaatteiden mukaisesti. 

Lukuvuoden 2012–2013 aikana toteutettiin neljä 5–6 viikon mittaista kehittä-

missykliä (UBIKO 1–4). Ongelma-analyysin mukaisesti kehittämisessä haettiin 

keinoja oppilaiden oppimisen itsesäätelyn tukemiseen. Jokaista kehittämissykliä 

edelsi UBIKO-tiimin yhteinen suunnittelupäivä, jonka aikana sovittiin seuraavan 

syklin tavoitteet ja työskentelyn periaatteet. Kehittämissyklien aikana opettajien 

työtä tuettiin viikoittaisilla yhteisillä keskustelu-/ohjaustilaisuuksilla, joihin 

UBIKO-tiimin lisäksi osallistuivat myös luokissa toimivat opetusharjoittelijat. Ku-

viossa 6 yhden kehittämissyklin sisällä tapahtuvaa kehittämistä kuvataankin mik-

rosyklinä (Gravemeijer & Cobb 2006), koska kehittämissyklin aikana kertyneiden 

oppilaiden viikkopäiväkirjojen sisältö ja opettajien tuntien aikaiset kokemukset 

vaikuttivat opettajien ja opetusharjoittelijoiden omaan suunnitteluun sekä yhteisiin 

keskusteluihin. Mikrosyklien kehittämistuloksia ei analysoitu tieteellisesti, mutta 

niiden tukeman reflektoinnin avulla opettajat pystyivät kehittämään tietoisesti 

luokkien toimintaa. 
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Kehittämissyklin jälkeen toimintaa arvioitiin ja analysoitiin yhteisessä tiimi-

päivässä. UBIKO-tiimin lisäksi mukana oli hankkeen ulkopuolinen arvioija (Täy-

dentävien opintojen keskus, Oulun yliopisto), jonka tehtävänä oli auttaa tiimiä rea-

listisen arvioinnin tekemisessä ja varmistaa hankkeen pysyminen rahoittajalle lu-

vatuissa tavoitteissa. Saatua arviointitietoa hyödynnettiin seuraavan kehittämissyk-

lin suunnittelupäivässä ja sen valmistelussa. Kehittämisprosessin tavoitteena oli 

tuottaa uutta teoreettista tietoa oppimisen itsesäätelyn ilmenemisestä ja kehittymi-

sen tukemisesta sekä jättää pysyviä muutoksia koulun toimintaan laajemminkin le-

vitettäväksi. 

5.2.2 Pedagoginen toiminta UBIKO-hankkeessa 

Tutkimusaikana oppimisen itsesäätelyn toteutumista ja kehittymistä tuettiin painot-

taen jokaisessa kehittämissyklissä eri asioita. Taulukko 7 tiivistää oppimisen it-

sesäätelyyn liittyvän pedagogisen kehittämisen toteutuneet painotukset lukuvuo-

den 2012–2013 eri vaiheissa. 

Taulukko 7. Oppimisen itsesäätelyn tukemisen painopisteet eri kehittämissykleissä. 

Sykli 1 

Syyskuu–lokakuu 

Sykli 2 

Marraskuu–

joulukuu 

Sykli 3 

Tammikuu–

helmikuu 

Sykli 4 

Maaliskuu–huhtikuu 

Oppimisen itsesäätelyn tukemisen 

lähtökohta oli kokonaisprosessin 

tukemisessa ja oppimisen itse-

säätelyn mahdollistamisessa. 

Luokkien toimintaa ohjasi oppi-

misen itsesäätelyn mahdollistava 

pedagoginen rakenne. Rakenteen 

vaiheet olivat: 

1. kontekstin luominen, 

2. tietoperustan varmistaminen, 

3. hands-on-työskentely, 

4. ymmärryksen syventäminen ja 

5. yhteenveto. 

Edellisessä 

kehittämissyklissä 

käytetty peda-

goginen rakenne 

rytmitti 

työskentelyä, mutta 

toiminnassa pai-

notettiin tavoitteen 

asettamisen, 

tarkkailun ja 

uudelleenmuotoilun 

kehittämistä 

oppilaan tasolla.  

Tavoitteen mukai-

sen työskentelyn 

harjoittelu oli 

edelleen vahvasti 

mukana. 

Pitkäkestoiset oppi-

misprojektit sovel-

sivat aikaisempaa 

pedagogista 

rakennetta. 

Oppimiseen liittyvät 

valintatilanteet 

painottuivat 

aineistossa. 

Oppilaat työskentelivät 

pääosin pitkäkestoisten 

oppimisprojektien 

parissa. Opettajien rooli 

painottui oppimisen 

vaiheistamiseen ja 

työskentelyn tukemiseen 

oppilaan lähtökohdista. 

Työskentelyä ohjasivat 

yhteiset periaatteet, 

jotka oli koottu 

luokantauluiksi (ks. Liite 

2). 

Itsesäätöisen oppimisen kehittymistä tavoitteleva toiminta vaihteli kehittämissyk-

leittäin. Ensimmäisessä syklissä etsittiin työskentelymuotoja, joilla luodaan mah-
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dollisuus oppilaiden itsesäätelyn toteutumiselle ja kehittymiselle. Työskentely vai-

heistui opettajan toimesta, mutta oppimisen itsesäätelyn osataitoihin ei kiinnitetty 

juurikaan huomiota. Seuraavassa syklissä opettajien ohjaus fokusoitui korostu-

neesti tavoitteellisen työskentelyn tukemiseen. Muilta osin työskentely noudatti en-

simmäisen kehittämissyklin periaatteita. Kolmannessa syklissä opettajat korostivat 

aikaisempaa enemmän oppilaan valintatilanteiden ja oppimisstrategioiden harjoit-

telua. Viimeisen syklin aikana oppilaat toimivat aikaisempaa itsenäisemmin opet-

tajan vaiheistaman työskentelyn ohjaamana. Kehittämissyklien aikainen toiminta 

esitetään tarkemmin tämän väitöskirjan tulosluvussa 6.2.1.  

5.3 Kohderyhmä 

Tutkimus kohdistui UBIKO-hankkeen pedagogisen kehittämisen aikaiseen koulu-

työskentelyyn. Näin tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui Oulun normaalikoulun 

neljänsien ja viidensien luokkien oppilaat (100 oppilasta: 2.5.2013) sekä heidän 

kuusi opettajaansa. Tutkimusluvan antoi 90 oppilaan huoltajat. Kymmenen tutki-

musluvan antanutta oppilasta ja yksi opettaja toimi pääosin UBIKO-solun ulkopuo-

lella olevassa luokkatilassa. Oppilaat olivat iältään 10–12-vuotiaita. Neljäsluokka-

laisista (n = 47) oli tyttöjä 24 ja poikia 23 oppilasta. Viidesluokkalaisista (n = 43) 

oli tyttöjä 18 ja poikia 25 oppilasta. Lähikouluperiaatteen mukaisesti luokissa oli 

mukana kaikentasoisia oppilaita. Kummallakin luokka-asteella oli yksi erityisen 

tuen piirissä oleva oppilas ja useita tehostettua tukea saavia oppilaita. Luokkien 

oppilasmäärä vaihteli välillä 13–24. 

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu oppimisen itsesäätelyn vaikutusta koulumenes-

tykseen, mutta suoriutumistasoa kuvaa aineistonkeruun jälkeen keväällä 2013 an-

nettujen lukuaineiden keskiarvojen keskiarvot. Neljäsluokkalaisten (n = 41) luku-

aineiden keskiarvo oli 8,54 (s = 0,97) ja viidesluokkalaisten (n = 42) keski-arvo 

8,44 (s = 0,86). Mukana ovat kaikki tutkimusluvan antaneet oppilaat, jotka saivat 

lukuvuoden päättötodistuksen Oulun normaalikoulusta keväällä 2013. Lukuai-

neiksi huomioidaan neljännellä luokalla äidinkieli ja kirjallisuus / suomi toisena 

kielenä, englanti sekä matematiikka. Viidennellä luokalla huomioidaan edellä mai-

nittujen lisäksi biologia ja maantieto, fysiikka ja kemia, historia sekä uskonto/elä-

mänkatsomustieto. 

Oppilaiden lisäksi tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat UBIKO-luokkien 

opettajat. Tässä yhteydessä opettajalla tarkoitetaan koulun lukuvuosisuunnitel-

massa luokan opettajaksi nimettyä henkilöä. UBIKO-hankkeessa toimineet luokan-

opettajat (kolme naista ja kolme miestä) olivat kokeneita lehtoreita. Heidän keski-
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ikänsä oli 57 vuotta, ja opettajakokemusta heillä oli keskimäärin 33 vuotta. Oulun 

normaalikoulussa he olivat toimineet keskimäärin 27 lukuvuotta. Yhdellä opetta-

jalla oli sijaisopettaja ensimmäisen ja toisen kehittämissyklin aikana ja toisella kol-

mannessa kehittämissyklissä. Sijaiset vastasivat aineiston tuottamisesta toimies-

saan luokan opettajana. 

5.4 Aineistot ja niiden analyysiprosessit 

Tutkimuksessa kerättiin aineistoa sekä oppilailta että opettajilta. Aineistonkeruun 

kokonaisuus esitetään kuviossa 7. 

Kuvio 7. Tutkimuksen aineistonkeruu. 

Oppilaat (N = 90) täyttivät lukuvuoden 2012–2013 aikana toteutettujen kehittämis-

syklien yhteydessä strukturoituja päiväkirjoja, joiden avulla selvitettiin, miten op-

pimisen itsesäätely ilmeni heidän työskentelyssään. Edellisen lukuvuoden lopussa 

toteutetun strategisen toiminnan mittauksen (MSLQ-kysely) avulla oppilasjou-
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kosta seulottiin strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilaiden otokset (n = 20), joi-

den osalta tuloksia täydennettiin ja vahvistettiin oppilaiden tuottamien jaksopäivä-

kirjojen avulla. 

Opettajilta (N = 6) kerättyä aineistoa hyödynnettiin selvitettäessä, millaiseksi 

kehittämissyklien aikana toteutunut oppimiskonteksti muotoutui ja millaisia oppi-

misen itsesäätelyn kehittymistä tukevia elementtejä siihen sisältyi. Lisäksi siitä 

analysoitiin, miten opettajat tulkitsivat kokemuksiaan oppimisen itsesäätelyn ke-

hittymisen tukemisesta toteutuneiden kehittämissyklien jälkeen. Tutkimuskysy-

myksittäin tarkasteltuna kerätyn aineiston hyödyntäminen on tiivistetty taulukkoon 

8. 

Taulukko 8. Aineiston hyödyntäminen tutkimuskysymyksittäin. 

Tutkimuskysymys Aineisto 

1. Miten oppimisen itsesäätely ilmenee alakoulun 4.–5.-luokkalaisilla oppilailla?  Viikkopäiväkirjat 

1.a. Millaisia oppimisstrategioita oppilaat käyttävät opiskellessaan?  Viikkopäiväkirjat 

1.b. Millaisia laadullisia ja määrällisiä muutoksia strategisesti heikoilla ja 

vahvoilla oppijoilla tapahtuu oppimisen itsesäätelyn ilmenemisessä 

lukuvuoden aikana?  

MSLQ-kyselyt, 

viikkopäiväkirjat, 

jaksopäiväkirjat 

2. Miten oppimisen itsesäätelyn kehittymistä voidaan tukea alakoulussa?  

2.a. Miten toteutunut oppimiskonteksti luo mahdollisuuksia oppimisen 

itsesäätelyn kehittymiselle? 

Jaksoraportit 

2.b. Miten opettajat tulkitsevat kokemustaan oppimisen itsesäätelyn 

kehittymisen tukemisesta lukuvuoden lopussa? 

Teemahaastattelut 

Seuraavissa luvuissa esitellään kohderyhmittäin tutkimuksessa kerätyt aineistot. 

Samassa yhteydessä selostetaan yksityiskohtaisesti, millaiseen analyysiprosessiin 

tulososiossa esiteltävät tulokset perustuvat. 

5.4.1 Oppilaiden strategisen toiminnan mittaus – MSLQ 

Ennen kehittämissyklien aikaisen prosessiaineiston keräämistä luokkien oppilaat 

vastasivat koulupäivän aikana Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ) -kyselyn oppimisstrategioita koskevaan osaan. Kyselyyn osallistui 85 tut-

kimusluvan antanutta UBIKO-luokkien oppilasta. MSLQ:n oppimisstrategiaosio 

sisältää 50 väittämää, jotka ovat liitteessä 1 (Pintrich ym. 1991). Seuraavaksi esi-

tellään (1) MSLQ-kyselyn teoreettinen tausta sekä (2) miten kyselyä hyödynnettiin 

strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilaiden otosten määrittelyssä. 
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(1) Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

MSLQ-kysely, joka on yksi itsesäätelytutkimuksen käytetyimmistä kvantitatiivi-

sista kyselyistä, on julkaistu vuonna 1993 (Duncan & McKeachie 2005, Pintrich 

ym. 1993). Sen avulla kerätään tietoa oppijan käyttämistä oppimisstrategioista ja 

motivaatiotekijöistä. Motivaatiotekijöitä kartoitetaan kuudella ja oppimisstrategi-

oita yhdeksällä osa-alueella. Jokaista osa-aluetta koskee useampi väittämä. Yh-

teensä kyselyssä on 81 väitettä, joihin oppija vastaa valitsemalla itseään parhaiten 

kuvaavan arvon Likert-asteikolta (1 = täysin eri mieltä, 7 = täysin samaa mieltä). 

Luotettavuuden nostamiseksi osa väittämistä on kirjoitettu käänteiseen muotoon, 

jolloin todellinen arvo saadaan vähentämällä vastauksen arvo luvusta 8. 

MSLQ-kyselyn perusidea on, että väittämien tuottamat pisteet lasketaan yhteen 

ja ne antavat tulosten käyttäjälle arvon mitattavan komponentin voimakkuudesta. 

Alun perin kysely on tarkoitettu sovellettavaksi kurssikohtaisesti ja luotettavuusar-

vot on laskettu sen mukaisesti. Cronbachin alfa-arvot ovat vahvat ja vaihtelevat 

välillä .52–.93. (Pintrich ym. 1991.) MSLQ on suunniteltu modulaariseksi, eli osa-

alueita voidaan käyttää itsenäisesti tutkijan tarpeiden mukaan (Duncan & 

McKeachie 2005, Pintrich ym. 1991). Osassa tutkimuksista on hyödynnetty koko 

kyselyä (Stoffa ym. 2011) ja osassa on mukaan otettu vain tutkimuksessa tarvittavat 

osa-alueet (Hadwin ym. 2007). Lisäksi MSLQ-kyselystä on muokattu useita erilai-

sia validoituja sovelluksia erilaisiin tarkoituksiin (Kaartinen 2005, Schmitz & 

Wiese 2006). 

Eri osa-alueita voidaan hyödyntää muun muassa oppijoiden profiloinnissa. 

Tällöin mukaan valitaan ne osa-alueet, jotka tutkimuksen kokonaisuuden kannalta 

nousevat keskeisiksi (mm. Barlia 1999, Hadwin ym. 2007, Liu ym. 2014). Tässä 

tutkimuksessa oppilaista eroteltiin strategisesti vahvat ja heikot oppilaat käyttä-

mällä MSLQ-kyselyn oppimisstrategioihin keskittyvän osan kokonaiskeskiarvoa. 

Oppimisstrategioiden käyttöä mittaavassa osassa osa-alueet jakautuvat kogni-

tiivisten ja metakognitiivisten strategioiden sekä resurssienhallintastrategioiden 

ryhmiin. Taulukosta 9 näkyy tässä tutkimuksessa käytetyn kyselylomakkeen 50 

väittämän sijoittuminen eri osa-alueisiin (Pintrich ym. 1991). 



66 

Taulukko 9. MSLQ-kyselyn oppimisstrategiaosion osa-alueet ja niitä mitanneet väittä-

mät (Pintrich ym. 1991). 

Osa-alue Väittämien numerot (ks. Liite 1) 

Kognitiiviset ja metakognitiiviset strategiat  

Harjoittelu 8, 15, 28, 41  

Elaborointi 22, 31, 33, 36, 38, 50 

Organisointi 1, 11, 18, 32 

Kriittinen ajattelu 7, 16, 20, 35, 40  

Metakognitiivinen säätely 2r, 5, 10, 13, 23, 24, 25, 26r, 30, 45, 47, 48 

Resurssienhallintastrategiat  

Ajankäytön ja oppimisympäristön hallinta 4, 12, 21r, 34, 39, 42, 46r, 49r  

Ponnistelujen säätely 6r, 17, 29r, 43 

Vertaisoppiminen 3, 14, 19 

Avun hakeminen 9r, 27, 37, 44 

Vaikka kysely kehitettiin vuosina 1986–1993 college-opiskelijoiden itsesäätelyn 

tukemiseen ja tutkimukseen, käytetään sitä yhä edelleen varsin laajamittaisesti kai-

killa kouluasteilla (Duncan & McKeachie 2005). Faktorianalyysit ovat kuitenkin 

osoittaneet, että tutkittaessa yläkouluikäisiä tai nuorempia on syytä käyttää oppi-

misstrategioiden kohdalla yhtä yleistä komponenttia, joka yhdistää harjoittelun, or-

ganisoinnin ja elaboroinnin. Nuoremmilla oppijoilla on todettu olevan vaikeuksia 

erotella edellä mainittuja kognitiivisia strategioita toisistaan. (Wolters ym. 2003). 

Rajoitteista huolimatta MSLQ-kyselyn reliabiliteettia pidetään hyvänä myös ala-

kouluikäisten tutkimuksessa (Taylor 2012). Kyselyn käyttöä ei kuitenkaan suosi-

tella alkuopetusikäisille oppilaille (Wolters ym. 2003). 

MSLQ-kyselyssä oppimisstrategiat jaetaan kahteen ryhmään: kognitiiviset ja 

metakognitiiviset strategiat sekä resurssienhallintastrategiat (ks. Taulukko 10). Op-

pimisen ja ajattelun taitoihin liittyvät kognitiiviset ja metakognitiiviset strategiat 

jakautuvat viiteen alaluokkaan: harjoittelu, elaborointi, organisointi, kriittinen ajat-

telu ja metakognitiivinen itsesäätely. Myös resurssienhallintastrategiat jakautuvat 

alaluokkiin sen mukaan, mihin resurssiin säätely kohdistuu: säätely voi kohdistua 

sekä oppijaan itseensä että oppijan ulkopuolisiin tekijöihin. Luokkia on yhteensä 

neljä: ajankäytön ja tilan hallinta, ponnistelujen säätely, vertaisoppiminen ja avun 

hakeminen. 
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Taulukko 10. Oppimisstrategian osa-alueet MSLQ-kyselyssä (Pintrich ym. 1991). 

Osa-alue Mitattava komponentti Esimerkki väitteestä (sulkeissa erilaisten 

väittämien lukumäärä) 

Kognitiiviset ja 

metakognitiiviset strategiat 

 

Harjoittelu  Opiskellessani harjoittelen opiskeltavaan 

aiheeseen liittyviä asioita kertomalla niitä 

itselleni kerta toisensa jälkeen. (4) 

 Elaborointi  Opiskellessani yhdistelen tietoa erilaisista 

lähteistä (kuten opettajan opetuksesta, kirjal-

lisuudesta ja keskusteluista). (6) 

 Organisointi  Opiskellessani opittavaan aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta teen yleensä jäsennyksen siitä 

järjestelläkseni ajatuksiani. (4)  

 Kriittinen ajattelu  Teen itselleni usein kysymyksiä kuulemastani 

tai lukemastani, jotta voisin miettiä, ovatko ne 

totta. (5) 

 Metakognitiivinen 

itsesäätely  

Lukiessani teen itselleni kysymyksiä, jotta kes-

kittyisin oikeisiin asioihin. (12) 

Resurssienhallintastrategiat Ajankäyttö ja 

opiskeluympäristön 

hallinta 

Opiskelen yleensä paikassa, jossa voin rauhas-

sa keskittyä opiskeluuni. (8) 

 Ponnistelujen säätely Työskentelen lujasti pärjätäkseni hyvin opiske-

lussa, vaikka en kaikesta lukemastani ja 

tehtävistäni pitäisikään. (4) 

 Vertaisoppiminen  Opiskellessani yritän usein selittää oppimateri-

aalin sisältöjä luokkatovereille tai ystäville. (3) 

 Avun hakeminen  Pyydän opettajaa selittämään käsitteet, joita en 

ymmärrä. (4) 

 (2) Otosten määrittely MSLQ-kyselyn avulla 

Oppimisen itsesäätelyn ilmenemisen määrällisen ja laadullisen muutoksen analyysi 

tehtiin vain strategisesti heikoimmille ja vahvimmille oppilaille. Ääripäiden tarkas-

telulla saatiin tietoa siitä, miten strategisilta lähtökohdiltaan erilaisten oppilaiden 

oppimisen itsesäätelyn ilmeneminen muuttui oppimiskontekstin muuttuessa luku-

vuoden aikana. Seulonta toteutettiin MSLQ-kyselyn oppimisstrategiaosion avulla 

siten, että viisi luokkaa vastasi kyselyyn keväällä 2012 (n = 65) ja yksi luokka ke-

säloman jälkeen syksyllä 2012 (n = 20). Kysely oli käännetty suomen kielelle Op-

pimisen ja koulutusteknologian tutkimusryhmän aiemmissa tutkimushankkeissa. 
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Luokanopettajat teettivät kyselyn koulupäivän aikana ja valvoivat täyttämisen lu-

kien jokaisen kohdan oppilaille ääneen. Oppilailla oli mahdollisuus tehdä ymmär-

tämistä helpottavia kysymyksiä. 

Tulosten perusteella otoksiin seulottiin kummaltakin luokka-asteelta viisi stra-

tegisesti heikointa ja viisi vahvinta oppilasta. Kyselyyn vastanneiden kognitiivisen 

MSLQ-osion pistesumman keskiarvo oli 230 (s = 39, md = 227). Pistesummien 

arvot vaihtelivat välillä 149–324. Alemman kvartaalin pisteraja oli 205 ja ylemmän 

kvartaalin 254 pistettä. 

Taulukosta 11 nähdään, että otoksiin seuloitui 10 tyttöä ja 10 poikaa. Tässä 

aineistossa tytöt erottuivat selvästi poikia strategisempina oppijoina. Vain yksi tyttö 

oli strategisesti heikkojen joukossa. 

Taulukko 11. Yhteenveto strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilaiden otoksista. 

Otos Tytöt (n = 10) 

f 

Pojat (n = 10) 

f 

MSLQ 

ka. 

4. lk. heikot 1 4 185 

4. lk. vahvat 5 0 298 

5. lk. heikot 0 5 158 

5. lk. vahvat 4 1 285 

Yhteensä 10 10 232 

Otoksiin kuuluneiden oppilaiden tuottamien viikkopäiväkirjojen määrät vaihtelivat 

paitsi kehittämissykleittäin otoksen sisällä myös samassa syklissä otosten välillä. 

Taulukossa 12 on yhteenveto oppilaiden tuottamista päiväkirjoista kehittämissyk-

leittäin. Yhteenlaskettuna strategisesti heikot oppilaat tuottivat 117 viikkopäiväkir-

jaa (VPK) vahvojen oppilaiden tuottaessa 103. Jaksopäiväkirjoja (JPK) kumman-

kin otoksen oppilaat tuottivat yhteensä 38 kappaletta. 
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Taulukko 12. Strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilaiden tuottaman päiväkirja-ai-

neiston yhteenveto. 

Kehittämissykli Viikkopäiväkirja  Jaksopäiväkirja 

 Heikot (n = 10) 

f 

Vahvat (n = 10) 

f 

 Heikot (n = 10) 

f 

Vahvat (n = 10) 

f 

UBIKO 1 31 24  10 10 

UBIKO 2 28 16  10 9 

UBIKO 3 33 37  9 9 

UBIKO 4 25 26  9 10 

Yhteensä 117 103  38 38 

5.4.2 Oppilaiden strukturoidut päiväkirjat 

Päiväkirja mielletään usein henkilökohtaiseksi ja vapaamuotoiseksi tapahtumien ja 

ideoiden ylöskirjaamiseksi. Tieteellisissä tutkimuksissa tutkijat saattavat pyytää 

kohdentamaan kirjoittamista tutkimuksen kannalta relevantteihin sisältöihin. (Scott 

2006.) Tämänkaltaisten strukturoitujen päiväkirjojen avulla voidaan objektiivisesti 

seurata tutkittavien arkea (Schmitz ym. 2011). Tutkimuksen näkökulmasta struktu-

roinnin avulla varmistetaan, että kaikilla kohderyhmän jäsenillä on tasapuolinen 

mahdollisuus tuottaa aineistoa tutkijan kannalta oleellisista sisällöistä (Firmin 

2008). Schmitzin (2006) mukaan päiväkirjoilla voidaan kerätä aineistoa oppimisti-

lanteen aikana ja tutkia sitä analysoimalla oppimisen kehitystä sekä siihen vaikut-

taneita tekijöitä. 

Pitkäkestoisessa koulukontekstissa toteutettavassa tutkimuksessa aineistoa on 

kerättävä niin, ettei oppilaiden koulutyö häiriinny. Parhaimmillaan aineistonkeruu 

tukee opetussuunnitelmaan perustuvan opiskelun tavoitteita. Päiväkirjan vahvuus 

aineistonkeruussa on sen vaikutus oppijan itsemonitorointiin (Zimmerman & Paul-

sen 1995), jolloin se tukee samalla oppimisen itsesäätelyn kehittymistä (Schmitz 

ym. 2011). Seuraavaksi kuvataan, (1) miten päiväkirjoja hyödynnettiin tässä tutki-

muksessa sekä (2) miten kerätyt viikkopäiväkirjat ja (3) jaksopäiväkirjat analysoi-

tiin. 

(1) Prosessiaineiston keruu päiväkirjojen avulla 

Tämän pääluvun johdannossa mainittujen prosessinaikaisten aineistonkeruumene-

telmien (mm. observointi) keskeinen rajoitus on niiden soveltuminen parhaiten pie-
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nehkön kohdejoukon tutkimiseen joitakin viikkoja kestävässä interventiossa. Nii-

den käyttö on kuitenkin perusteltua silloin, kun tavoitellaan itsesäätelyprosessin 

yksityiskohtaista tarkastelua. Tässä tutkimuksessa keskeistä oli saada laaja-alainen 

kuva oppimisen itsesäätelyn ilmenemisestä ja muuttumisesta yhden lukuvuoden 

kuluessa. Näin ollen tarvittiin menetelmä, jonka avulla voidaan kerätä suuri määrä 

oppimisprosessin aikaista tietoa ja analysoida sitä jälkeenpäin. Näistä syistä pro-

sessiaineiston keruussa päädyttiin strukturoitujen päiväkirjojen käyttämiseen. Nii-

den käyttöä puolsi myös se, että nykyään oppimisen itsesäätelyn tiedetään olevan 

dynaaminen ja kontekstisidonnainen prosessi (Boekaerts & Corno 2005). Aineis-

tonkeruun lisäksi strukturoitujen päiväkirjojen tehtävänä oli tukea oppimisen it-

sesäätelyn kehittymistä. Strukturoinnilla ohjattiin oppilaiden huomio kiinnittymään 

oppimisen itsesäätelyn kannalta merkityksellisiin asioihin, kuten omaa oppimista 

tukeviin keinoihin. 

Kehittämissyklien aikana oppilaat vastasivat viikoittain tutkijan laatimaan 

strukturoituun viikkopäiväkirjaan. Päiväkirjassa käytetyt kysymykset liittyivät 

edellisen kouluviikon työskentelyyn (ks. Liite 3), ja niiden avulla kerättiin aineistoa 

oppilaan oman oppimisen tunnistamisesta (K1), valinnan mahdollisuuden kokemi-

sesta (K2), kiinnostuksesta (K3), arvo-odotuksista (K4) sekä kognitiivisesta toi-

minnasta (K5). Koska viikkopäiväkirjalla oli myös tärkeä rooli tukea oppilaiden 

itsesäätelyn kehittymistä, aineistonkeruussa pyrittiin oppimistapahtuman ja päivä-

kirjan tekemisen väliseen ajalliseen läheisyyteen (Schmitz ym. 2011). Luokanopet-

tajan rooli oli integroida päiväkirjaan vastaaminen osaksi luokan normaalia koulu-

viikkoa. Pääsääntöisesti oppilaat vastasivat kysymyksiin tutkijan Google 

Drive -palveluun laatimalla lomakkeella. Ensimmäisessä kehittämissyklissä kaksi 

luokkaa integroi kysymykset osaksi luokassa muutenkin käytettävää Edmodo-

verkkoympäristöä. Yksi luokista vastasi pääosin paperilomakkeeseen. Kertynyt ai-

neisto koottiin kehittämissykleittäin yhteen taulukkolaskentaohjelman taulukkoon. 

Taulukossa 13 on esimerkki oppilaan 14 viikolla 39 (UBIKO 1) täyttämästä viik-

kopäiväkirjasta. 

Taulukko 13. Esimerkki oppilaan 14 viikkopäiväkirjasta. 

ID VKO K1 K2 K3 K4 K5 

14 39 Opimme kaikenlaista. Kuten 

matikkaa ja päävärejä + 

välivärejä. 

En tiedä.  Matikkaa Matikka on haus-

kaa. 

Kuuntelin oh-

jeet. 



71 

Jokaisen neljän kehittämissyklin lopussa tutkija teetti lisäksi itse paperiversiona 

oppilaiden opiskeluun liittyvän jaksopäiväkirjan (ks. Liite 3). Ensimmäinen kysy-

mys oli helposti vastattava lämmittelykysymys, jonka tarkoituksena oli luoda po-

sitiivinen suhtautuminen jaksopäiväkirjaa kohtaan. Kysymys liittyi uuden asian 

ymmärtämisen synnyttämiin emootioihin (K1), ja sen vastauksia ei analysoitu. Toi-

sen kysymyksen vastauksissa oppilaat kuvailivat, miten he työskentelevät oppies-

saan asioita hyvin (K2). Kolmannessa he kertoivat, miltä heistä tuntuu, kun joku 

asia on vaikea ymmärtää ja miten he voisivat siinä tilanteessa toimia (K3). Toisen 

ja kolmannen kysymyksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, millaisia oppimisstra-

tegioita oppilaat käyttävät ja miten he uskovat selviytyvänsä haastavista oppimis-

tilanteista. Ensimmäisen kehittämissyklin jälkeen jaksopäiväkirjaan lisättiin yksi 

motivaatioon liittynyt tehtävä (K4), jonka avulla selvitettiin, ohjaako oppilaan kou-

lutyöskentelyä sisäinen vai ulkoinen motivaatio. Tehtävä poimittiin Juha Tapion 

väitöskirjan liitteenä olevasta prosessisuuntautuneen pienryhmäohjauksen ohjaus-

suunnitelmasta (Tapio 2011: 235). Taulukko 14 kuvaa prosessiaineiston kertymistä 

eri kehittämissykleissä. 

Taulukko 14. Prosessiaineiston kertyminen kehittämissyklien aikana. 

Kehittämissykli Viikkopäiväkirja 

f 

Jaksopäiväkirja 

f 

UBIKO 1 240 84 

UBIKO 2 179 87 

UBIKO 3 349 82 

UBIKO 4 243 86 

Yhteensä 1011 (ka. = 11,2/opp.) 339 (ka. = 3,8/opp.) 

Viikkopäiväkirjavastauksia kertyi tutkimuksen aikana yhteensä 1011. Luokkakoh-

taiset erot vastausten määrissä olivat huomattavat (ka. 16,8–4,7/oppilas). Jaksopäi-

väkirjavastauksia kertyi yhteensä 339. Luokkakohtainen vaihteluväli oli 3,9–

3,6/oppilas. Jaksopäiväkirjaan vastaamista stimuloitiin luokanopettajan toteutta-

malla lyhyellä kertauksella päättyvän kehittämissyklin työskentelystä. 

(2) Viikkopäiväkirjojen analyysi 

Dokumentti, johon viikkopäiväkirja-aineisto oli koottu, vietiin tietokoneavustei-

seen analysointiohjelmaan NVivo10. Aineistoon tutustuminen alkoi jo kehittämis-
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syklien aikana, jolloin oppilaiden vastauksia hyödynnettiin luokan toiminnan arvi-

oinnissa. Kokonaiskuvan ja sisällön hahmottaminen lyhyitä lauseita sisältävästä 

tekstimassasta edellytti aineiston objektiivista, systemaattista ja määrällistä tarkas-

telua. Berelsonin (1952) mukaan tällaista analyysia nimitetään sisällön erittelyksi. 

Myöhemmin Pietilä (1976: 53) määrittelee sisällön erittelyn ”joukoksi menettely-

tapoja, joiden avulla dokumenttien sisällöstä tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen 

tehdään havaintoja ja kerätään tietoja”. Tuomi ja Sarajärvi (2009) erottavat sisällön 

erittelyn ja sisällönanalyysin toisistaan sillä, että sisällön erittelyssä on pyrkimyk-

senä kuvata kvantitatiivisesti tekstin sisältöä. Vastaavasti sisällönanalyysi kuvaa si-

sältöä sanallisesti. Edellisen perusteella viikkopäiväkirjojen analyysi oli pääosin si-

sällön erittelyä. Kysymysten 1, 2, 3 ja 5 osalta analyysi tehtiin kaikkien oppilaiden 

viikkopäiväkirjoille (N = 90), jolloin saatiin tieto siitä, miten oppimisen itsesäätely 

ilmenee koko oppilasryhmässä. Kysymys 4 analysoitiin vain strategisen toiminnan 

mittauksen perusteella seulottujen oppilaiden tuottamista päiväkirjoista (n = 20), 

jolloin saatiin lisätietoa siitä, miten strategiselta toiminnaltaan erilaiset oppilaat se-

littävät omaa kiinnostustaan opiskeltaviin asioihin. 

Laadullisen tutkimuksen analyysimuodot jaetaan aineistolähtöiseen, teoriaoh-

jaavaan ja teorialähtöiseen analyysiin (Eskola & Vastamäki 2001, Tuomi & Sara-

järvi 2009). Aineistolähtöisessä analyysissä merkitysyksiköt eivät ole ennalta tie-

dettyjä, vaan ne valikoituvat aineistosta tutkimuksen tavoitteen kautta eikä aiempi 

teoreettinen tieto vaikuta analyysin kulkuun. Teoriaohjaavassa analyysissä merki-

tysyksiköt valikoituvat aineistosta, mutta aikaisempien tutkimusten tuottama teo-

reettinen tieto ohjaa ja auttaa analyysin tekemistä. Tavoitteena ei ole testata teorian 

paikkansapitävyyttä, vaan pyrkimyksenä on löytää aineiston artikuloimaa uutta tie-

toa. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) Tässä väitöstutkimuksessa analyysi toteutui viikko-

päiväkirjojen kysymysten 1–4 osalta teoriaohjaavana. Analyysin eteneminen kuva-

taan kuviossa 8. 
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Kuvio 8. Viikkopäiväkirjojen analyysin eteneminen kysymykset 1–4 (* vain kysymys 1). 

Kun aineisto oli siirretty NVivo-analyysiohjelmaan, määriteltiin merkitysyksiköksi 

yhden merkityksen ilmaiseva lause tai lauseen osa (vaihe 1). Tämän jälkeen saman 

lauseen merkitysyksiköt erotettiin toisistaan (vaihe 2). Kolmannessa vaiheessa 

muodostettiin teorian ohjaamana pääluokat aineiston luokittelua varten (ks. Tau-

lukko 15). 

Taulukko 15. Viikkopäiväkirjojen kysymysten 1–4 pääluokat 

Kysymys Pääluokat 

K1. Mainitse 2–3 asiaa, joita opit tällä viikolla. Ei kuvaa oppimaansa 

Kuvaa oppimaansa 

K2. Missä asioissa sait itse päättää, mitä opiskelit vai opiskelitko 

aina samaa kuin muut? 

Ei omaa valintaa 

On omaa valintaa 

K3. Minkälaisia asioita HALUSIT oppia tällä viikolla? Ei omaa kiinnostusta 

Oma kiinnostus 

K4. Miksi halusit oppia niitä asioita, joista juuri kerroit? Hyödyllisyys 

Oppimistilanne 
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Muodostettujen pää- ja alaluokkien kuvaukset ja koodaussäännöt esitetään tarkem-

min liitteessä 4. Seuraavaksi merkitysyksiköt sijoitettiin pääluokkiin (vaihe 4). Tar-

kastelemalla pääluokkaan kertynyttä aineistoa ja teoriaa muodostettiin kysymyksen 

1 aineistolle alaluokat pinnallinen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen ja ymmär-

tämistä tavoitteleva oppiminen, joiden toimivuutta testattiin osalla aineistosta 

(vaihe 5). Tämän jälkeen pääluokkaan kuvaa oppimaansa kertynyt aineisto sijoitet-

tiin muodostettuihin alaluokkiin (vaihe 6). Luokittelun valmistuttua tutkimusapu-

lainen koodasi 20 % aineistosta luotettavuuden varmistamiseksi (vaihe 7). Viimei-

senä vaiheena aineisto kvantifioitiin laskemalla kuhunkin pää- ja alaluokkaan teh-

tyjen koodausten lukumäärä (vaihe 8). 

Viikkopäiväkirjan viidennen kysymyksen ”Miten autoit itseäsi oppimaan?” 

analyysia ohjasi merkittävästi tämän tutkimuksen teoriaosassa kuvattu itsesäätöi-

sen oppimisen yleinen malli ja Pintrichin MSLQ-kyselyn taustateoria (ks. Luku 2.3, 

Pintrich 2000, Pintrich ym. 1991). Analyysiprosessi kuvataan kuviossa 9. Analyy-

sissä käytetyt luokittelukategoriat ja -säännöt ovat liitteessä 4. 



75 

Kuvio 9. Viikkopäiväkirjan kysymyksen 5 analyysiprosessi. 

Viidennen kysymyksen vastaukset analysoitiin kaikkien oppilaiden päiväkirjoista 

(N = 90). Analyysiprosessissa oli sekä teoriaohjaavia (1–5) että teorialähtöisiä (6–

10) vaiheita. Ensimmäisessä vaiheessa aineistosta muodostettiin kokonaiskuva ja 

karsittiin pois ne viikkopäiväkirjavastukset, jotka eivät vastanneet kysymykseen tai 

joissa ei kuvattu oppimisen keinoja (vaihe 1). Jäljelle jääneistä vastauksista muo-

dostui teoriaohjaavasti kaksi ryhmää sen mukaan, millaista suhdetta vastaus oppi-

miseen kuvasti (vaihe 2). Ryhmistä muodostettiin analyysin pääluokat ja ne nimet-

tiin (vaihe 3). Ryhmä, johon kootut päiväkirjavastaukset ilmensivät oppimistehtä-

vään liittyvien aloitteiden tulleen oppilaan ulkopuolelta, nimettiin pääluokaksi ul-

kopuolisen ohjaama oppiminen. Toisen ryhmän vastaukset kuvastivat oppilaan ak-

tiivista roolia omassa oppimisessaan, joten ryhmä nimettiin itsesäätöiseksi oppi-

miseksi (Pintrich 2000). Seuraavassa vaiheessa merkitysyksiköksi määriteltiin se 
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vastauksen osa, joka sisälsi yhden oppimisen keinon kuvauksen (vaihe 4). Merki-

tysyksiköt erotettiin toisistaan välilyönneillä (vaihe 5). Kuudennessa vaiheessa ul-

kopuolisen ohjaaman oppimisen pääluokkaan muodostui kaksi alaluokkaa. Työta-

van nimeämisen luokkaan sijoittuivat ne vastaukset, joissa oppilas nimesi luokassa 

yleisesti käytetyn työtavan. Tehtävän suorittamisen luokkaan sijoittuivat ne merki-

tysyksiköt, joissa oppilas kuvasi tehneensä opettajan määrittelemän tehtävän tai 

tehtävät. Itsesäätöisen oppimisen alaluokat muodostettiin teorialähtöisesti itsesää-

töisen oppimisen yleisen mallin osa-alueiden mukaan (vaihe 6). Näin alaluokiksi 

muodostuivat kognition, kontekstin, käyttäytymisen ja motivaation säätely, joihin 

merkitysyksiköt sijoitettiin (vaihe 7). Luokittelun valmistuttua koodauksen luotet-

tavuus tarkistettiin luotettavuuskoodauksen avulla (vaihe 8). Tämän jälkeen ai-

neisto kvantifioitiin jatkotyöskentelyä varten (vaihe 9). 

Vaiheessa 10 selvitettiin, millaisia oppimisstrategioita oppilaiden kuvaamat 

oppimisen keinot ilmentävät. Tässä teoriaohjaavassa vaiheessa itsesäätöisen oppi-

misen alaluokkaan sijoittuneista merkitysyksiköistä poimittiin oppilaiden käyttä-

mät oppimisstrategiat ja sijoitettiin ne MSLQ-kyselyn mukaisiin alaluokkiin (ks. 

Taulukko 9). Motivaation säätelyn osa-alueelle sijoittuneet merkitysyksiköt (f = 30) 

jäivät näin tarkastelun ulkopuolelle. Saman oppimisstrategian toistuessa vastauk-

sessa useamman kerran se muodosti yhden merkitysyksikön. 

(3) Jaksopäiväkirjojen analyysi 

Kaikki oppilaat täyttivät reflektiota tukevan jaksopäiväkirjan kunkin kehittämis-

syklin jälkeen (ks. Liite 3). Aineistona niitä hyödynnettiin vain strategisesti vahvo-

jen ja heikkojen oppilaiden (n = 20) tarkemmassa analyysissä. Jaksopäiväkirjojen 

avulla saatiin vahvistettua tietoa strategisesti vahvojen ja heikkojen oppilaiden stra-

tegioiden käytöstä sekä työskentelyyn vaikuttavista motivaatiotekijöistä. Yhdistä-

mällä aineisto viikkopäiväkirja-aineiston kanssa saatiin monipuolinen kuva siitä, 

miten eri kehittämissykleissä toteutunut oppimiskonteksti vaikutti strategisesti eri-

tasoisten oppilaiden oppimisen itsesäätelyn ilmenemiseen. 

Analyysin aluksi aineisto luettiin useaan kertaan ja sitä verrattiin viikkopäivä-

kirjojen analyysissä esiin nousseisiin teemoihin. Paperimonisteille tehdyt päiväkir-

jat kirjoitettiin tekstinkäsittelyohjelmaan, jonka tulosteeseen tutkija teki taulukon 

16 mukaiset merkinnät analyysistä. Lopuksi analyysin tulokset koottiin taulukkoon, 

joka on liitteessä 5. 
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Taulukko 16. Oppilaiden jaksopäiväkirjojen analyysitaulukko. 

Strateginen toiminta Selviytyminen Motivaatio  Aineistoesimerkki 

Montako oppimisen 

eri keinoa oppilas 

tunnistaa? 

m = minä 

u = ulkopuolinen 

0 = ei ilmene 

S = sisäinen 

U = ulkoinen 

0 = ei ilmene 

Sulkeissa tutkijan tekemiä selityksiä. 

4 m U 1. Silloin se tuntuu hyödylliseltä ja mukavalta. 

Liikunnassa ja kuvaamataidossa on varsinkin 

mukavaa oppia uutta. 

2. Silloin työskentelen hyvin. Liikunnassa ja 

kuvaamataitoa on mukavinta opiskella. Siinä 

taas auttaa se, että mielenkiintoisiin aineisiin on 

ehdottomasti mukavinta asettaa sille painoa 

(ponnistelujen säätely). 

3. Silloin tuntuu tylsältä. Jos niin tapahtuu, kan-

nattaa pyytää opettajalta apua (avun hakemi-

nen). Jos opettajaa ei ole, voi taas kysyä luok-

kakaverilta apua. Jos taas on koe, kannattaa 

siirtyä muihin tehtäviin (metakognitiivinen moni-

torointi). Jos muitakaan tehtäviä ei ole, kannat-

taa katsoa tehtävän ohjeet tarkemmin (meta-

kognitiivinen monitorointi). Jos et ymmärrä niitä, 

muistele tunteja, joilla olet ollut mukana (elabo-

rointi). Jos et kerta kaikkiaan muista mitään, si-

nua auttaa vain piirtää kysymysmerkki tehtäväsi 

päälle ja palautusvaiheessa opettaja saattaa jo-

pa antaa pienen vinkin tehtävän selvittämiseen. 

4. Se että en missään tapauksessa halua jäädä 

luokalle, se että on hölmöä laiminlyödä oppivel-

vollisuutta, se että haluan käydä koulun hyvillä 

arvosanoilla loppuun, se että en tahdo tehdä 

asioita väärin. (U = ulkoinen motivaatio) 

Oppilaan jaksopäiväkirjan toisen ja kolmannen kysymyksen vastauksista etsittiin 

oppilaan kuvaamia oppimisen keinoja. Jokainen uusi oppimisen keino tuotti yhden 

pisteen strategisen toiminnan sarakkeeseen (ks. Liite 5). Usko omaan selviytymi-

seen haastavista tilanteista liittyy oppilaan minäpystyvyyden (Bandura 1997) ja au-

tonomisuuden kokemukseen (Deci ym. 1991). Mikäli oppilaan päiväkirjavastaus 

kuvasti sitä, että oppilaalla on omia keinoja selvitä oppimiseen liittyvistä haasteista, 

merkitsi tutkija selviytyminen-sarakkeeseen m-kirjaimen. Taulukon 16 aineistoesi-

merkissä oppilaan vastauksessa ensimmäinen keino on avun hakeminen. Tätä ei 

vielä katsottu yksinään selviytymiskeinoksi. Oppilas kuitenkin jatkaa: ”Jos taas on 
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koe, kannattaa siirtyä muihin tehtäviin”, mikä vahvisti selviytymisen luokitteluksi 

m = minä. Sisäisen ja ulkoisen motivaation (Ryan & Deci 2000) analyysi perustui 

kehittämissyklien 2–4 jaksopäiväkirjoissa olleeseen kysymykseen: ”Mikä saa sinut 

hoitamaan kouluhommat kunnolla?” Oppilaat merkitsivät vastauksiinsa painotuk-

sen itselleen tärkeimmän tekijän kohdalle. Tutkija ratkaisi motivaatiolajin painote-

tun kuvauksen perusteella. 

5.4.3 Opettajien jaksoraportit ja UBIKO-hankkeen dokumentaatio 

Tutkija laati jokaisen kehittämissyklin päätteeksi Word-tekstidokumenttipohjan, 

jolla opettajat tai heidän sijaisopettajansa raportoivat jokaisen kehittämissyklin 

tapahtumista. Jaksoraporttiin opettajat 

1. kuvasivat luokan kokonaistilanteen (oppilasmäärä, harjoittelijat, oleelliset 

muutokset), 

2. kuvasivat viikoittain, millaisia konkreettisia keinoja he olivat luokassa käyttä-

neet kehittämissyklille yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 

3. arvioivat UBIKO-ympäristön ja koulun toimintaa (esim. laite, tila, kaluste, ih-

miset, aika tms. resurssi) omalle työlleen ja oppilaiden oppimiselle ja 

4. kokosivat liitteeksi luokan työskentelyä kuvaavaa materiaalia. 

Raportteja hyödynnettiin toteutuneen oppimiskontekstin kuvauksessa sekä analy-

soitaessa, miten konteksti loi mahdollisuuksia oppimisen itsesäätelyn kehittymi-

selle. Opettajat (N = 6) laativat oman raportin kaikista neljästä kehittämissyklistä. 

Näin ollen jaksoraportteja kertyi yhteensä 24 kappaletta (111 A4-sivua). 

Lukuvuoden 2012–2013 aikana pidettiin useita UBIKO-tiimin suunnitteluko-

kouksia, joista tutkija teki muistiot. Kehittämissyklien arviointipäivien sisällön 

koosti hankkeen ulkopuolinen arvioija, joka tallensi raportit hankkeen julkiseen 

wiki-ympäristöön. Lisäksi aineistoon sisältyvät UBIKO-hankkeen hallinnolliset 

asiakirjat, kuten hakemukset, päätökset ja raportit. Muuta dokumentaatiota hyö-

dynnettiin täydentävänä materiaalina kehittämissyklien aikana toteutuneen oppi-

miskontekstin kuvauksissa. Seuraavaksi esitellään, miten luokkien toimintaa ku-

vanneet opettajien jaksoraportit analysoitiin. 

Opettajien jaksoraporttien analyysi 

Tutkija tulosti ja niputti kertyneet jaksoraportit kehittämissykleittäin. Tämän jäl-

keen niille tehtiin sisällönanalyysi, jonka prosessi näkyy kuviossa 10. 
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Kuvio 10. Opettajien tuottamien jaksoraporttien analyysin eteneminen. 

Ensimmäisen vaiheen aikana tutkija luki jaksoraportit läpi ja muodosti kokonais-

kuvan siitä, miten opettajat ovat kuvanneet luokkien toimintaa ja millaista toiminta 

on ollut (vaihe 1). Koska analyysi kohdentui kehittämistutkimuksen periaatteita 

noudattavan kehittämishankkeen aikana kerättyyn aineistoon, valittiin analyysin 

teoreettiseksi lähtökohdaksi Goodyearin ja Dimitriadiksen (2013) artikkelissa ”In 

medias res: Reframing design for learning” oleva luku ”Theorising design for lear-

ning”. Artikkelissa tutkijat tuovat esille oman näkemyksensä siitä, millaisiin asioi-

hin oppimista tukevassa kehittämistyössä tulee kiinnittää huomiota. Tämän viite-

kehyksen ja oppimisen itsesäätelyn teoreettisen ymmärryksen pohjalta analyysin 

ensimmäisessä vaiheessa haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitä oppilas teki? 

2. Millaisia oppimistehtäviä käytettiin? 

3. Millaisia sosiaalisia rakenteita oppimistilanteissa oli? 

4. Miten opettajat tukivat oppimisen itsesäätelyä? 

5. Mikä kehittämissyklin erotti muista sykleistä? 

Kysymyksen vastauksiin liittyvät lauseet (merkitysyksiköt) alleviivattiin (vaihe 2), 

ja tutkija kirjoitti niiden sisältämän merkityksen tutkijan omalle kielelle (vaihe 3). 
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Neljännessä vaiheessa muodostettiin tutkijan kielisten merkitysten ja niihin liitty-

neiden aineistoesimerkkien avulla kooste jokaisen kehittämissyklin aikana toteutu-

neesta oppimiskontekstista (ks. Luku 6.2.1) (vaihe 4). Kuvauksissa rajauduttiin toi-

mintaan siltä osin, kuin se liittyi oppimisen itsesäätelyyn tai sen kehittymiseen. Ku-

vauksia täydennettiin edellä esiteltyjen muiden UBIKO-hankkeeseen liittyneiden 

dokumenttien avulla. Tämän vaiheen jälkeen oppimiskontekstin kuvauksia ei voitu 

enää liittää yksittäisiin luokkiin. Analyysivaiheessa ja tulosten raportoinnissa opet-

tajien tuottama aineisto identifioitiin satunnaisesti opettajille määritellyn nume-

roinnin (1–6) avulla. Ellei esitettyjen tulosten yleisyys käynyt tulosten raportoin-

nissa muuten ilmi, tutkijan tuottamaan tekstiin lisättiin sulkeisiin, kuinka moni 

opettaja asian jaksoraportissa mainitsi. 

Syntyneistä oppimiskontekstin kuvauksista erotettiin merkitysyksiköiksi sel-

laiset ajatukselliset kokonaisuudet, joiden tiedettiin aikaisemman tutkimustiedon 

perusteella tukevan oppimisen itsesäätelyn kehittymistä (vaihe 5). Seuraavaksi 

muodostettiin aineiston ja teoreettisen ymmärryksen pohjalta pääluokat, jotka ni-

mettiin seuraavasti: mahdollistava pedagoginen rakenne, oppimistehtävä, oppimi-

sen arviointi, reflektoinnin tukeminen, tavoitteellisen työskentelyn tukeminen ja 

valintojen mahdollistaminen (vaihe 6). Viimeisessä vaiheessa merkitysyksiköt si-

joitettiin pääluokkiin taulukossa 17 esitettyjen koodaussääntöjen mukaisesti (vaihe 

7). 

Taulukko 17. Oppimiskontekstin kuvausten koodaussäännöt 

Pääluokka Koodaussääntö Esimerkki 

Mahdollistava 

pedagoginen rakenne 

Opettajan kuvaukset toiminnan 

vaiheistuksesta Pintrichin (2000) 

itsesäätöisen oppimisen yleisen mallin 

mukaisesti. 

Vaiheistus sisältää myös ennakolta 

mietityn arviointikohdan, jossa oppilaat 

ohjataan arvioimaan asettamiensa 

tavoitteiden toteutumista 

ryhmäkeskustelun avulla. 

Oppimistehtävät Kuvaus oppimistehtävän sisällöstä, 

rakenteesta tai ohjauksesta (ks. Perry 

& Rahim 2011). 

Eheyttävissä tutkimusprojekteissa 

keskusaineina toimivat ympäristö- ja 

luonnontieto, maantieto ja fysiikka/kemia. 

Oppimisen arviointi Viittaus oppimisen määrittelyyn tai 

luonteeseen. Sisältää sekä opitun että 

oppimista tukevan arvioinnin (ks. 

Butler & Cartier 2004). 

Arviointikaverissa kuvattiin opetussuun-

nitelmaan pohjautuen, millaisiin kysy-

myksiin (9 kpl.) jakson aikana haetaan 

vastausta. 

Reflektoinnin 

tukeminen 

Oppilaan oman oppimisprosessin 

reflektoinnin tukemiseen liittyvät 

kuvaukset (ks. Perry & Rahim 2011). 

Oppimisen itsesäätelyä tuettiin oman 

toiminnan reflektointia vahvistavilla 

viikko- ja jaksopäiväkirjoilla, jotka toimi-

vat myös tutkimuksen aineistona. 
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Pääluokka Koodaussääntö Esimerkki 

Tavoitteellisen 

työskentelyn 

tukeminen 

Opettajan kuvaukset oppilaan tavoit-

teen asettamista, monitorointia tai 

arviointia tukevasta toiminnasta (ks. 

Perry & Rahim 2011). 

Tavoitteellisen työskentelyn käytännön 

harjoittelu vahvisti opettajilla ollutta käsi-

tystä siitä, että kyse on pitkäjänteisestä 

toiminnasta. 

Valintojen 

mahdollistaminen 

Opettajien kuvaukset toiminnasta, joka 

mahdollisti tai tuki oppilaan itsenäisten 

oppimiseen tai työskentelyyn liittyvien 

valintojen tekemistä (ks. Perry & 

Rahim 2011). 

Oppimista tukevien valintojen mahdol-

lisuus oli mukana myös teemojen ulko-

puolisessa työskentelyssä sekä koulussa 

että kotitehtävissä. 

5.4.4 Opettajien teemahaastattelu 

Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkastelun kohteena ovat opettajien kokemusten 

tulkinnat oppimisen itsesäätelyn tukemisesta kehittämissyklien aikaisessa oppimis-

kontekstissa. Jokaisen opettajan kokemuksen ollessa yksilöllinen oli tutkimusme-

netelmän mahdollistettava erilaisten tulkintojen yhdistäminen laajempaan konteks-

tiin. Lukuvuoden 2012–2013 päättyessä tutkija teki opettajille teemahaastattelun. 

Haastatteluaineistoa kertyi 5 tuntia 45 minuuttia (litteroituna 76 A4-sivua, riviväli 

1,15). Haastatteluaineiston yhteenveto esitetään taulukossa 18. 

Taulukko 18. Haastatteluaineiston yhteenveto. 

Opettajat Kesto Sanoja Sivuja 

H 1 0:47:50 6693 12 

H 2 1:20:24 8291 15 

H 3 1:20:18 11197 18 

H 4 0:50:49 5644 12 

H 5 0:37:14 5173 9 

H 6 0:48:53 5303 10 

Yhteensä: 5:45:28 42301 76 

Tässä tutkimuksessa haastattelun tavoitteena oli tunnistaa opettajien kokemuksien 

pohjalta oppimisen itsesäätelyn tukemiseen liittyviä ilmiöitä ja asioita. Koska nii-

den tarkkaa luonnetta ja olemusta ei tiedetty etukäteen, täytyi haastattelukysymys-

ten ja -rakenteen olla joustavia. Lomakehaastattelu ei tämän vuoksi ollut mahdol-

linen. Tutkimuskysymys rajasi tiedontarpeen koskemaan erityisesti opettajien ko-

kemuksellista tietoa oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemisesta. Haastattelun 

oli tuettava kokemukseen perustuvien tulkintojen esille tuloa. Teemahaastattelu 



82 

(Hirsjärvi & Hurme 2008) sopi joustavuutensa puolesta hyvin tämän tutkimuksen 

haastattelumenetelmäksi. 

Teemahaastattelu etenee kysymyksien sijaan tutkimuskysymyksen perusteella 

ennalta valittujen teemojen varassa. Kysymysten tarkka muoto ja järjestys valikoi-

tuvat vasta haastattelun kuluessa haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutuksen 

kautta. (Hirsjärvi & Hurme 2008.) Tutkija toteutti haastattelun itse ja oli varautunut 

tukemaan keskustelua apukysymyksillä. Haastattelutilanteessa keskustelu eteni 

pääpiirteissään teemojen mukaisessa järjestyksessä, mutta haastattelun aikana kes-

kustelu ohjautui osin haastateltavan puheessa esille tulleiden merkitysten kautta. 

Tutkija pyrki kuitenkin suuntaamaan keskustelun tutkimuskysymysten kannalta 

olennaisiin sisältöihin. 

Haastateltaviksi valikoituivat UBIKO-tiimiin kuuluneet opettajat (N = 6), 

koska ainoastaan heillä oli kokonaiskuva oppimiskontekstista ja lukuvuoden tapah-

tumista. Tutkija päätyi toteuttamaan haastattelut yksilöhaastatteluna, koska hank-

keen ja pitkän yhteisen työhistorian aikana UBIKO-tiimin jäsenten välille synty-

neet rooliodotukset olisivat saattaneet vaikuttaa ryhmätilanteessa käytävään kes-

kusteluun. 

Teemahaastattelun tavoitteena on löytää tutkimusongelman kannalta merkityk-

sellisiä vastauksia eli teemojen tulee perustua siihen, mitä tutkittavasta ilmiöstä en-

nalta tiedetään (Eskola & Vastamäki 2001). Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli ke-

rätä sellaista aineistoa, jonka avulla voidaan tehdä päätelmiä itsesäätöisen oppimi-

sen kehittymiseen vaikuttaneista tekijöistä. Teema-alueet pyrittiin kuitenkin pitä-

mään niin väljinä, että kokemusten rikkaus pääsee analyysissä esille. Haastattelun 

teemat olivat: 

1. oppiminen luokassasi, 

2. oma opettajuutesi, 

3. UBIKO-työskentelyyn vaikuttaneet tekijät, 

4. kokemukset ja työskentely UBIKO-hankkeessa ja 

5. muuta. 

Seuraavaksi kuvataan, miten tämän väitöstutkimuksen teemahaastattelu toteutettiin 

ja analysoitiin.  
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Teemahaastattelun toteutus ja analyysiprosessi 

Toteutetun teemahaastattelun kokonaisprosessi (ks. Kuvio 11) mukaili Ruusuvuo-

ren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010) kuvaamaa mallia laadullisesta haastattelutut-

kimusprosessista. 

Kuvio 11. Teemahaastattelun toteutus (vrt. Ruusuvuori ym. 2010: 12). 

Tuomi ja Sarajärvi (2002) kehottavat antamaan haastattelun teemat haastateltaville 

etukäteen, jotta nämä voivat valmistautua tilanteeseen. Tässä tutkimuksessa opet-

tajat saivat haastatteluteemat tutustuttavaksi viikkoa ennen haastattelutilannetta. 

Haastattelu toteutettiin koulun yhteydessä olevassa rauhallisessa huoneessa haas-

tateltavalle sopivana ajankohtana. Tallennuksessa käytettiin digitaalista äänitallen-

ninta sekä varmuustallenteena digitaalista videokameraa. 

Haastattelujen äänitallenteet litteroitiin Word-dokumentiksi kirjoittaen sekä 

haastattelijan että haastateltavan dialogit. Litteroinnin toteutti tehtävään palkattu 

tutkimusapulainen, jolloin suorasanainen litterointi oli luotettavuuden vahvista-

miseksi välttämätöntä. Lisäksi jo haastatteluja tehtäessä tiedettiin, että haastattelu-

jen ja niiden analyysin välissä tulee kulumaan aikaa, jolloin suorasanainen litte-

rointi auttoi tutkijaa palauttamaan mieleen realistisemman ja selkeämmän kuvan 

haastattelun kulusta ja sen merkityksistä. Haastattelut tehtiin toukokuussa 2013 ja 
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ne litteroitiin kesäkuussa 2013. Haastatteluaineiston ja tutkimuskysymyksen luon-

teen huomioiden tutkija päätyi tekemään haastatteluille sisällönanalyysin (Tuomi 

& Sarajärvi 2009), joka aloitettiin joulukuussa 2014. 

Aineiston analyysin aloittamista edelsi siihen tutustuminen sekä sen järjestely 

ja rajaaminen. Luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi tutkija luki litteroidut haas-

tattelut läpi useaan kertaan pyrkien tunnistamaan niistä yhdenmukaisuuksia ja yh-

teisiä luokitteluteemoja. Tämän jälkeen aineisto järjesteltiin koodausta varten laa-

dullisen tutkimuksen tietokoneavusteiseen analysointiohjelmaan NVivo10:een. 

Haastattelujen analyysin eteneminen on nähtävissä kuviosta 12. 

Kuvio 12. Teemahaastatteluaineiston analyysin eteneminen. 

Kokonaiskuvan syntymisen jälkeen aineistosta poimittiin tarkempaan analyysiin 

vain sellaiset kohdat, joissa haastateltavat puhuivat oppimisesta tai oppimisen tu-

kemisesta (vaihe 1). Koska haastattelua hyödynnettiin myös UBIKO-hankkeen 

loppuraportin tekemisessä, sisälsivät haastattelut muutakin hankkeeseen liittynyttä 

keskustelua. Tutkimuskysymysten kannalta epäoleellinen sisältö karsittiin pois. 
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Ennen varsinaista luokitteluprosessia aineisto on hyvä pelkistää tutkimustehtä-

vän määrittämänä yksittäisiksi ilmaisuiksi (Kyngäs & Vanhanen 1999, Miles & Hu-

berman 1994). Käytännössä tutkija luki aineistoa etsien tekstistä oppimisen itsesää-

telyn kehittymisen tukemiseen liittyviä ajatuksellisia kokonaisuuksia, joita käytet-

tiin merkitysyksikköinä (vaihe 2). Usein ajatuksellinen kokonaisuus muodostui toi-

sistaan erillään olevista lauseista. Seuraavassa vaiheessa tutkija kirjoitti ajatusko-

konaisuuden merkityssisällön kasvatustieteen yleiselle kielelle pyrkien säilyttä-

mään haastateltavan keskeisen viestin (vrt. Perttula 1995) (vaihe 3). Alla olevassa 

aineistoesimerkissä näkyy tummennettuna, kuinka tutkija tiivisti ajatuskokonaisuu-

den merkityssisällön analyysin 3. vaiheessa. 

”Mä sanoisin tätä niinku projektipohjaiseksi työskentelyksi ja sit, et mä koen, 

et semmonen projektin tekeminen niin et semmonen nimenomaan, et niillä on 

semmonen, vaikka se ei ois ees pitkäkestonen, mut esimerkiks jos tutkitaan pik-

kulintuja, niin sitä ei tehä niin, et opettaja opettaa siellä taululla, et tässä on 

peipponen ja käyään ne linnun osat ja ulkonäöt ja muut läpi, vaan nimenomaan 

se, että me lähettäs jotenkin se tutkimaan, ja vaikka se olis vaan se yks oppitunti. 

Sekin tehään sen saman kaavan mukaan, mitkä asiat on tärkeitä, mistä me 

löyetään se tieto, sitten etitään ja raportoidaan.” Luokassani opiskellaan tut-

kimusprojektien avulla toistamalla samaa toimintamallia. 

Tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta oli tärkeää tunnistaa sellaiset merki-

tysyksiköt, jotka kuvaavat sitä, miten haastateltavat tulkitsevat oppimiseen ja oppi-

miskontekstiin liittyviä asioita. 

UBIKO-hankkeen kehittämistutkimuksen piirteiden vuoksi tutkija päätyi jä-

sentämään aineistoa Design for Learning -teorian pohjalta. Goodyear ja Dimitriadis 

(2013: 8) näkevät kouluoppimisen kehittämisessä kolme pääaluetta: 

1. tehtävän muotoilu, 

2. fyysisen arkkitehtuurin muotoilu ja 

3. sosiaalisen arkkitehtuurin muotoilu. 

Jaottelun hyödyntämistä tuki myös se, että edellä kuvatulla jaottelulla saataisiin 

nostettua esille niitä asioita, joita suomalaisen koulun kehittämisessä olisi huomi-

oitava uuden opetussuunnitelman käyttöönoton yhteydessä. Edellä mainitut kehit-

tämisalueet valittiin analyysin ensimmäisiksi pääluokiksi (vaihe 4). Pienellä aineis-

tolla toteutettu merkitysyksiköiden koesijoittelu osoitti kuitenkin, etteivät pääluo-

kat sovellu alkuperäisessä muodossaan koko aineiston luokitteluun. Tutkija päätti 
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jatkaa analyysia sitoen sitä enemmän oppimisen itsesäätelyn teoreettiseen viiteke-

hykseen (vaihe 5). Tällöin aineistosta alkoi muodostua vahvoja merkitysluokkia, 

joihin merkitysyksiköt sijoitettiin (vaihe 6). Muodostuneet alaluokat koodaussään-

töineen esitellään taulukossa 19. 

Taulukko 19. Teemahaastattelujen koodaussäännöt. 

Pääluokka Alaluokka Koodaussääntö Esimerkki 

Oppimistilanne Oppimistehtävä Kuvaus oppimistehtävän raken-

teesta tai oppiaineen merki-

tyksestä oppimiselle. 

”Tutkimusprojektit tukevat oppi-

misen itsesäätelyn kehittymistä, 

koska ne motivoivat tavoit-

telemaan yhteistä päämäärää.” 

 Oppimisen 

arviointi 

Viittaus oppimisen määrän tai 

laadun arviointiin tai annettavan 

palautteen luonteeseen. Sisältää 

sekä opitun arvioinnin että oppi-

mista tukevan arvioinnin. 

”Positiivisen palautteen antamista 

pitäisi opetella ja muuttaa arvioin-

tikulttuuri virheiden kertomisesta 

vahvistavaan palautteeseen.” 

 Ohjaus oppimis-

tilanteessa 

Kuvaus opettajan käyttämistä 

oppimisen ohjauskeinoista tai 

niiden merkityksestä. 

”Opettaja voi tukea oppimisen 

itsesäätelyn kehittymistä ajatte-

lemalla ääneen, mitä nyt ollaan 

tekemässä.” 

Fyysinen oppi-

misympäristö 

Teknologia Kuvaus teknologian roolista 

oppimistilanteessa. 

”UBIKO-solussa toimiminen olisi 

mahdollistanut oppilaille jousta-

vammat valinnat teknologian hyö-

dyntämisessä.” 

 Tilat ja kalusteet Kuvaus tilojen tai kalusteiden 

merkityksestä oppimisessa. 

”Reunoilla tms. toteutettu erilli-

syys tekee laivasta, lasikopeista 

ja kaapeista erillisen, spesiaalin 

työskentelypaikan muuhun solu-

tilaan verrattuna.” 

Sosiaalinen vuoro-

vaikutus oppimis-

tilanteessa 

Työskentely-

muodot 

Kuvaus erilaisten ryhmäkokojen 

merkityksestä oppimiseen. 

”Oppilaat opiskelevat mieluiten 

pareittain.” 

 Vuorovaikutuk-

sen merkitys 

Kuvaus vuorovaikutuksen mer-

kityksestä oppimiselle. 

”Koulussa yhdessä tekeminen on 

rikkaus, jota täytyy hyödyntää.” 

Koska tutkija teki luokittelun uudelleen kirjoitetuilla merkitysyksiköillä, tarkistet-

tiin niiden alkuperäiset merkitykset ennen seuraavaa vaihetta alkuperäisestä teks-

tistä. Tutkija halusi säilyttää pääluokkien yhteyden kouluoppimisen kehittämiseen 

(Goodyear & Dimitriadis 2013). Tämä johti alkuperäisten pääluokkien laajentami-

seen siten, että niistä muodostui kaikkia alaluokkia yhdistäviä (vaihe 7). Syntyneet 
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pääluokat olivat oppimistilanne, fyysinen oppimisympäristö sekä sosiaalinen vuo-

rovaikutus oppimistilanteessa (ks. Taulukko 19). Viimeisenä vaiheena alaluokat 

merkitysyksikköineen sijoitettiin uudelleen muotoiltujen pääluokkien sisälle (vaihe 

8). 

5.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Tämä väitöstutkimus sisältää sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen mene-

telmiä. Vaikka käytetyt menetelmät ovat tunnettuja ja luotettaviksi todettuja, liittyy 

monimetodiseen lähestymistapaan paljon tutkimusprosessin luotettavuutta ja laa-

tua haastavia tekijöitä. Alaluvussa 5.5.1 tarkastellaan tutkimuksen kokonaisproses-

sin luotettavuutta erityisesti laadullisen aineiston näkökulmasta. Alaluvussa 5.5.2 

esitetään määrälliselle MSLQ-aineistolle tehty luotettavuustarkastelu. 

5.5.1 Laadullisen tutkimuksen luotettavuus 

Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus, jonka tavoitteena on ku-

vata, miten oppimisen itsesäätely ilmenee ja kuinka oppimisen itsesäätelyn kehit-

tymistä voidaan tukea. Eskolan ja Suorannan (2014) mukaan laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuudessa on kyse tutkijan valintojen ohjaaman tutkimusprosessin luo-

tettavuudesta. Kokonaisprosessin laatu on riippuvainen paitsi yksittäisistä osateki-

jöistä (esim. aineistonkeruu) myös tutkimuksen sisäisestä koherenssista (Tuomi & 

Sarajärvi 2009). Tämän tutkimuksen raportoinnissa tutkimuksen kulku on pyritty 

kuvaamaan mahdollisimman tarkasti tuoden esille sekä tutkimuksen vaiheet että 

tutkimuskonteksti, jonka muotoutumisessa tutkijalla oli kehittämishankkeen pro-

jektipäällikkönä keskeinen rooli. Lincolnin ja Guban (1985) mukaan laadullisen 

tutkimuksen luotettavuus voidaan määritellä neljän osatekijän kautta (ks. Taulukko 

20). Seuraavissa kappaleissa arvioidaan tämän tutkimuksen luotettavuutta osateki-

jöille määriteltyjen kriteerien näkökulmasta. 

Taulukko 20. Laadullisen luotettavuuden arvioinnin osatekijät ja niiden kriteerit 

(Lincoln & Guba 1985, ks. myös Tynjälä 1991). 

Osatekijä Kriteeri 

Totuusarvo Vastaavuus 

Sovellettavuus Siirrettävyys 

Pysyvyys Tutkimustilanteen arviointi 

Neutraalius Vahvistettavuus 
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Vastaavuudella, totuusarvon kriteerillä tarkoitetaan, vastaavatko tutkijan tuottamat 

rekonstruktiot tutkittavien alkuperäisiä konstruktioita (Tynjälä 1991). Ahonen 

(1994) korostaa vastaavuuden kohdalla aineiston luotettavuuden merkitystä. Tässä 

tutkimuksessa aineistoa kerättiin yhtäaikaisesti sekä opettajilta että oppilailta. 

Kummankin kohderyhmän aineistonkeruun keskeinen fokus oli oppimisen itsesää-

telyssä, vaikkakin näkökulmat erosivat toisistaan. Oppilailta kerättyjen päiväkirjo-

jen keskiössä oli oppilaiden työskentelyn reflektio, jolloin aineistoa kertyi siitä, mi-

ten oppimisen itsesäätelyn eri osatekijät ilmenivät heidän työskentelyssään. Opet-

tajat sitä vastoin raportoivat, millaisena luokan toiminta toteutui kyseisenä ajanjak-

sona. Kummankin ryhmän aineiston tuottamista ohjattiin aineistonkeruutilanteissa 

strukturoimalla käytetty dokumentti tutkimuskysymysten kannalta relevanttia si-

sältöä tuottavaksi. Raportointi kohdistettiin tarkoituksellisesti toteutuneeseen toi-

mintaan. Tällä tavoiteltiin aineiston aitoutta eli sitä, että informantit tuottavat to-

teutunutta todellisuutta kuvaavaa aineistoa miettimättä, mihin tutkija aineistonke-

ruulla pyrkii (Ahonen 1994). Opettajien teemahaastattelussa haastattelija pyrki sa-

maan aitouteen rohkaisemalla haastateltavaa käyttämään teoreettisen kielen sijaan 

toteutuneiden tilanteiden kuvausta. Tätä kuvaa seuraava yhdestä haastattelulitteraa-

tista poimittu aineistoesimerkki: 

Haastattelija: ”No mitä mieltä sä olet tästä oppimisen itsesäätelystä? Mitä se 

sun mielestä on?” 

Haastateltava: ”Vaikea asia. Vaikia asia. Tuota miten mä rupeaisin sitä esit-

tään niin, että se vaikuttas edes vähäsen fiksulta?” 

Haastattelija: ”Niin. Ei tarvi vaikuttaa vähänkin fiksulta, mutta mitenkä se on 

nyt esimerkiks tänä vuonna näkyny teijän luokassa? Ihan konkreettisia ilman 

sen kummempaa teoretisointia.” 

Haastateltava: ”No minun mielestäni se tulee sieltä sen motivaation ja innos-

tuksen kautta, että näkee, et ne tuota, että ne pystyy keskittymään hyvin täm-

mösiin isompiinkin projekteihin.” 

Aineistonkeruun kanssa yhtäaikaisesti tapahtunut tietoinen oppimisen itsesäätelyn 

kehittymisen tukeminen lisäsi aineiston relevanssia, koska se vahvisti yhteisen teo-

reettisen viitekehyksen muodostumista tutkijalle ja tutkittaville (Ahonen 1994). 

Yhteisen viitekehyksen muodostuminen toi aineiston analyysiin myös haasteensa. 

Opettajat kuvasivat osassa tuottamistaan jaksoraporteista toteutuneen toiminnan li-

säksi myös näkemyksiään hyvästä oppimisesta. Oppimiskontekstin kuvauksissa 
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näkemykset jätettiin huomiotta ja mukaan otettiin vain toteutuneeseen toimintaan 

sidottu aineisto. 

Aineistonkeruussa käytettiin yleisesti tunnettuja menetelmiä, kuten päiväkirjaa 

(Schmitz ym. 2011), MSLQ-kyselyä (Pintrich ym. 1991, Pintrich ym. 1993) ja tee-

mahaastattelua (Hirsjärvi & Hurme 2008). Robsonin (2002) mukaan monimetodi-

suudella saadaan rikastettua tulkintaa ja vähennettyä perusteetonta varmuutta. Mo-

nipuolisuudessaan kertynyt aineisto antaa vahvan pohjan tulkintojen tekemiselle. 

Aineistojen heikkoutena on kuitenkin se, että niissä informantit raportoivat itse 

omaa toimintaansa ja ajatteluaan (Hadwin ym. 2001). Aineiston luotettavuutta olisi 

nostanut sen täydentäminen esimerkiksi observoinnin kaltaisella objektiivisella 

menetelmällä. Toisaalta aineistoa kerättiin yhden kokonaisen lukuvuoden ajan, jol-

loin analyysistä syntyvän yleiskuvan voidaan olettaa kuvaavan todellisuutta varsin 

hyvin. Lisäksi luotettavuutta nostaa metodologisen triangulaation (Tuomi & Sara-

järvi 2009) käyttö oppilaiden viikko- ja jaksopäiväkirjojen oppimisstrategioiden 

hyödyntämistä selvittäneissä kysymyksissä. 

Aineiston käsittelyssä tutkijaa avusti usean kuukauden ajan kasvatustieteen 

opiskelija, joka suoritti opiskeluun liittyvää työharjoitteluaan UBIKO-hankkeessa. 

Harjoittelija toimi hankkeen aikana projektipäällikkönä toimineen tutkijan apuna 

ja muun muassa koosti oppilaiden päiväkirjojen materiaalia tutkijan ohjeiden mu-

kaan. Harjoittelunsa jälkeen hän toimi kahteen otteeseen hankkeessa tutkimusapu-

laisena. Ensimmäisen työjakson aikana hän litteroi opettajille tehdyt teemahaastat-

telut suorasanaisesti. Toisen työjakson aikana hän teki 20 %:lle oppilaiden viikko-

päiväkirjoista rinnakkaiskoodauksen. Koodausta helpottivat harjoittelun aikana 

syntynyt teoreettinen ymmärrys sekä tutkijan laatimat luokittelukategorioiden luo-

kittelusäännöt (ks. Liite 4). Viikkopäiväkirjojen kysymyksen 4 luotettavuuskoo-

dauksen teki myöhemmässä vaiheessa eri tutkimusapulainen. Luotettavuuskoo-

dauksen yhteenveto esitetään taulukossa 21. 

Taulukko 21. Viikkopäiväkirjojen luotettavuuskoodauksen yhteenveto. 

Viikkopäiväkirjan kysymys Cohenin kappa Yhteneväisyys % 

K1 .97 99,5 

K2 .96 99,5 

K3 .97 99,7 

K4 .99 99,9 

K5 .98 99,9 
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Kaikille viikkopäiväkirjojen kysymyksille laskettiin Cohenin kappa-arvo ja koo-

dausten yhteneväisyysprosentit. Cohenin kappa-arvot vaihtelivat välillä .97–.99 ja 

koodausten yhteneväisyysprosentit välillä 99,5–99,9. Tulosten perusteella rinnak-

kaiskoodaukset olivat erittäin yhteneväiset, jolloin luokittelukategorioita ja tehtyä 

koodausta voidaan pitää onnistuneina ja luotettavina. 

Siirrettävyys on sovellettavuuden kriteeri ja viittaa siihen, miten tutkimuksen 

tuloksia voidaan soveltaa tutkimuskontekstin ulkopuolella (Tuomi & Sarajärvi 

2009, Tynjälä 1991). Siirrettävyydellä on tässä tutkimuksessa erittäin suuri merki-

tys, koska tutkimus liittyi kiinteästi Opetushallituksen rahoittamaan kehityshank-

keeseen. Näin ollen hankkeen rahoittaja odotti jo lähtökohtaisesti vaikuttavuutta 

paitsi hankkeelta myös sen yhteydessä tehtävältä tutkimukselta. Tässä tutkimusra-

portissa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että lukijalle välittyy kuva kehittä-

mishankkeen roolista tutkimuksen osana. Tutkimuskontekstia on kuvattu kehittä-

mistutkimuksen periaatteita noudattaen, jolloin kehittämistuotosten pragmaattiset 

kuvaukset muodostavat tämän tutkimuksen tulosten siirrettävyyden kannalta kes-

keisen osan eli eri kehittämissyklien aikaisen oppimiskontekstin kuvauksen (Per-

naa 2013). Tutkijan tavoitteena oli soveltaa kehittämistutkimuksen raportointiin 

Barabin (2014) ohjetta, jonka mukaan sekä teoria että sen toteutumisen ehtoihin 

liittyvät yksityiskohdat on kuvattava sellaisella tarkkuudella, että muut pystyvät 

ymmärtämään, millainen konteksti teorian muodostumisen taustalla on. Tutkimus-

raportin muodostaman kokonaisuuden kautta lukija pystyy tulkitsemaan tuloksien 

soveltuvuutta omaan toimintaympäristöönsä. 

Tutkimustilanteen arvioinnin tehtävä on osoittaa, kuinka pysyvänä tutkimustu-

lokset voidaan toistaa tutkimuksen kaltaisissa olosuhteissa. Tutkijan on Tynjälän 

(1991) mukaan otettava huomioon ulkoiset vaihtelua aiheuttavat tekijät sekä tutki-

muksesta ja ilmiöstä itsestään johtuvat tekijät. Koska tutkija oli mukana UBIKO-

hankkeen kaikissa vaiheissa, hän vaikuttaa tutkimuksen kulkuun suoraan tutkijana 

ja välillisesti kehittämishankkeen projektipäällikkyyden kautta. Kehittämishank-

keen aikana tutkija toimi tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa tukien heitä teo-

reettisen tiedon ja hankkeen käytännön järjestelyjen avulla. Luokkien oppimisti-

lanteiden aikaisen toiminnan (mukaan lukien viikkopäiväkirjojen tekemisen) opet-

tajat suunnittelivat ja toteuttivat ilman tutkijan läsnäoloa. Opettajien suhtautuminen 

tutkimukseen oli pääsääntöisesti myönteistä. Kuitenkin oppilaiden viikkopäiväkir-

jojen kertymässä oli suuria luokkakohtaisia eroja. Tämä saattoi johtua siitä, etteivät 

kaikki opettajat löytäneet luokan toiminnasta luontevaa aikaa päiväkirjojen teke-

miselle eikä niiden toteuttaminen sen johdosta tuntunut mielekkäältä. Tutkija var-
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misti aineiston kertymisen koko lukuvuoden ajalta sillä, että toteutti oppilaiden jak-

sopäiväkirjojen kirjoittamisen menemällä itse luokkaan paperisten monisteiden 

kanssa. Näin jokaiselta oppilaalta saatiin kerättyä myös prosessin aikaista aineistoa. 

Strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilaiden otoksen seulonnan yhteydessä tut-

kija varmisti myös viikkopäiväkirja-aineistoa kertyneen kaikilta otoksiin kuuluvilta 

oppilailta. 

Tutkimuksen toteutuminen kehittämishankkeen yhteydessä tuo Goodyearin ja 

Dimitriadiksen (2013) mukaan lisähaasteeksi sen, että projektissa toimivat henkilöt 

saattavat olla liiankin sitoutuneita projektiin. Tämä voi johtaa siihen, että henkilöt 

suojaavat projektia arkielämän monimutkaisuudelta vääristäen samalla tutkimustu-

loksia. Tässä tutkimuksessa tulokset perustuvat toteutuneen toiminnan analyysiin 

ja aineistoa kerättiin monimenetelmällisesti yhden lukuvuoden ajalta. Lisäksi 

UBIKO-hankkeessa painotettiin, että kehittämisen tavoitteena oli pysyvien toimin-

tamallien etsiminen. Näin ollen yhtenä tavoitteena oli ennemminkin tunnistaa it-

sesäätöistä oppimista häiritseviä tekijöitä kuin peittää niiden olemassaolo. 

Parkkila, Välimäki ja Routasalo (2000) tuovat tutkimustilanteen arvioinnin yh-

teydessä esille myös sen riippuvuuden. Tällä he viittaavat siihen, että tutkimuksen 

tulee olla toteutettu tutkimuksen tekemistä yleisesti ohjaavien periaatteiden mu-

kaan. Tutkija oli suorittanut menetelmällisiä jatko-opintoja jo ennen tutkimussuun-

nitelman laatimista. Lisäksi hän täydensi tutkimusmetodeihin liittyvää osaamistaan 

tutkimusprosessin kuluessa. Työskentelyn aikana tutkija sai merkittävää tukea teo-

reettisissa ja metodologisissa kysymyksissä Oppimisen ja koulutusteknologian tut-

kimusryhmältä ja sen kansainväliseltä tutkijaverkostolta. Kuuluminen kansainväli-

sesti arvostettuun tutkimusryhmään velvoittaa tutkijan tulemaan tietoiseksi laaduk-

kaan tutkimusprosessin toteuttamisesta. 

Tutkittavien anonymiteetti suojattiin korvaamalla aineistoon merkityt henkilö-

tiedot koodeilla, joilla eri informantit erotettiin toisistaan analyysin aikana. Samoja 

koodeja hyödynnettiin myös raportoinnissa. Yksi tutkijan tiedostamista haasteista 

oli se, että hän toimi aikaisemmin tutkimuksen kohderyhmänä olleiden opettajien 

työtoverina. Tämän johdosta hän kiinnitti tietoisesti huomiota oman ajattelunsa tie-

dostamiseen opettajien tuottaman aineiston käsittelyssä. Tutkija pyrki Perttulan 

(1995: 69) sanoin ”irtautumaan luonnollisesta asenteestaan ja eläytymään tutkit-

tavan kokemukseen sulkeistamisen avulla”. Kuitenkin tutkija tiedosti, että hän nä-

kee tutkimusaineiston persoonallisen näkökulmansa kautta, joka väistämättä vai-

kuttaa hänen valintoihinsa ja tulkintoihinsa (Erkkilä & Mäkelä 2002). Informant-



92 

tien oman äänen kuuluminen on varmistettu tuomalla tehtyjen tulkintojen yhtey-

teen aineistoesimerkkejä, joiden avulla lukija voi paremmin kiinnittää tutkijan tul-

kinnan alkuperäiseen kontekstiin (Kaikkonen 1999). 

Vahvistettavuus kuvaa tutkimuksen neutraaliutta, joka tarkoittaa Parkkilan, 

Routasalon ja Välimäen (2000) mukaan sitä, että tutkijan tekemille ratkaisuille ja 

päätelmille on todellinen oikeutus. Tutkija on kuvannut tutkimusraporttiin tehdyt 

ratkaisut perustellen ne aikaisemman tutkimuksen kautta. Eri vaiheet on raportoitu 

niin tarkasti, että lukija pystyy seuraamaan tutkimuksen kulkua ja arvioimaan eri 

vaiheissa tehtyjä ratkaisuja ja niiden perusteluja. Tutkimuksen aikaisia valintoja on 

pyritty vahvistamaan viittaamalla vastaavaa ilmiötä tarkastelleisiin tutkimustulok-

siin (Eskola & Suoranta 2014). Lincoln ja Guba (1985) suosittavat aineiston neut-

raaliuden ja tutkimustulosten luotettavuuden arvioinnissa käytettäväksi myös ulko-

puolista tarkastajaa. Tätä tutkimusta on esitelty sen eri vaiheissa kansainvälisissä 

konferensseissa (Kontturi 2013b, Kontturi 2013c, Kontturi ym. 2013, Kontturi 

2015), ja teoreettista viitekehystä kuvattiin referee-julkaisussa ennen aineiston ana-

lyysin aloittamista (Kontturi 2013a). Lisäksi vertaistutkijat opponoivat käsikirjoi-

tuksen ennen sen varsinaista esitarkastusta. 

5.5.2 Strategisen toiminnan mittauksen luotettavuus 

Strategisen toiminnan mittauksessa käytettiin Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSLQ) -kyselyä, jonka luotettavuus on osoittautunut erittäin hy-

väksi (Duncan & McKeachie 2005, Taylor 2012). Tässä alaluvussa tarkastellaan 

kyselyllä toteutetun mittauksen luotettavuutta tämän tutkimuksen aineistolla. 

Kuviossa 13 esitetään histogrammin ja laatikkojanadiagrammin avulla oppilaiden 

pistesummien jakautuminen koko aineistossa. 
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Kuvio 13.  MSLQ-kyselyn tulosten kognitiivisen osan aineiston jakauma histogrammina 

ja laatikkojanakuviona (n = 85). 

Yllä olevasta kuviosta nähdään aineiston pistesummien jakautuvan symmetrisesti 

koko aineiston keskiarvon molemmin puolin, ja kertymä muodostuu odotetun kes-

kiarvon ympärille. Näin ollen jakauma noudattaa normaalijakaumaa ja aineistoa 

voidaan luotettavasti hyödyntää otosten määrittelyssä (Nummenmaa 2009). Kom-

ponenttikohtainen luotettavuustarkastelu esitetään taulukossa 22. 

Kyselyn sisäisen konsistenssin tarkastelu Cronbachin alfa-arvojen avulla osoit-

taa aineiston olevan kognitiivisten ja metakognitiivisten strategioiden osalta lähellä 

Pintrichin ja kollegoiden tutkimuksesta poimittuja vertailuarvoja. Resurssienhal-

lintastrategioiden osalta konsistenssiongelmaa on syntynyt niiden strategioiden 

kohdalle, joiden määrittelyssä kysymysten määrä on vähäisempi. Näiden strategi-

oiden aineistosta laskettu  < .50, jolloin mittauksen luotettavuus on näiltä osin 

kyseenalainen. Ajankäytön ja oppimisympäristön hallintastrategian kohdalla relia-

biliteettia voidaan pitää hyvänä ( = .62). Puutteista huolimatta tulosten luotetta-

vuustarkastelu osoittaa sen, että kyselyä voitiin luotettavasti käyttää strategisesti 

heikkojen ja vahvojen oppilaiden otoksen seulonnassa. 
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Taulukko 22. Aineiston MSLQ-analyysin luotettavuustarkastelu. 

Osa-alue ka. s   (Pintrich ym. 1991) 

Kognitiiviset ja 

metakognitiiviset strategiat 

    

Harjoittelu 17,5 4,8 .65 .69 

Elaborointi 26,9 7,4 .83 .75 

Organisointi 16,8 5,2 .65 .64 

Kriittinen ajattelu 21,5 6,0 .70 .80 

Metakognitiivinen 

itsesäätely 

53,4 11,4 .75 

 

.79 

 

Resurssienhallintastrategiat     

Ajankäytön ja 

opiskeluympäristön 

hallinta 

42,4 7,2 .62 .76 

Ponnistelujen säätely 21,4 3,9 .43 .69 

Vertaisoppiminen 13,5 3,6 .38 .76 

Avun hakeminen 17,0 4,2 .43 .52 
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6 Tutkimustulokset 

Tässä väitöstutkimuksessa keskitytään alakouluikäisten oppilaiden oppimisen it-

sesäätelyyn sekä sen kehittymisen tukemiseen. Erityisesti kiinnostus kohdistuu sii-

hen, 1) millaisia oppimisen itsesäätelyn ilmenemismuotoja oppilaiden työskente-

lyssä havaitaan sekä 2) millaisilla keinoilla oppimisen itsesäätelyn kehittymistä 

voidaan tukea. 

Luvuissa 6.1 ja 6.2 esitellään tutkimustulokset tutkimuskysymyksittäin. Lo-

puksi luvussa 6.3 esitetään yhteenveto kummankin päätutkimuskysymyksen kes-

keisimmistä tuloksista. 

6.1 Miten oppimisen itsesäätely ilmenee alakoulun 4.–5.-luokkalai-

silla oppilailla? 

Tutkimuskontekstissa toteutettiin neljä kehittämissykliä, joiden tavoitteena oli ke-

hittää koulua siten, että koulupäivät tukevat oppilaiden kasvua ymmärtäviksi, tai-

taviksi ja innostuneiksi oppijoiksi. Pedagogisen kehittämisen teoreettinen pohja ra-

kentui oppimisen itsesäätelyn teorian ympärille, koska sen tiedettiin sisältävän niitä 

elementtejä, joita päämäärään pääsemisessä tarvitaan. Tässä alaluvussa kootaan yh-

teen tulokset siitä, miten oppimisen itsesäätely ilmenee oppilaiden työskentelyssä 

lukuvuoden 2012–2013 aikana. Aluksi tuloksia tarkastellaan yleisesti koko luku-

vuoden ja kohderyhmän (N = 90) tasolla (ks. Luku 6.1.1, Luku 6.1.2, Luku 6.1.3, 

Luku 6.1.4). Viimeisessä alaluvussa 6.1.5 keskitytään siihen, millaisia muutoksia 

strategisesti heikoilla ja vahvoilla oppilailla (n = 20) tapahtuu oppimisen itsesääte-

lyn ilmenemisessä oppimiskontekstin muuttuessa eri kehittämissykleissä. 

6.1.1 Oman oppimisen tiedostaminen ja suuntautuminen 

Viikkopäiväkirjojen ensimmäiseen kysymykseen vastatessaan oppilaat raportoivat 

kahdesta kolmeen asiaa, jotka olivat kouluviikon aikana oppineet. Vaikka kaikissa 

päiväkirjoissa ei oppimista kuvattukaan, jokaisen kehittämissyklin aikana kaikki 

oppilaat pystyivät jollakin tasolla kuvaamaan viikon aikana oppimiaan asioita. Tau-

lukossa 23 esitetään yhteenveto siitä, millä tavalla oppilaat kuvasivat oppimistaan 

päiväkirjoissa. 
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Taulukko 23. Oppimisen tunnistaminen oppilaiden viikkopäiväkirjavastauksissa (N = 

90). 

Pää-/alaluokka Oman oppimisen tunnistaminen  

 f % f % 

Ei kuvaa oppimaansa 58 6   

Kuvaa oppimaansa 946 94   

Pinnallinen oppiminen   865 92 

Yhteisöllinen oppiminen   42 4 

Ymmärtämistä tavoitteleva oppiminen   39 4 

 1004 100 946  

Oppilaat tuottivat tutkimuksen aikana 1011 viikkopäiväkirjaa, joista erotettiin 1004 

oppimisen tunnistamiseen liittyvää merkitysyksikköä. Näistä 946:ssa (94 %) oppi-

laat kuvasivat oppimiaan asioita. Näin ollen 58 merkitysyksikössä (6 %) oppilaat 

eivät kertoneet, mitä olivat viikon aikana oppineet. Oppimista kuvanneet vastauk-

set ilmaisivat pinnallista, yhteisöön liittyvää ja ymmärtämistä tavoittelevaa oppi-

mista. 

Oppimista kuvanneista merkitysyksiköistä 92 % (f = 865) ilmaisi pinnallista 

oppimista. Niissä oppilaat raportoivat luettelonomaisesti, mitä oppiaineita oli opis-

keltu tai mitä oppiaineiden sisältöjä oli opittu. Seuraavat aineistonäytteet ovat esi-

merkkejä siitä, millä tavalla oppilaat kuvasivat pinnallista oppimista. Oppilas 49 

nimesi pelkät opiskellut oppiaineet. Oppilas 24 kertoi lisäksi oppiaineen sisältöalu-

een yleisellä tasolla: 

”Ranskaa, englantia.” (Oppilas 49 / UBIKO 1) 

”Opin lisää yltissä. Opimme myös lisää linnuista.” (Oppilas 24 / UBIKO 1) 

Kuten seuraavat aineistoesimerkit osoittavat, pinnallinen oppiminen näkyy myös 

yksittäisten asioiden muistamisena tai teknologisen sovelluksen käytön oppimisena: 

”Opin myös ettei Australiassa ole kuusia.” (Oppilas 69 / UBIKO 1) 

”Opin käyttämään Toontastic-ohjelmaa iPadillä.” (Oppilas 100 / UBIKO 2) 

Osalla oppilaista oli vaikeuksia erottaa omaa oppimistaan luokassa yleisesti opis-

kelluista asioista. Tämä näkyy seuraavassa aineistoesimerkissä: 

”Opimme murtolukuja ja substantiiveja.” (Oppilas 19 / UBIKO 3) 

Viikkopäiväkirja-aineistosta erottui myös sosiaalisiin oppimistilanteisiin liittyviä 

merkitysyksiköitä. Nämä yhteisölliseen oppimiseen liittyneet oppimisen kuvaukset 



97 

ryhmiteltiin omaan luokkaansa (f = 42). Alla on kaksi aineistoesimerkkiä, jotka ku-

vaavat oppimisen itsesäätelyä sosiaalisessa kontekstissa. Oppilas 43 kuvaa, kuinka 

hänen käsityksensä itsestään oppijana muuttui sosiaalisen vuorovaikutuksen muo-

vaamana (ulkopuolisen tukema oppimisen itsesäätely). Jälkimmäisessä näytteessä 

oppilas 63 ilmaisee kehittyneensä ryhmätilanteissa toimimisessa: 

”…että kavereitten kanssa ei tule aina parasta tulosta kouluasioissa. Opin, että 

ei tarvi aina olla samanlainen kuin muut.” (Oppilas 43 / UBIKO 4) 

”Ryhmässä työskentelyä, miten toimia eri tilanteissa, urheilua.” (Oppilas 63 / 

UBIKO 1) 

Ymmärtämistä tavoittelevan oppimisen ilmauksia, jotka viittaavat oppimisorien-

taatioon, esiintyi vain 4 %:ssa (f = 39) kaikista oppimista kuvaavista merkitysyksi-

köistä. Seuraavat aineistonäytteet ovat esimerkkejä ymmärtävän oppimisen luok-

kaan sijoittuneista päiväkirjamerkinnöistä: 

”Opin että lehmän maha on pötsi. Opin että miten lehmän ruuan sulatus toimii.” 

(Oppilas 43 / UBIKO 4) 

”Olen oppinut kertolaskuja 6–9, ja ne menee helposti, varsinkin kasin: 8 16 24 

32 40 48 56 64 72 80. Se on siksi helppoa, koska pitää aina ykkösistä vähentää 

kaksi, ja kymppeihin yksi, paitsi 40, 48.” (Oppilas 25 / UBIKO 1) 

6.1.2 Kiinnostus opiskeltuihin asioihin 

Oppimistilanteessa oppijat tekevät motivaation kehittymisen kannalta tärkeitä va-

lintoja oman kiinnostuksensa ohjaamana. Oppilaat tuottivat viikkopäiväkirjoissa 

972 kuvausta siitä, mitä he halusivat kuluneella kouluviikolla oppia. Taulukossa 24 

esitetään yhteenveto siitä, miten nämä kiinnostusta kuvanneet vastaukset jakautu-

vat tutkimuksessa käytettyihin luokkiin. 

Taulukko 24. Kiinnostuksen ilmeneminen oppilaiden viikkopäiväkirjojen vastauksissa 

(N = 90). 

Pääluokka Kiinnostus 

 f % 

Tyhjä / ei vastaa 39 4 

Ei omaa kiinnostusta 328 32 

Oma kiinnostus 644 64 

 1011 100 
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Oman kiinnostuksen tunnistaminen ei ollut kaikille oppilaille helppoa. Viikkopäi-

väkirjoista 4 % (f = 30) ei sisältänyt edes yritystä vastata kysymykseen ja 32 %:ssa 

(f = 328) ei kuvattu oman kiinnostuksen kohdetta. Tätä ilmentävät seuraavat Ei 

omaa kiinnostusta -luokkaan sijoittuneet ilmaisut: 

”En ajattele tuommoisia koskaan.” (Oppilas 102 / UBIKO 2) 

”Jotakin kivoja.” (Oppilas 37 / UBIKO 3) 

Osassa vastauksista oppilaat ilmaisivat tyytyneensä siihen, mitä luokassa oli tehty. 

Heille ei ollut muodostunut kyseisellä viikolla omaa mielipidettä kiinnostavista asi-

oista, vaan he kuvasivat yleisesti luokassa tehtyjä asioita: 

”En mitään muuta kuin mitä oli.” (Oppilas 12 / UBIKO 3) 

”Kaikkia mitä opettaja selitti.” (Oppilas 84 / UBIKO 4) 

”Paljon matikkaa ja äikkää ja enkkua.” (Oppilas 14 / UBIKO 2) 

Oman kiinnostuksen oppilaat kertoivat 64 %:ssa (f = 644) viikkopäiväkirjoista. 

Niissä ilmaistiin oppiaineisiin ja/tai työtapoihin liittyviä asioita. Epämääräisimmin 

kiinnostavat asiat ilmaistiin nimeämällä 1–2 oppiainetta. Tätä kuvaavat seuraavat 

aineistoesimerkit: 

”Matikkaa.” (Oppilas 11 / UBIKO 1) 

”Matikkaa ja äikkää.” (Oppilas 77 / UBIKO 4) 

Oppiaineiden sisältöjen kuvaukset osoittavat tarkempaa kiinnostuksen suuntautu-

mista. Vaikka oppilaalla ei olisi henkilökohtaista kiinnostusta opiskeltavaan oppi-

aineeseen, voi mielenkiintoinen oppiaineen sisältö tai työtapa vaikuttaa tilannekoh-

taiseen kiinnostukseen. Tämän voi havaita seuraavasta oppilaan 18 tuottamasta 

vastauksesta: 

”Halusin oppia geometriaa.” (Oppilas 18 / UBIKO 2) 

Oppilaiden vastausten mukaan osa koki myös tehtävän haastavuuden vaikuttavan 

kiinnostukseensa. Ilmaisuun saattoi sisältyä metakognitiivista oman osaamisen ar-

viointiakin. Seuraavat aineistoesimerkit kuvaavat, kuinka oppilas 22 halusi päästä 

helpolla tai vahvistaa minäpystyvyyttään onnistumisilla ja oppilaat 39 ja 14 tavoit-

telivat oman osaamisen kehittymistä hakemalla sopivia haasteita oppimiselleen: 

”Uusia ja helposti opittavia asioita.” (Oppilas 22 / UBIKO 3) 
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”Halusin oppia pronomineja ja partikkeleita, mutta ei ne kyllä vielä helppoja 

ole...” (Oppilas 39 / UBIKO 3) 

”No esim. semmoisia asioita en osaa vielä hyvin.” (Oppilas 14 / UBIKO 4) 

Yksi oppilas ilmaisi halunneensa kehittää omaa työskentelyään saattamalla työn 

loppuun tavoitellussa aikataulussa. Ilmaisu on hyvä esimerkki käyttäytymisen sää-

telyn osa-alueelle sijoittuvasta ajankäytön hallinnasta: 

”Saamaan työ valmiiksi samana päivänä.” (Oppilas 67 / UBIKO 2) 

Viikkopäiväkirjavastausten tarkastelu osoittaa oppimisen arvioinnin vaikuttavan 

oppilaiden esille tuomiin kiinnostuksen kohteisiin. Kokeen läheisyys näkyy viik-

kopäiväkirjoissa seuraavan kaltaisina tilannekohtaisen kiinnostuksen ilmaisuina: 

”Halusin oppia kokeeseen kerrattavat asiat.” (Oppilas 43 / UBIKO 4) 

”Halusin oppia matikassa jakojäännöslaskuja ja äidinkielessä kaikki sanaluo-

kat, koska ensi viikolla on sanaluokkakoe.” (Oppilas 26 / UBIKO 3) 

Teknologian hyödyntämistä oppilaat kuvasivat liitettynä oppiainesisältöihin. Seu-

raavat aineistoesimerkit kuvastavat tilanteita, joissa teknologia on opetussuunnitel-

man mukaisessa roolissa tukiessaan oppilaskeskeistä oppiaineiden opiskelua vah-

vistamalla tilannekohtaista kiinnostusta: 

”Halusin oppia asioita kanasta, että voidaan tehdä elokuva.” (Oppilas 40 / 

UBIKO 4) 

”Liikkaa, ipadilla, matikkaa.” (Oppilas 45 / UBIKO 4) 

Alla olevassa aineistoesimerkissä kuvastuu henkilökohtainen kiinnostus, jonka ti-

lannekohtaiset tekijät olivat oppilaassa herättäneet. Kuvaus on poimittu maahan-

muuttajataustaisen oppilaan viikkopäiväkirjasta: 

”Halusin oppia edellisellä viikolla lisää niistä Suomen esihistoriasta, koska 

pelkät kalliomaalaukset eivät kertoneet mitään muuta Suomen esihistoriasta.” 

(Oppilas 65 / UBIKO 4) 

Oppilaiden kiinnostuksen ilmausten määrä vaihtelee eri oppiaineissa. Kuvio 14 on 

oppilaiden kiinnostuksen ilmaisuista laadittu sanapilvi, jossa näkyy 100 aineistossa 

yleisimmin esiintynyttä sanaa. Sana on kirjoitettu sitä suuremmalla fonttikoolla, 

mitä useammin se ilmauksissa on esiintynyt. 
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Kuvio 14. Kiinnostuksen kohdistuminen oppilaiden viikkopäiväkirjoissa – sanapilvi 

NVivo10-ohjelmasta (100 käytetyintä sanaa) (N = 90). 

Sanapilvestä nähdään oppilaiden kiinnostuksen kohdistuneen hajautetusti lähes 

kaikkiin oppiaineisiin ja niiden sisältöihin. Matematiikka ja siihen liittyvät sisällöt 

nousevat oppilaiden vastauksissa kiinnostavimmaksi. 

6.1.3 Oman oppimisen keinojen tiedostaminen 

Oppilaat kuvasivat viikkopäiväkirjoissa, kuinka he olivat auttaneet itseään oppi-

maan kuluneen kouluviikon aikana. Oppilaiden päiväkirjavastauksia kertyi luku-

vuoden aikana 1011 kappaletta, joista 797 sisälsi kuvauksen tai kuvauksia siitä, 

miten oppilas oli auttanut itseään oppimaan kuluneen kouluviikon aikana. Taulu-

kossa 25 esitetään yhteenveto näistä viikkopäiväkirjavastauksista erotettujen mer-

kitysyksikköjen (f = 1028) sijoittumisesta pääluokkiin sekä niiden alaluokkiin. 
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Taulukko 25. Oppimisen keinojen tiedostaminen oppilaiden viikkopäiväkirjoissa (N = 

90). 

Pää- ja alaluokat Oppimisen tiedostaminen 

 f % f % 

Ulkopuolisen ohjaama oppiminen 

Tehtävän suorittaminen 

Työtavan nimeäminen 

 

148 

 

14  

96 

52 

148 

 

65 

35 

Itsesäätöinen oppiminen 

Käyttäytymisen säätely 

Kognition säätely 

Kontekstin säätely 

Motivaation säätely 

 

 880 86  

560 

256 

34 

30 

880 

 

64 

29 

4 

3 

 1028 100   

Viikkopäiväkirjojen tarkempi analyysi osoittaa, että 14 % (f = 148) merkitysyksi-

köistä ilmaisi ulkopuolisen ohjaamaa oppimista. Tekemisen lähtökohtana oli tuol-

loin jonkun muun määrittämän tehtävän tekeminen. Tällöin oppilas kuvasi suorit-

tamansa tehtävän tai käyttämänsä työtavan viittaamatta lainkaan omaan prosessoin-

tiin tehtävään ryhtymisessä tai siihen liittyvissä valinnoissa. Tämä näkyy seuraa-

vista aineistoesimerkeistä: 

”Autoin itseäni oppimaan läksyjen avulla.” (Oppilas 17 / UBIKO 3) 

”Autoin lukemalla ja kirjoittamalla.” (Oppilas 20 / UBIKO 2) 

”Autoin itseä oppimaan lukemalla tekstit.” (Oppilas 19 / UBIKO 3) 

Oppilaiden kuvaamista oman oppimisen auttamisen keinoista 86 % (f = 880) sijoit-

tui itsesäätöisen oppimisen eri osa-alueisiin. Päiväkirjavastauksissa motivaation 

säätelyyn liittyviä ilmauksia oli 30 (3 %). Kaikissa merkitysyksiköissä oppilaat ku-

vasivat oppimisen ylläpitämisessä käytettäviä volitionaalisia kontrollistrategioita. 

Alla olevissa aineistoesimerkeissä oppilaat kertovat, kuinka he olivat auttaneet 

omaa oppimistaan säätelemällä motivaatiotaan: 

”Autoin itseäni oppimaan silleen, että uskoin että opin kyllä.” (Oppilas 100 / 

UBIKO 1) 

”Ajattelen ja teen oppimisesta mukavaa.” (Oppilas 45 / UBIKO 3) 

”Lyömällä miljoona kertaa päähän.” (Oppilas 46 / UBIKO 1) 
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”Kannustin itseäni viittaamaan.” (Oppilas 65 / UBIKO 4) 

Oppilaat kuvasivat päiväkirjoissaan myös sitä, kuinka he pyrkivät vaikuttamaan 

oppimiskontekstiinsa. Seuraavien aineistoesimerkkien kaltaisilla vastauksilla, joita 

oli 34 merkitysyksikössä (4 %), he ilmaisivat kontekstin säätelyä. Niissä oppilaat 

kuvasivat vertaisoppimista mahdollistaviin tilanteisiin hakeutumista (oppilas 73), 

lisätiedon hankintaa (oppilas 107) sekä yhden tilan valintaan liittyvän ilmaisun (op-

pilas 43): 

”… kirjoittamalla siitä sähköisenkirjan ryhmässä.” (Oppilas 73 / UBIKO 2) 

”Ettimällä kirjaa, jossa kerrottiin asiasta.” (Oppilas 107 / UBIKO 4) 

”…hiljaisessa tilassa ja…” (Oppilas 43 / UBIKO 3) 

Oman oppimisen auttamisen kuvauksia analysoitaessa kognition säätely osoittautui 

merkittäväksi oppimisen itsesäätelyn osa-alueeksi. Oppilaiden vastauksista poimit-

tiin 256 (29 %) tähän alaluokkaan sijoittuvaa merkitysyksikköä. Oppilaat ilmensi-

vät vastauksissaan kognitiivisten strategioiden käyttöä (oppilas 24), tavoitteenaset-

telua (oppilas 26) ja oman toiminnan monitorointia (oppilas 104): 

”Sillain kun minä harjoittelen kotonakin näitä asioita.” (Oppilas 24 / UBIKO 

1) 

”Ajattelen kaikki asiat tarkkaan ja huolella, että saan asian päähäni oikein.” 

(Oppilas 26 / UBIKO 3) 

”Asetin tavoitteita, esim. historian tunnilla.” (Oppilas 65 / UBIKO 3) 

”… jos en vielä silloinkaan opi…” (Oppilas 104 / UBIKO 1) 

Oppilaiden vastauksien (VPK) merkitysyksiköistä 64 % (f = 560) kuvasi käyttäy-

tymisen säätelyä. Näin ollen tämä osa-alue esiintyy vahvimmin oppilaiden viikko-

päiväkirjoissa. Oppilaat ilmaisivat päiväkirjoissaan hyödyntävänsä ajankäytön hal-

lintaan (oppilas 66), käytökseen (oppilas 22), avun hakemiseen (oppilas 33) ja 

oman huomion suuntaamiseen (oppilas 43) liittyviä oppimista tukevia keinoja: 

”Tekemällä lukusuunnitelman.” (Oppilas 66 / UBIKO 3) 

”… keskityin en pelleily.” (Oppilas 22 / UBIKO 2) 

”… joskus jos en älyä niin kysyn kaverilta.” (Oppilas 33 / UBIKO 3) 

”Yritin keskittyä asioihin, joita halusin oppia.” (Oppilas 43 / UBIKO 4) 
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6.1.4 Millaisia oppimisstrategioita oppilaat käyttävät opiskellessaan? 

Viikkopäiväkirjoissa oppilaat vastasivat kysymykseen: ”Miten autoit itseäsi oppi-

maan?” Edellisessä luvussa kuvattiin, miten oman oppimisen tukemisen keinot ja-

kautuivat oppimisen itsesäätelyn eri osa-alueille (ks. Taulukko 25). MSLQ-kyselyn 

jaottelun mukaisesti motivaation säätelyn osa-alueelle sijoittuneet 30 merkitysyk-

sikköä jätettiin oppimisstrategioihin kohdistuvan analyysin ulkopuolelle. Näin ana-

lysoitavaksi jäi 850 oppimisstrategioiden käyttöä ilmentävää merkitysyksikköä. 

Seuraavaksi esitetään tulokset siitä, millaisia (1) kognitiivisia ja metakognitiivisia 

strategioita ja (2) resurssienhallintastrategioita oppilaat käyttivät kehittämissyklien 

aikana. 

(1) Kognitiivisten ja metakognitiivisten strategioiden käyttö 

Kognitiiviset ja metakognitiiviset strategiat jaettiin viiteen alaluokkaan: kriittinen 

ajattelu, organisointi, harjoittelu, elaborointi ja metakognitiivinen itsesäätely. Ku-

vio 15 esittää yhteenvedon siitä, millaisia kognitiivisia ja metakognitiivisia strate-

gioita oppilaat kuvasivat viikkopäiväkirjoissaan kehittämissyklien aikana. 

 

Kuvio 15. Kognitiiviset ja metakognitiiviset strategiat oppilaiden viikkopäiväkirjoissa. 

(N = 90). 
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Oppilaat eivät kuvanneet viikkopäiväkirjoissa lainkaan kriittisen ajattelun strategi-

oiden eivätkä organisointistrategioiden käyttöä. Metakognitiivista itsesäätelyä ra-

portoitiin 13 päiväkirjassa. Näissä tuli esille oman toiminnan suunnittelua (oppilas 

77), oman toiminnan monitorointia (oppilas 15) tai oman toiminnan kontrollointia 

(oppilas 70): 

”… asetin itselleni tavoitteita.” (Oppilas 77 / UBIKO 2) 

”Jos en itse ymmärtänyt…” (Oppilas 15 / UBIKO 3) 

”Pidin tavoitteesta kiinni.” (Oppilas 70 / UBIKO 3) 

Oppilaan 70 aineistoesimerkin mukaisia tavoitteen asettamisen ja monitoroinnin 

ilmauksia tuli esille viidessä päiväkirjassa. 

Elaborointistrategioiden hyödyntäminen tuotiin esille 116 viikkopäiväkirjassa. 

Näissä vastauksissa kuvattiin ajattelua ja asioiden yhdistelyä, mutta ilmaisujen taso 

vaihteli huomattavasti. Heikkoa ilmaisua kuvaa oppilaan 26 toisen kehittämissyk-

lin päiväkirjasta poimittu aineistoesimerkki, jossa hän nimeää ajattelun toiminnon 

tasolla määrittelemättä sen tavoitetta tai sisältöä tarkemmin: 

”Ajattelin rauhassa ja ajatuksella.” (Oppilas 26 / UBIKO 2) 

Vahvemmin elaborointia ilmaisivat ne oppilaat, joiden päiväkirjoissa korostui toi-

minnan tavoite. Tämä tulee esille oppilaan 26 kolmannessa kehittämissyklissä tuot-

tamassa vastauksessa, jossa hän tarkensi ajattelun tehtävää kuvaten tavoitteeksi 

asian ymmärtämisen: 

”Ajattelen kaikki asiat tarkkaan ja huolella, että saan asian päähäni oikein.” 

(Oppilas 26 / UBIKO 3) 

Myös oppilas 43 ilmaisi hyödyntävänsä elaborointistrategiaa kuvatessaan ajattelu-

aan oppitunnin jälkeen: 

”Aina tunnin jälkeen ajattelin mitä olen oppinut tunnilla ja yritin sisäistää 

asian.” (Oppilas 43 / UBIKO 3) 

Vahvimmin oppilaat toivat päiväkirjoissa esille harjoittelustrategioiden hyödyntä-

misen, jota he kuvasivat 127 viikkopäiväkirjassa. Kuten seuraavat aineistoesimer-

kit osoittavat, he ilmaisivat vastauksissaan erilaisia keinoja siitä, kuinka opitun tois-

taminen auttaa heitä heidän oppimisessaan: 

”Sillain kun minä harjoittelen kotonakin näitä asioita.” (Oppilas 24 / UBIKO 

1) 
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”Laskin matikkaa paljon.” (Oppilas 28 / UBIKO 4) 

”Autoin itseäni oppimaan, että keksin niistä planeetoista laulun ja treenasin 

niitä.” (Oppilas 80 / UBIKO 3) 

(2) Resurssienhallintastrategioiden käyttö 

Resurssienhallintastrategiat jaettiin neljään alaluokkaan: vertaisoppiminen, ajan-

käytön ja tilan hallinta, avun hakeminen ja ponnistelujen säätely. Lisäksi aineistosta 

nousi esille kuvauksia erilaisten tietolähteiden etsimisestä ja hyödyntämisestä. Näi-

den ilmaisujen muodostama ryhmä nimettiin tiedonhankinnaksi. Kuvio 16 esittää 

yhteenvedon siitä, kuinka oppilaat ilmensivät viikkopäiväkirjoissaan eri resurssien-

hallintastrategioiden käyttöä. 

 

Kuvio 16. Resurssienhallintastrategioiden jakautuminen oppilaiden viikkopäiväkir-

joissa (N = 90). 

Ajankäytön ja tilan hallintaan liittyviä vastauksia oli seitsemän oppilaan viikkopäi-

väkirjassa. Näitä kuvaavat seuraavat aineistoesimerkit, joissa oppilas 65 kertoo 

ajankäyttösuunnitelman auttaneen häntä kokeeseen valmistautumisessa ja oppilas 

43 toteaa rauhallisen opiskeluympäristön auttaneen häntä keskittymään: 

”… tein henkilökohtaisen lukusuunnitelman historian kokeeseen.” (Oppilas 65 

/ UBIKO 4 
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”Yritin keskittyä hiljaisessa tilassa ja kertasin asioita yllin kokeeseen joka on 

tänään. Hirveetä, toivottavasti saan hyvän numeron koska minulla on mennyt 

viime aikoina vähän huonommin kuin yleensä. Toivottavasti se on jo ensi tun-

nilla.” (Oppilas 43 / UBIKO 3) 

Tiedonhankinnassa (f = 14) oppilaat hyödynsivät sekä painettua materiaalia että 

muita tarjolla olleita tiedonlähteitä (oppilas 39). Jälkimmäisessä aineistoesimer-

kissä oppilas 43 viittaa vastauksessaan koulun ulkopuolella tapahtuvaan oppimi-

seen hakiessaan tukea koulussa tapahtuvaan median käyttöön liittyvään projekti-

työskentelyyn. Tämä tiedonhankinnan kuvaus ilmentää oppilaan vahvaa oppimisen 

itsesäätelyä. 

”Luin oppikirjasta ja Wikipediasta.” (Oppilas 39 / UBIKO 3) 

”Kuuntelen radiota paljon ja kuuntelen, miten toimittajat puhuvat ja mitä he 

kertovat.” (Oppilas 43 / UBIKO 3) 

Pareittain tai ryhmässä toteutuneita vertaisoppimistilanteita, joista katsottiin olevan 

hyötyä oppimiselle, kuvastaa 19 oppilaan vastaus. Vastaukset olivat seuraavien ai-

neistoesimerkkien kaltaisia: 

”Tein Maijan (nimi muutettu) kanssa esitelmän Lehdosta ja opin siinä vähän 

siitä.” (Oppilas 40 / UBIKO 1) 

”Tein kavereiden kanssa.” (Oppilas 50 / UBIKO 4) 

Avun hakeminen oman oppimisen tukena tulee esille 92 oppilaan vastauksessa. 

Seuraavat oppilaiden vastauksista poimitut aineistoesimerkit kuvaavat sitä, kuinka 

oppilaat hakivat apua luokkatovereilta, opettajilta ja vanhemmilta: 

”Kysyn opettajalta ja kuuntelen tarkkaan.” (Oppilas 104 / UBIKO 4) 

”Viittasin jos tarvin apua ja kysyin apua vaikeissa tilanteissa.” (Oppilas 24 / 

UBIKO 2) 

”Kysymällä asioita isältäni. Yhtälöpareja ei opeteta vitosluokalla.” (Oppilas 

69 / UBIKO 4) 

Ponnistelujen säätelystrategioita oppilaat hyödynsivät eniten. Niiden käyttöä ilme-

nee 462 päiväkirjassa. Niissä oppilaat kuvaavat, kuinka he olivat suunnanneet omaa 

toimintaansa ja/tai huomiotaan oppimista edistävästi. Alla olevissa esimerkeissä 

näkyy, miten oppilaat raportoivat oppimista tukevan käytöksen lisäksi yrittämistä, 

ahkeruutta ja keskittymistä: 
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”En lunttinut muilta ja pidin työrauhaa.” (Oppilas 22 / UBIKO 2) 

”Yritin parhaani mukaan.” (Oppilas 14 / UBIKO 1) 

”Työskentelemällä ahkerasti ja keskittymällä hyvin.” (Oppilas 109 / UBIKO 1) 

”Luin kappaleiden tekstit tarkkaan ja huolellisesti.” (Oppilas 26 / UBIKO 3) 

Osa vastauksista ilmentää selkeämmin oppilaan itsensä hallitsemaa tavoitesuuntau-

tunutta opiskelua. Tällainen kuvaus sisältää vahvan signaalin voimakkaasta auto-

nomian kokemisesta itsesäätelyprosessissa: 

”Yritin keskittyä asioihin, joita halusin oppia.” (Oppilas 43 / UBIKO 4) 

Oppilaat kuvasivat vastauksissaan ponnistelujen säätelyä myös toiminnan kautta. 

Aktiivisen oppitunnin seuraamisen hyöty tulee selkeästi esille oppilaiden viikko-

päiväkirjoissa. Tämä kuvastuu myös seuraavissa aineistoesimerkeissä: 

”Kuuntelemalla tunnilla asioita.” (Oppilas 84 / UBIKO 2) 

”Lukemalla ja kuuntelemalla ohjeet.” (Oppilas 19 / UBIKO 1) 

”Kuuntelemalla ja keskittymällä siihen asiaan mitä opettaja kertoi.” (Oppilas 

100 / UBIKO 1) 

”Katsoin ja seurasin opetusta.” (Oppilas 36 / UBIKO 3) 

6.1.5 Millaisia laadullisia ja määrällisiä muutoksia strategisesti hei-

koilla ja vahvoilla oppijoilla tapahtuu oppimisen itsesäätelyn ilmene-

misessä lukuvuoden aikana? 

Edellä esitetyissä tuloksissa huomio oli koko oppilasjoukon (N = 90) viikkopäivä-

kirjojen vastauksien sisällössä. Seuraavassa tarkastellaan strategisen toiminnan 

mittauksen perusteella seulottujen strategisesti heikkojen (n =10) ja vahvojen (n = 

10) oppilaiden raportointia (1) oppimisen tiedostamisen ja suuntautumisen, (2) 

kiinnostuksen sekä (3) oppimisstrategioiden käytön osalta. Otosten seulontapro-

sessi on kuvattu luvussa 5.4.1. Tulokset esitetään kuvaillen oppimisen itsesäätelyn 

ilmenemistä sekä lukuvuoden tasolla että kehittämissykleittäin. Prosentteina rapor-

toitujen tulosten laskennassa käytetyt frekvenssit esitetään liitteessä 6. 
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(1) Oppimisen tiedostamisen ja suuntautumisen muutokset strategisesti 

heikoilla ja vahvoilla oppilailla 

Viikkopäiväkirjan ensimmäisessä kysymyksessä oppilaita pyydettiin mainitsemaan 

2–3 asiaa, joita he olivat oppineet kuluneen viikon aikana. Strategisesti heikkojen 

ja vahvojen oppilaiden vastauksissa oman oppimisen tunnistamisessa on keskimää-

rin 10 %:n määrällinen ero jokaisessa kehittämissyklissä. Huomionarvoista on se, 

että strategisesti vahvojen oppilaiden kaikki vastaukset sisälsivät viikon aikana 

opittuja asioita. 

Oppimisen suuntautumista tarkasteltiin sen avulla, miten oppilaiden vastaukset 

jakautuvat pinnallisen oppimisen, yhteisöllisen oppimisen ja ymmärtämistä tavoit-

televan oppimisen välillä. Selkein mutta määrällisesti pieni ero ryhmien välillä on 

oppimisorientaatiota kuvaavissa, ymmärtämisen tavoittelemista ilmentävissä vas-

tauksissa. Strategisesti vahvat oppilaat raportoivat seitsemässä viikkopäiväkirjassa 

pyrkimystä asioiden ymmärtämiseen. Strategisesti heikot kuvasivat oppimaansa 

ymmärtämisen tasolla kolmessa päiväkirjassa. Aineiston vähäisyyden vuoksi tu-

loksen tilastollista merkitsevyyttä ei voitu osoittaa. 

Määrällisten eroavaisuuksien lisäksi oman oppimisen raportoinnin sisällöissä 

on laadullinen ero. Strategisesti vahvat oppilaat kuvailivat heikkoja oppilaita tar-

kemmin opittua sisältöä. Seuraavissa aineistoesimerkeissä kaksi samalla luokalla 

ollutta oppilasta kuvaa oppimistaan kuluneen kouluviikon aikana. Strategisesti 

heikkoon otokseen kuuluva oppilas 34 ei erottele oppimaansa, kun taas strategisesti 

vahva oppilas 26 ilmaisee oppimaansa oppiaineiden sisältöjen tarkkuudella: 

(Heikko) ”Opin tällä viikolla yltistä todella paljon. Opin myös käyttämään vir-

tuaalimetsää.” (Oppilas 34 / UBIKO 1) 

(Vahva) ”Olen oppinut yltissä tunnistamaan metsiä, katajaa ja huuhkajaa. Ma-

tikassa ollaan opeteltu kertolaskuihin plussaamista.” (Oppilas 26 / UBIKO 1) 

(2) Kiinnostuksen muutokset strategisesti heikoilla ja vahvoilla oppilailla 

Strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilaiden kiinnostus muuttuu eri tavoin eri ke-

hittämissykleissä (ks. Kuvio 17). 



109 

Kuvio 17. Strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilaiden kiinnostuksen ilmeneminen eri 

kehittämissyklien aikana (n = 20). 

Strategisesti vahvat oppilaat kuvasivat päiväkirjoissaan kiinnostusta selkeästi heik-

koja oppilaita enemmän ensimmäisen kehittämissyklin kohdalla (X2(1) = 11.052, p 

= .001). Neljännen kehittämissyklin aikainen ero on tilastollisesti melkein merkit-

sevä (X2(1) = 6.543, p = .011). Ensimmäisessä syklissä heikot oppilaat ilmaisivat 

kiinnostustaan 31 %:ssa vastauksista ja vahvat 78 %:ssa. Neljännessä syklissä stra-

tegisesti heikkojen oppilaiden vastauksista 19 % ja vahvojen oppilaiden vastauk-

sista 56 % kuvasi kiinnostusta. 

Määrällisten muutosten lisäksi viikkopäiväkirjoista poimittujen kiinnostusta il-

maisevien vastausten laadullinen tarkastelu nostaa esille selkeitä eroja. Ensimmäi-

sessä kehittämissyklissä strategisesti vahvojen oppilaiden ilmaukset olivat laadul-

lisesti oppiaineiden tai niiden sisältöjen luetteloita. Myöhemmissä sykleissä heidän 

kuvauksensa muuttuivat huomattavasti sisällöllisesti tarkemmiksi. Strategisesti 

heikot oppilaat ilmaisivat kaikkien kehittämissyklien aikana kiinnostavat asiat ly-

hyinä oppiaineiden tai niiden sisältöjen listoina. Seuraavat aineistoesimerkit kuvaa-

vat heikkojen ja vahvojen oppilaiden ilmausten laadullista eroa toisesta kehittämis-

syklistä eteenpäin: 

(Heikko) ”Lisää matikkaa.” (Oppilas 38 / UBIKO 3) 
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(Vahva) ”Halusin oppia musiikissa Tanskalaista piiritanssia ja yltissä mitä tar-

koittaa kuume, allergia ja mahatauti.” (Oppilas 26 / UBIKO 3) 

Merkittävä ero näkyy myös siinä, miten oppilaat selittivät kiinnostustaan. Luku-

vuoden tasolla tarkasteltuna ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä. (X2(1) = 

28.059, p = .000). Jaksokohtaista merkitsevyyttä ei aineiston pienuuden vuoksi 

voitu tilastollisesti osoittaa. Viikkopäiväkirjoissa kysyttiin, miksi oppilaat halusivat 

oppia mainitsemiaan asioita. Kuvion 18 pinta-aladiagrammit ilmentävät kiinnos-

tukseen liittyneitä arvo-odotuksia (Wigfield & Eccles 2000) eri kehittämissykleissä. 

Kuvio 18. Strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilaiden kiinnostuksen selitykset eri 

kehittämissyklien aikana (n = 20). 

Strategisesti heikkojen oppilaiden selityksistä omalle kiinnostukselleen yli 70 % 

kuvasi oppimistilanteeseen liittyvää tilannesidonnaista tehtävän tai oppiaineen mu-

kavuutta tai kiinnostavuutta. Heidän arvo-odotuksissaan korostuu kiinnostuk-

sen ”sisäinen arvo”. Suurimmillaan oppimistilanteeseen liittyvä selitysosuus oli 

kolmannessa kehittämissyklissä ollen tuolloin 94 %. Strategisesti vahvojen selityk-

sistä 63–79 % ilmensi kiinnostuksen hyötyarvoa, eli he kuvasivat opittavan sisällön 

hyödyllisyyttä omalle oppimiselleen tai tulevaisuudelleen. Seuraavat aineistoesi-

merkit on poimittu strategisesti heikkojen (oppilas 38) ja vahvojen oppilaiden (op-

pilas 26) vastauksista: 

”Koska tykkään matikasta.” (Oppilas 38 / UBIKO 3) 

”Että isona tiedän, mitä tehdä silloin. Esimerkiksi pitääkö mennä lääkäriin vai 

tarvitseeko ollenkaan.” (Oppilas 26 / UBIKO 3) 

Jaksopäiväkirjat tukevat edellä esiteltyjä viikkopäiväkirjoihin perustuvia tuloksia. 

Toisesta kehittämissyklistä alkaen oppilaat laativat osana jaksopäiväkirjaa mielle-
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kartan, jossa he kuvasivat, mikä saa heidät hoitamaan kouluhommat kunnolla. Vas-

tauksista analysoitiin, ilmensivätkö oppilaiden vastaukset enemmän sisäistä vai ul-

koista motivaatiota. Vastausten yhteenveto esitetään taulukossa 26. 

Taulukko 26. Sisäisen ja ulkoisen motivaation esiintyminen strategisesti heikkojen ja 

vahvojen oppilaiden tuottamissa jaksopäiväkirjoissa (n = 20). 

Motivaatiolaji UBIKO 2 UBIKO 3 UBIKO 4 Yhteensä 

 Heikot 

f 

Vahvat 

f 

Heikot 

f 

Vahvat 

f 

Heikot 

f 

Vahvat 

f 

Heikot 

f 

Vahvat 

f 

Sisäinen 

motivaatio 

2 2 0 3 0 1 2 6 

Ulkoinen 

motivaatio 

2 3 6 4 6 6 14 13 

Ei ilmene 

vastauksesta 

5 4 4 2 3 3 12 9 

Tyhjä 1 1 0 1 1 0 2 2 

Taulukon 26 mukaan strategisesti vahvojen otokseen kuuluvat oppilaat raportoivat 

jaksopäiväkirjoissa heikkoja oppilaita enemmän sisäistä motivaatiota kuvaavia 

syitä hyvälle koulutyöskentelylle. Raportoinnin vähäinen määrä ei kuitenkaan 

mahdollista tuloksen tilastollista analyysiä ja tuloksen yleistämistä. 

Viimeisen kehittämissyklin aikaisissa jaksopäiväkirjoissa näkyy sekä strategi-

sesti vahvoilla että heikoilla oppilailla korostuneesti kevätarvioinnin lähestyminen 

ja sen myötä ulkoisen motivaation korostuminen aineistossa. Tämä tulee esille op-

pilaan 17 jaksopäiväkirjasta poimitusta aineistoesimerkistä: 

”Se että en missään tapauksessa halua jäädä luokalle, se että on hölmöä lai-

minlyödä oppivelvollisuutta, se että haluan käydä koulun hyvillä arvosanoilla 

loppuun, se että en tahdo tehdä asioita väärin.” (Oppilas 17 / UBIKO 4) 

(3) Oppimisstrategioiden käytön muutokset strategisesti heikoilla ja 

vahvoilla oppilailla 

Viikkopäiväkirjoissa oppilaat kuvasivat, miten he olivat auttaneet itseään oppimaan 

kuluneen viikon aikana. Kun tarkastellaan strategisesti vahvojen ja heikkojen op-

pilaiden vastauksia, havaitaan kummankin ryhmän tietoisuuden omaa oppimistaan 

auttaneista keinoista kasvaneen lukuvuoden edetessä (ks. Kuvio 19). 
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Kuvio 19. Strategisesti vahvojen ja heikkojen oppilaiden tiedostetun oppimisen muutos 

eri kehittämissykleissä (n = 20). 

Strategisesti heikkojen oppilaiden päiväkirjavastauksista 42–82 % kuvasi tietoi-

suutta oppimista auttaneista keinoista. Strategisesti vahvat oppilaat tiedostivat aut-

taneita keinoja huomattavasti useammin eli 79–97 %:ssa päiväkirjoista. Eron mer-

kitsevyyttä ei pienten frekvenssien takia voitu laskea kehittämissykleittäin, mutta 

lukuvuoden tasolla Khiin neliö -testi osoittaa strategisen toiminnan eron olevan ti-

lastollisesti erittäin merkitsevä (X2 = 30.994, p = .000). Tarkasteltaessa lukuvuoden 

aikana tapahtuvia muutoksia voidaan strategisesti heikkojen oppilaiden vastausten 

perusteella todeta heidän oman oppimisen keinojen tiedostamisen lisääntyneen (43 % 
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-> 82 %) kolmannen kehittämissyklin aikana. Myös strategisesti vahvoilla oppi-

lailla viikkopäiväkirjojen vastaukset muuttuivat kolmannen kehittämissyklin ai-

kana. Heillä toisen syklin päiväkirjoista 88 % ilmensi omaa oppimista auttaneita 

keinoja. Kolmannessa kehittämissyklissä tiedostamisen kuvausten määrä nousi 

97 %:iin päiväkirjoista. 

Viikkopäiväkirjavastauksista analysoitiin, millaisia oppimisstrategioita otok-

siin kuuluvat oppilaat käyttivät eri kehittämissyklien aikana. Strategisesti heikko-

jen ja vahvojen oppilaiden vastauksista, samoin kuin koko aineistossa (ks. Luku 

6.1.4), nousee esille neljä oppilaiden eniten käyttämää strategiaryhmää. Muiden 

oppimisstrategioiden käyttöä otoksiin kuuluvat oppilaat kuvasivat vain yksittäi-

sissä vastauksissa. Tämän johdosta oppimisstrategioiden käyttöön liittyvät tulokset 

esitetään vain elaborointi- ja harjoittelustrategioiden sekä avun pyytämisen ja pon-

nistelujen säätelystrategioiden osalta. 

Kuviosta 20 nähdään, että strategisesti vahvojen oppilaiden strateginen toi-

minta eroaa strategisesti heikkojen oppilaiden strategisesta toiminnasta. 
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Kuvio 20. Strategisesti vahvojen ja heikkojen oppilaiden strategisen toiminnan ilmene-

minen eri kehittämissykleissä (n = 20). 

Kummankin otoksen oppilaiden päiväkirjoissa elaborointia kuvaavien vastausten 

määrä lisääntyi lukuvuoden aikana vaihdellen heikoilla välillä 6–21 % ja vahvoilla 

17–51 %. Strategisesti heikkojen oppilaiden kaikki elaboroinnin ilmaukset kertoi-

vat ajattelusta toiminnan tasolla (oppilas 47). Vahvat ilmaisivat tämän lisäksi, mitä 

he asioiden ajattelemisella tavoittelivat (oppilaat 43 ja 26). Seuraavat päiväkirjoista 

poimitut aineistoesimerkit kuvaavat vastauksissa ilmenneitä elaborointistrategioita: 

(Heikko) ”Miettimällä ja muullakin kai.” (Oppilas 47 / UBIKO 3) 
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(Vahva) ”Että yritin katsoa asioita toisesta näkökulmasta.” (Oppilas 43 / 

UBIKO 1) 

(Vahva) ”Ajattelin tehtävät tarkkaan, että onnistun ajattelemaan ajatuksiani". 

(Oppilas 26 / UBIKO 3) 

Harjoittelustrategiat tulevat kummankin ryhmän oppilaiden vastauksissa esille pää-

osin asioiden kertaamisena tehtäviä tekemällä. Strategisesti heikkojen päiväkir-

joista 3–6 % sisälsi kuvauksen harjoittelustrategioiden hyödyntämisestä eli asioi-

den kertaamisesta tehtäviä tekemällä. Vahvojen päiväkirjoissa vaihteluväli oli 4–

14 %. Strategisesti vahvojen oppilaiden päiväkirjojen mukaan harjoittelustrategi-

oiden lisääntynyt käyttö ajoittui toiseen kehittämissykliin, jolloin niiden ilmenemi-

nen päiväkirjoissa lisääntyi ensimmäisen syklin 4 %:sta 13 %:iin. Tehtävien avulla 

kertaamisen lisäksi strategisesti vahvojen vastauksissa oli mukana seuraavien ai-

neistoesimerkkien kaltaisia muistiinpanojen kirjoittamista (oppilas 43) ja muisti-

sääntöjen käyttämistä (oppilas 14) kuvaavia merkitysyksiköitä: 

”Tein muistiinpanoja.” (Oppilas 43 / UBIKO 3) 

”Autan itseäni muisti säännöillä.” (Oppilas 14 / UBIKO 1) 

Avun hakemisen käyttäminen oman oppimisen tukena ajoittui otoksien oppilailla 

eri kehittämissykleihin. Strategisesti heikot oppilaat hyödynsivät ulkopuolista apua 

toisessa ja kolmannessa kehittämissyklissä. Strategisesti vahvojen oppilaiden vas-

tauksien perusteella voidaan päätellä, että he sitä vastoin hyödynsivät apua kaikissa 

muissa paitsi toisessa kehittämissyklissä. Avun hakemista ilmentävien päiväkirja-

vastausten tarkempi analyysi osoittaa, että vahvoilla avun hakeminen ei ollut yh-

dessäkään päiväkirjassa ainoa vaihtoehto, kuten se oli strategisesti heikoilla oppi-

lailla. Vahvat oppilaat luettelivat seuraavan aineistoesimerkin tavoin useampia stra-

tegisia vaihtoehtoja samalla, kun kuvasivat avun hakemista oppimisen auttamisen 

keinona: 

”Miettimällä, kysymällä neuvoa ja tekemällä huolellisesti.” (Oppilas 58 / 

UBIKO 4) 

Osa strategisesti vahvojen oppilaiden tuottamista vastauksista sisälsi kuvauksen 

myös avun pyytämistä edeltäneestä oman oppimisen tai toiminnan itsearvioinnista. 

Oppilaan 26 päiväkirjan aineistoesimerkki kuvastaa avun hakemista edeltänyttä 

metakognitiivista prosessia, jossa oppilas kuvailee käyttämiään kognitiivisia stra-

tegioita ja kertoo monitoroineensa tehtävän vaikeutta sekä arvioineensa toiminnan 

onnistumista: 
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”Ensin minä laskin päässä, jos en onnistu otan sormet esiin, jos lasku on oikein 

iso ja mahdoton laskea sormilla, niin kysyn ryhmäläisiltäni apua. Jos he eivät 

osaa auttaa, niin viimeinen toivo on pyytää opettajalta apua!!!” (Oppilas 26 / 

UBIKO 1) 

Kummankin otoksen oppilaat kuvasivat vastauksissaan eniten ponnistelujen sääte-

lystrategioiden käyttöä. Lukuvuoden kuluessa ponnistelujen säätelyä ilmaisevien 

vastausten määrä vaihteli strategisesti heikkojen oppilaiden otoksen vastauksissa 

14–40 %:n välillä ollen korkeimmillaan viimeisessä kehittämissyklissä. Sen sijaan 

strategisesti vahvojen vastauksissa tapahtui muutos ensimmäisen kehittämissyklin 

jälkeen. UBIKO 1 -syklissä he kuvasivat ponnistelujen säätelyä 21 %:ssa päiväkir-

joista. Sen jälkeen ponnistelujen säätelyä ilmeni 50–69 %:ssa päiväkirjoista. Pon-

nistelujen säätelyyn liittyvät ilmaukset kuvasivat oppilaan oman toiminnan ja huo-

mion suuntaamista. Strategisesti heikkojen oppilaiden ilmaukset sisälsivät tasai-

sesti opetuksen seuraamiseen liittyviä kuvauksia. Heikkojen otoksen oppilailla ku-

viosta 20 näkyvä ponnistelujen säätelyn määrällinen kasvu aiheutuu seuraavien ai-

neistoesimerkkien kaltaisten keskittymiseen liittyvien ilmausten lisääntymisestä: 

”Oppimalla tosissaan.” (Oppilas 66 / UBIKO 4) 

”Tekemällä projektin kunnolla.” (Oppilas 108 / UBIKO 3) 

Strategisesti vahvojen kohdalla muutoksen taustalla on sitä vastoin yksinomaan 

opetuksen seuraamisen lisääntynyt raportointi: 

”Keskityin mitä opettaja sanoi.” (Oppilas 70 / UBIKO 2) 

”Kuuntelemalla opettajaa.” (Oppilas 97 / UBIKO 3) 

Viikkopäiväkirja-aineisto antaa viitteitä siitä, että strategisesti vahvojen oppilaiden 

oppimisstrategioiden käyttö lisääntyi toisen kehittämissyklin aikana. Strategisesti 

heikkojen oppilaiden vastauksissa on taas viitteitä siitä, että he hyödynsivät useam-

pia erilaisia oppimisstrategioita toisessa kehittämissyklissä ja sen jälkeenkin. Nii-

den hyödyntäminen jäi kuitenkin yleiseltä tasoltaan vähäisemmäksi kuin strategi-

sesti vahvoilla oppilailla. Oppilaiden tuottamien jaksopäiväkirjojen analyysi vah-

vistaa viikkopäiväkirja-aineiston tuloksia. Jaksopäiväkirjojen perusteella strategi-

sesti vahvat oppilaat käyttivät oppimisstrategioita heikkoja oppilaita monipuoli-

semmin erityisesti kolmannen kehittämissyklin aikana (ks. Taulukko 27). 
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Taulukko 27. Strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilaiden jaksopäiväkirjavastauk-

sista ilmenevä oppimisstrategioiden käytön monipuolisuus eri kehittämissykleissä (n = 

20). 

Strategioiden 

määrä 

/Jaksopäiväkirja 

UBIKO 1 UBIKO 2 UBIKO 3 UBIKO 4 

 Heikot Vahvat Heikot Vahvat Heikot Vahvat Heikot Vahvat 

ka./oppilas 2,1 2,5 2,2 2,7 2,0 4,11 2,1 3,1 

Vaikka aineisto antaa viitteitä siitä, että strategisesti vahvat oppilaat tiedostavat op-

pimistaan auttaneita keinoja heikkoja oppilaita paremmin myös kahdessa ensim-

mäisessä kehittämissyklissä (ks. Kuvio 19), he eivät jaksopäiväkirjoissa kuvanneet 

juuri monipuolisempaa strategioiden käyttöä. Sen sijaan kolmannessa jaksossa 

strategisesti vahvat oppilaat käyttivät erilaisia strategioita heikkoja oppilaita enem-

män (U = 13, p = .008). Kolmannen kehittämissyklin jälkeen heikot oppilaat ilmai-

sivat keskimäärin 2,0 strategiaa/päiväkirja. Sen sijaan vahvat oppilaat kuvasivat 

samassa syklissä 4,11 strategiaa/päiväkirja. Viimeisessä kehittämissyklissä ero pie-

neni 1,0 strategiaan. 

Jaksopäiväkirjan toisena oppimiseen liittyvänä kysymyksenä oppilailta kysyt-

tiin, miltä heistä tuntuu, kun on vaikeaa ja ei ymmärrä (K3). Samalla heitä pyydet-

tiin kuvaamaan, mitä he voisivat silloin tehdä. Emootioiden ilmaisun osalta eivät 

ryhmien vastaukset eroa toisistaan. Kummassakin ryhmässä kuvattiin seuraavien 

aineistoesimerkkien mukaisesti turhautumista (oppilas 108 / heikko), ärsyynty-

mistä (oppilas 93 / vahva) ja ahdistumista (oppilas 13 / heikko). 

”Tuntuu siltä, että ei hitsi mitä ihmettä toi tarkoittaa?! Viitata ja pyytää opet-

tajaa selittämään.” (Oppilas 108 / UBIKO 4) 

”Se tuntuu inhottavalta ja ärsyttävältä. Se tarkoittaa, että ei kuuntele, ja ei 

keskity. Koko keho on vaan, että ei halua tehdä mitään. Voisin harjoitella asiaa 

paremmin, että opin sen. Oppimalla ja keskittymällä.” (Oppilas 93 / UBIKO 

2) 

”Tuntuu pahalta, ja en voi tehdä annettuja tehtäviä.” (Oppilas 13 / UBIKO 2) 

Vastauksista analysoitiin myös, miten oppilaat kuvasivat keinoja selviytyä haas-

teellisesta oppimistilanteesta. Tulosten yhteenveto esitetään taulukossa 28. 
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Taulukko 28. Haastavista oppimistilanteista selviytyminen strategisesti heikkojen ja 

vahvojen oppilaiden kuvaamina (n = 20). 

Haastavista 

oppimistilanteista 

selviytyminen 

UBIKO 1 UBIKO 2 UBIKO 3 UBIKO 4 

 Heikot 

f 

Vahvat 

f 

Heikot 

f 

Vahvat 

f 

Heikot 

f 

Vahvat 

f 

Heikot 

f 

Vahvat 

f 

Omia keinoja  6 7 3 7 6 9 3 8 

Ulkopuolisen 

ohjaus 

4 2 6 2 4 0 6 2 

Tyhjä / ei vastaa 0 1 1 1 0 1 1 0 

Strategisesti vahvaan otokseen kuuluvat oppilaat ilmaisivat omia selviytymiskei-

noja yhteensä 31 jaksopäiväkirjassa. Vastaavasti strategisesti heikot oppilaat kuva-

sivat niitä 18 jaksopäiväkirjassa. Ero on tilastollisesti merkitsevä (X2(1) = 10.976, 

p = .001). Seuraavassa aineistoesimerkissä kuvastuu, kuinka strategisesti vahvojen 

otokseen kuuluva oppilas 58 hyödynsi tietoisuutta hallitsemistaan kognitiivisista 

strategioista emootioiden säätelystrategiana (Järvenoja 2010). Hänen vastaukses-

taan ilmenee vahva minäpystyvyyden tunne ja luottamus haasteesta selviämiseen: 

”Ahistavalta, koska en tajua sitä. Jos aika on vähissä niin alan panikoida, ja 

alan miettiä. Teen sillä tavalla, että yritän miettiä sitä asiaa, ja jos ei pälkähdä, 

kysyn opettajalta apua tai kokeessa jätän sen yli. Yritän auttaa itseäni sillä 

tavalla, että ajattelen sitä asiaa, että miten tämä asia nyt on mennyt, ja sitten 

autan itseäni sillä tavalla, että muistelen, mitä me olemme oppineet tästä asi-

asta.” (Oppilas 58 / UBIKO 3) 

Strategisesti vahvat oppilaat kuvasivat vastauksissaan myös keinoja itsensä moti-

vointiin. Seuraava oppilaan 109 jaksopäiväkirjasta lainattu aineistoesimerkki il-

mentää motivaation säätelyä (”Yritän tehdä sen oppimisesta hauskaa…”) voli-

tionaalisena kontrollistrategiana (Corno 1993): 

”Silloin minua alkaa ärsyttää. Silloin minä pidän pienen paussin ja yritän kes-

kittyä ja katsoa asiaa uudesta näkökulmasta. Esim. jakokulmassa laskeminen 

on vaikeaa. Yritän tehdä sen oppimisesta hauskaa, ja silloin se onnistuu tai 

keksin muistisäännön.” (Oppilas 43 / UBIKO 3) 

Strategisesti heikkojen otokseen kuuluneet oppilaat eivät kuvanneet vastauksissaan 

volitionaalisten kontrollistrategioiden käyttöä, ja yleisestikin vastaukset olivat niu-
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kempia kuin strategisesti vahvojen oppilaiden päiväkirjoissa. Tämän lisäksi strate-

gisesti heikot oppilaat ilmaisivat enemmän ulkoiseen apuun tukeutumista (f = 20) 

kuin omia keinoja (f = 18) haasteesta selviämiseen. Eniten heikot oppilaat kuvasivat 

omin keinoin selviytymistä ensimmäisessä (f = 6) ja kolmannessa (f = 6) kehittä-

missyklissä. Strategisesti vahvojen oppilaiden vastaukset kuvastivat kaikissa jak-

soissa luottamusta omien taitojen riittävyyteen haastavissakin oppimistilanteissa. 

6.2 Miten oppimisen itsesäätelyn kehittymistä voidaan tukea ala-

koulussa? 

Tutkimuskontekstissa toteutettujen kehittämissyklien tavoitteena oli hakea koulun 

toimintaan muotoja, joilla tuetaan oppilaiden kasvua ja kehitystä ymmärtäviksi, tai-

taviksi ja innostuneiksi oppijoiksi. Toiminnan kehittämisen teoreettiseksi viiteke-

hykseksi valittiin oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukeminen. Seuraavissa ala-

luvuissa kuvataan, millaiseksi toteutunut oppimiskonteksti eri kehittämissykleissä 

muodostui (ks. Luku 6.2.1) ja millaisia oppimisen itsesäätelyn kehittymistä tukevia 

elementtejä niihin sisältyi (ks. Luku 6.2.2). Viimeisessä alaluvussa 6.2.3 esitetään 

tulokset siitä, miten opettajat tulkitsivat kokemuksiaan oppimisen itsesäätelyn tut-

kimustulosten hyödyntämisestä omassa opetustyössään. 

6.2.1 Kehittämissyklien aikana toteutuneet oppimiskontekstit 

Kehittämissyklien aikana luokissa noudatettiin Oulun normaalikoulun voimassa ol-

lutta opetussuunnitelmaa tuntijakoineen. Opetusta eheytettiin integroimalla eri op-

piaineiden sisältöjä, jolloin käsiteltäviä teemoja tarkasteltiin monitieteisesti eri op-

piaineiden kautta. Erityisesti näihin teemoihin liittyneessä työskentelyssä opettajat 

pyrkivät tukemaan oppilaiden oppimisen itsesäätelyn kehittymistä. Seuraavaksi 

kuvataan eri kehittämissyklien aikana toteutuneet oppimiskontekstit. Kuvio 21 ko-

koaa oppimiskontekstien kuvauksessa hyödynnetyn aineiston. 
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Kuvio 21. Oppimiskontekstien kuvauksissa käytetty aineisto. 

Kuvausten pohjana ovat ne tavoitteet, jotka UBIKO-tiimi asetti toiminnalle suun-

nittelupäivien työskentelyssä hankesuunnitelman ja aikaisemman toiminnan arvi-

oinnin pohjalta. Keskeinen osa sisällöstä tulee opettajien tuottamista jaksorapor-

teista, joissa he kuvaavat, millaista toimintaa luokissa on kehittämissyklien aikana 

ollut. Oppilaan valintojen mahdollistamisen noustua korostuneesti esille kolman-

nen kehittämissyklin raportoinnissa täydennettiin kuvausta analysoimalla oppilai-

den tuottamista viikkopäiväkirjoista (ks. Luku 5.4.2), miten oppilaat olivat koke-

neet valintamahdollisuuksien olemassaolon eri kehittämissyklien aikana. Muilta 

osin oppilailta kerättyä aineistoa ei kontekstin kuvauksissa hyödynnetty. Seuraa-

vaksi esitetään toteutuneet oppimiskontekstit kehittämissyklien (1–4) mukaisessa 

järjestyksessä. 

(1) Oppimiskonteksti ensimmäisen kehittämissyklin aikana 

Lukuvuosi aloitettiin yhteisellä suunnittelupäivällä, jolloin palautettiin mieleen, 

millaista hanketta olimme toteuttamassa ja missä vaiheessa hankekokonaisuus oli. 

Lisäksi sovittiin eri kehittämissyklien rytmitys lukuvuoden harjoittelujaksot huo-

mioiden. Taulukossa 29 kuvataan ensimmäisen kehittämissyklin keskeiset tapahtu-

mat, joiden lisäksi UBIKO-tiimi kokoontui viikoittain yhteiseen keskustelu-/oh-

jaustilaisuuteen. 
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Taulukko 29. UBIKO 1 – kehittämistoiminnan keskeiset tapahtumat. 

Päivämäärä  Tapahtuma 

10.08.2012 UBIKO-tiimin lukuvuosisuunnittelu 

05.09.2012 UBIKO 1 -suunnittelupäivä 

03.9.–12.10.2012 (6 viikkoa) UBIKO 1 -kehittämissykli 

16.10.2012 UBIKO 1 -arviointipäivä 

Valtaosa suunnittelupäivästä käytettiin yhteisen ymmärryksen luomiseen UBIKO-

hankkeen tavoitteista ja niiden edellyttämästä kehittämistyöstä. Pedagogisen kehit-

tämisen kannalta merkittävää oli se, että konkretisoimme, mitä ymmärtävä, taitava 

ja innokas oppija osaa. Yhteinen näkemyksemme perustui tutkijan opettajille jaka-

maan julkaisuun Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena 

(Luokkanen ym. 2008: 9–16). Siinä tiivistetään aikaisempien tutkimusten tuloksia 

kuvaamaan ymmärtävää ja taitavaa oppijaa. Tuolloin määrittelimme ymmärtävän, 

taitavan ja innostuneen oppijan sellaiseksi, joka 

– asettaa ja tarvittaessa muokkaa tavoitteitaan, 

– käyttää tehokkaita oppimisstrategioita, 

– monitoroi ja arvioi tavoitteidensa saavuttamista, 

– muokkaa opiskeluympäristöään ja 

– tuntee kykynsä. 

UBIKO 1 -suunnittelupäivässä sovittiin hyödynnettäväksi kuviossa 22 kuvattua pe-

dagogista rakennetta. 
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Kuvio 22. Itsesäätöisen oppimisen yleiseen malliin (Pintrich 2000) tukeutuva pedagogi-

sen toiminnan rakenne. 

Rakenne perustui Pintrichin itsesäätöisen oppimisen yleiseen malliin (ks. Kuvio 1, 

s. 22), ja sen tavoitteena oli varmistaa eri itsesäätelyprosessin vaiheiden toteutumi-

nen oppilaiden työskentelyssä. Osa luokista oli kokeillut rakennetta jo edellisen 

kevään pilottijaksossa. Malli soveltui käytettäväksi UBIKO-hankkeen tavoitteissa 

mainittujen ilmiöpohjaisten, monitieteisten ja oppimista eheyttävien oppimiskoko-

naisuuksien toteuttamiseen siten, että samalla kehitetään ajattelun ja työskentelyn 

taitoja. Lisäksi sovittiin, että toiminnassa korostetaan eri luokkien oppilaiden vä-

listä yhteistyötä. Kehittämissyklin kokonaiskesto oli kuusi viikkoa, jonka jälkeen 

toimintaa arvioitiin ulkopuolisen arvioijan järjestämässä arviointipäivässä. Seuraa-

vassa kuvataan ensimmäisen kehittämissyklin aikana toteutunut toiminta ja arvi-

ointi johtopäätöksineen. 

Toteutunut toiminta 

Ensimmäisen kehittämissyklin aikana oppilaat työskentelivät pitkäkestoisen met-

säteemaan liittyvän tutkimusprojektin parissa. Teeman keskusaineena toimi ympä-

ristö- ja luonnontieto / biologia, mutta siihen sisältyi eheyttävän opetuksen periaat-

teen mukaisesti lähes kaikkien oppiaineiden työskentelyä. Työskentelyyn käytetty 

tuntimäärä vaihteli luokittain integroitujen oppiaineiden määrän mukaan. Lähtö-

kohtaisesti oppilaan omiin kysymyksiin perustuva tutkimusprojekti tarjosi hyvän 
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mahdollisuuden oppimisen itsesäätelyn toteutumiseen, koska sen aikana oppilaalla 

oli mahdollisuus sitoutua monivaiheiseen ja monitahoiseen työskentelyyn. Kehit-

tämissyklin aikana luokissa oli luokanopettajaopiskelijoiden maisterivaiheen kou-

lutyöskentelyjakso, jolloin osa tunneista oli heidän toteuttamiaan. Oppimisen it-

sesäätelyä tuettiin oman toiminnan reflektointia vahvistavilla viikko- ja jaksopäi-

väkirjoilla, jotka toimivat myös tutkimuksen aineistona. Käytännössä opettajat (6) 

rytmittivät jokaisen rakenteellisen vaiheen omalle viikolleen. 

Kontekstin luomisen vaiheessa opettajat (6) loivat tilanteita, joissa oppilaat vi-

rittyivät valokuvien, videoiden ja vierailujen avulla alkavan teeman sisältöihin. 

Työskentelymuotoina oli opetuskeskusteluja sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelynä 

toteutettuja tehtäviä, kuten miellekartan laatimista. Käsite- ja miellekarttojen teke-

misen opettajat (4) kokivat auttaneen sekä oppilaita että opettajaa (SRL= Self-re-

gulated learning eli oppimisen itsesäätely): 

”Käsitekartat osoittautuivat mielekkäiksi ja oppijoiden ajattelua helpottaviksi.” 

(Opettaja 5 / UBIKO 1 -jaksoraportti) 

”Kaikki tämä toiminta johti ajatuskarttaan, mikä toimi opettajille SRL- proses-

sin ensimmäisen vaiheen arviointivälineenä.” (Opettaja 1 / UBIKO 1 -jakso-

raportti) 

Aiheeseen tutustumisen lisäksi vahvistettiin tulevassa työskentelyssä tarvittavia pe-

rustaitoja tekemällä pienimuotoisia tehtäviä edellisen vuoden pilotissa käytettyä 

teknologiaa hyödyntäen sekä käsittelemällä tulevaa työskentelyä tukevia oppisisäl-

töjä: 

”Ennen projektia äidinkielessä tutkittiin erilaisia tekstityyppejä, erityisesti tie-

totekstejä.” (Opettaja 2 / UBIKO 1 -jaksoraportti) 

Oppilaiden kanssa tehtävä tulevan jakson yhteissuunnittelun toteutuminen jäi ai-

neistossa epäselväksi. Yhdessä jaksoraportissa opettaja kuvasi ottaneensa oppilaat 

jo alkuvaiheessa mukaan toteutuksen miettimiseen, ja sen merkitys oli entuudes-

taan vahvistunut toiminnan reflektion kautta: 

”Toteuttaisin ehdottomasti uudestaan sen, että oppilailta kyseltäisiin, miten he 

haluavat projektin toteuttaa. Tämän kyselyn tuotoksia olisin myös käsitellyt 

enemmän luokassa.” (Opettaja 3 / UBIKO 1 -jaksoraportti) 

Tietoperustan varmistamisen vaiheessa korostui kaikissa luokissa toiminnan opet-

tajajohtoisuus. Yksi opettaja kuvasi työskentelyä seuraavasti: 
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”Oppilaat oppivat perinteisin keinoin opetussuunnitelma-asioita, joita mitat-

tiin perinteisellä kokeella.” (Opettaja 4 / UBIKO 1 -jaksoraportti) 

Työtapoina kaikissa luokissa käytettiin paljon opetuskeskustelua sekä opettajan 

tuottamien tekstien prosessointia. Pääpaino oli keskeisten käsitteiden ymmärtämi-

sessä, jota tuettiin monipuolisilla vuorovaikutustilanteilla. Tätä kuvaa seuraava 

opettajan laatimasta jaksoraportista poimittu aineistonäyte: 

”Oppilaille tietotekstit käsitteistä 

– Ekosysteemi 

– Elinympäristö 

– Biotooppi 

– Biodiversiteetti 

– Uhanalaisuus 

– Sukupuutto 

– Korouoma 

Keskusteltiin aluksi oppilaiden käsityksistä esim. Mitä elinympäristöllä 

/ekosysteemillä/biotoopilla mahdetaan tarkoittaa. Keskustelun jälkeen oppi-

laat yrittivät jäsentää käsitteet keskustelun + saamiensa tietotekstien pohjalta 

vihkoihinsa, parityönä. Käytiin läpi oppilaiden määrittelyjä yhdessä.” (Opet-

taja 6 / UBIKO 1 -jaksoraportti) 

Oppiainesisältöjen lisäksi luokissa (6) tuettiin tulevan työskentelyn suunnittelua 

opetuskeskustelujen avulla. Suunnittelun tukemisella voidaan vahvistaa oppilaan 

oppimistilanteessa kokemaa oman oppimisen hallinnan ja omistajuuden tunnetta: 

”Oppilaat kertoivat eli ajattelivat opettajalle ääneen oman työnsä vaiheet – 

Mitä tulen tekemään? Milloin teen? Mikä on mahdollinen lopputulos? Mil-

laista tukea tarvitsen? Mitä tulen oppimaan? Miten opin? Miksi työskentelen 

näin?” (Opettaja 1 / UBIKO 1 -jaksoraportti) 

Hands-on-vaiheen aikana kaikissa jaksoraporteissa kuvattiin paljon oppilaskes-

keistä tekemistä. Opittuja peruskäsitteitä yhdistettiin metsäretkillä tehtyihin ha-

vaintoihin ja omaa aihetta työstettiin eri tavoin tavoitellen luetun ja koetun yhdis-

tämistä. Jaksoraporteista kuvastuu vahvasti opettajan läsnäolon ja jatkuvan toimin-

nan tarkkailun merkitys työskentelyn ohjaamisessa. Joissakin luokissa toiminta oli 
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selkeästi vaiheistettua, mutta oppilaat saivat edetä omaa tahtiaan. Alla olevassa ai-

neistonäytteessä opettaja kuvaa metsäretken jälkeistä työskentelyä, jossa tutkimus-

ryhmään kuului oppilaita kolmelta eri luokalta: 

”Oppilaat toimivat tutkimusryhmissä, joissa oli oppilaita jokaiselta solun 5. 

luokalta. Yhteensä tunteja oli käytettävissä kuusi. Ensimmäisen päivän kak-

soistunnin aikana oppilaat miettivät itseään kiinnostavia tutkimuskysymyksiä. 

Kysymyksiä pohdittiin biologian kirjan avulla. Kirjasta oli määrätty oppilaille 

kasveja käsittelevä alue, josta kysymyksiä mietittiin. Kysymykset kerättiin yh-

teen ja oppilaiden laatimista kysymyksistä ryhmät päättivät kullekin ryhmäläi-

selle oman tutkimuskysymyksen, jota alkaa tutkia. Kun kysymykset oli valittu, 

oppilaat alkoivat etsiä tietoa omaan tutkimuskysymykseen liittyen ja kirjoittaa 

muistiinpanoja. Tehtyjen muistiinpanojen pohjalta oppilaat aloittivat seuraa-

vana päivänä oman ryhmän yhteisen tietokirjan kirjoittamisen. Kukin oppilas 

toimi asiantuntijana omasta aiheestaan ja jakoi asiantuntijuuttaan muille ryh-

mäläisille kirjan kirjoittamisen edetessä. Kirjan kirjoittamiseen oli varattu ai-

kaa neljä tuntia, jotka jakautuivat kahdelle päivälle. Kun ryhmätyöskentely-

vaihe oli tältä viikolta ohi, oppilaat kirjoittivat merkinnät jälleen oppimispäi-

väkirjaan. Kysymykset olivat samat kuin aiemminkin. Hands-on-työskentely-

vaihe oikeastaan yllätti sujuvuudellaan. Oppilaat toimivat yli luokkarajojen 

motivoituneen tuntuisina. iPad työskentelyvälineenä tuntui motivoivan ryhmiä 

aktiiviseen työskentelyyn eri puolilla Kirppa-solua.” (Opettaja 4 / UBIKO 

1 -jaksoraportti) 

Näytteestä näkyy hyvin, miten opettaja on rajannut työskentelyn suunnittelua (ko-

konaisaika, sisältö, työvaiheet), mutta jättänyt oppilaille tilaa myös omien valinto-

jen (tiedonhankinta, muistiinpanotekniikat) ja ryhmässä tehtävien valintojen (tut-

kimuskysymykset, työskentelyn aikataulutus, työskentelypaikka) tekemiseen. 

Ymmärryksen syventely -vaiheen työskentelyssä luokat (6) keskittyivät tutki-

mustyöstä raportoivan esityksen viimeistelyyn ja sen esittelyyn muille. Oppilaille 

tarjottiin vielä mahdollisuus omien töiden viimeistelyyn vertaisoppijoilta ja opetta-

jalta saadun palautteen perusteella. Yksi opettaja kuvasi vaiheen tavoitteita seuraa-

vasti: 

”Tavoitteena se, että jokainen oppilas todella ymmärtäisi sen, mitä hän on ryh-

mässään opiskellut. Olennaisen tiedon esiintuominen & väärinymmärrysten / 
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väärän tiedon välttäminen. Auttoi oppilaita jäsentämään oppimaansa. Tällai-

selle jäätävä aikaa projektin eri vaiheissa.” (Opettaja 6 / UBIKO 1 -jaksora-

portti) 

Kyseisen opettajan luokassa varmistettiin vielä opetustuokioilla hankalien käsittei-

den ymmärtäminen. Jaksoraportit osoittavat, että kaikissa luokissa opettajat tavoit-

telivat ymmärryksen syventelyä pääasiassa erilaisten sosiaalisten oppimistilantei-

den kautta. Ne tukevat sisällöllisen oppimisen lisäksi myös oppimisen itsesäätely-

taitojen kehittymistä. Yhdessä jaksoraportissa opettaja kuvasi tätä vaihetta seuraa-

vasti: 

”Esitelmän valmistelu pareittain molempien valmistamien tietokirjojen poh-

jalta, esitelmään valmistautuminen, esiintymistaitojen hiominen & esitelmän 

pitäminen muille: Parin osapuolten tietämyksen yhdistäminen -> tiedon jäsen-

tyminen ja laajempi tietämys. Opitun jakaminen muille. -> Esiintymistaitojen 

kehittyminen.” (Opettaja 2 / UBIKO 1 -jaksoraportti) 

Opettajien laatimien jaksoraporttien kuvaukset arviointivaiheesta ilmentävät oppi-

laiden esitysten ja tuotosten arviointia. Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen kan-

nalta arviointivaiheessa olisi ollut tärkeää palata oppimisprosessin aikaiseen työs-

kentelyyn sekä tunteisiin ja vertailla yhdessä oppilaiden erilaisia kokemuksia. Ke-

hittämissyklin aikana tehtyjen viikkopäiväkirjojen kautta oppilaat olivat viikoittain 

pysähtyneet miettimään omaa työskentelyään, mutta kokemusten jakaminen ja ver-

taileminen toisten kanssa on tärkeä tuki sisäiselle prosessoinnille. Työskentelypro-

sessin reflektiota tuki myös kehittämissyklin jälkeen oppilaiden laatima jaksopäi-

väkirja, jonka kirjoittamista edelsi luokanopettajan kanssa tehty kertaus kehittämis-

syklin aikaisesta työskentelystä. 

Kehittämissyklin aikana oppimisen ja työskentelyn arviointi nousi opettajien 

kanssa keskusteluun useita kertoja, ja arviointimuotojen kehittäminen oli kirjattu 

myös UBIKO-hankkeen tavoitteisiin. Yksi opettaja tiivisti käytyä keskustelua jak-

soraportissa seuraavasti: 

”Diagnostisformatiivisten ja summatiivisten arviointien kehittäminen ja sovel-

taminen kouluoppimisen nykyvaatimuksiin kaipaisi laajempaa kehittämistyötä 

etenkin teknologisen välineistön käytön lisääntyessä ja oppimiskulttuurin jat-

kuvassa muutoksessa.” (Opettaja 5 / UBIKO 1 -jaksoraportti) 
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Ensimmäisen kehittämissyklin arviointi ja johtopäätökset 

UBIKO-tiimi analysoi kehittämissyklin aikaista toimintaa syklin jälkeen toteute-

tussa arviointipäivässä. Arviointimateriaaleista poimittu lainaus kuvastaa onnistu-

misen kokemusta yleisemminkin: 

”Prosessi ei mennyt kokonaisuutena nappiin. Yksittäisiä onnistumisen elämyk-

siä paljon.” (4. lk. Opettajat / UBIKO -itsearviointi) 

Vaikka toiminnan rakenteella haettiin ehjän kokonaisuuden syntymistä, jäi kaikille 

osapuolille sekava tunne siitä, mitä oppimisen itsesäätely ja sen kehittymisen tuke-

minen tarkoittaa. Arviointipäivässä tästä aiheesta käytiin ajoittain tuskaistakin kes-

kustelua. Kehittämissyklissä käytetty oppimisen itsesäätelyn toteutumisen mahdol-

listava rakenne oli luonut väärää kuvaa oppimisen itsesäätelyprosessista lineaari-

sesti etenevänä pedagogisena mallina. Vaikka rakenne sinänsä osoittautui hyväksi, 

päätettiin käytetystä esitystavasta luopua seuraavissa kehittämissykleissä. Tutkija 

arvioi omassa projektipäällikön roolissa tehdyssä itsearvioinnissa kehittämissyklin 

onnistumista seuraavasti: 

”SRL – Mitä sen on? 

Ongelma: opiskelijoiden vai meidän ajatusten keskeneräisyys?Mitä on ohjaus? 

Tietämistä vai yhdessä ymmärtämistä?” (Projektipäällikkö / UBIKO 1 -itsear-

viointi) 

Syntyneestä epävarmuudesta huolimatta ensimmäinen kehittämissykli oli arvokas. 

Päämääräsuuntautunut toiminta ja sen tietoinen arviointi auttoi nostamaan esille 

uusia kysymyksiä ja huomioita, kuten seuraava 5. luokan opettajien itsearviointi 

osoittaa: 

”Käytännössä tuli esiin asioita, joita ei suunnittelussa osata huomioida.” (5. 

lk. Opettajat / UBIKO 1 -itsearviointi) 

Kehittämissyklin aikana oppilaiden viikkopäiväkirjoja kerättiin luokittain paperi-

sena, Googlen lomakkeella tai Edmodolla. Kaikki vaihtoehdot olivat toimivia, 

mutta Edmodon kautta opettajalla oli mahdollisuus kommentoida oppilaan päivä-

kirjamerkintöjä. Varsinkin alkuvaiheessa opettajan antamilla kommenteilla oli mer-

kitystä siihen, kuinka oppilaat paneutuivat päiväkirjaan kirjoittamiseen: 

”Edmodo-oppimispäiväkirja otettiin käyttöön, alkuun kangerrellen. Vastaukset 

olivat niukkoja, jopa yksisanaisia. Edmodo osoittautui aikaa myötä hyväksi, 
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koska siinä oli mahdollista kommentoida oppilaan vastauksia. Selvästi näki, 

että meidän opettajien tsempit ja ohjaavat kommentit rohkaisivat oppilaita pa-

rempiin suorituksiin tulevilla kerroilla.” (Opettaja 4 / UBIKO 1 -jaksoraportti) 

Sekä opettajat että tutkija tarkkailivat oppilaiden raportointia viikkopäiväkirjoista. 

Kaikissa luokissa oppilaiden vastaukset kehittyivät kehittämissyklin loppupuolella 

päiväkirjojen kirjoittamisen integroituessa paremmin luokan muuhun toimintaan. 

Opettajien kanssa käydyissä keskusteluissa puhuttiin usein oppilaiden motivaati-

osta ja sen taustatekijöistä. Teoriasta tiedettiin sisäisen motivaation ennustavan op-

pimisen itsesäätelyn toteutumista. Tämän johdosta tutkija päätti lisätä tuleviin jak-

sopäiväkirjoihin yhden kohdan, joka tuotti aineistoa sisäisen ja ulkoisen motivaa-

tion suhteesta. 

(2) Oppimiskonteksti toisen kehittämissyklin aikana 

Ensimmäisen kehittämissyklin analyysi osoitti oppilailla, opettajilla ja opetushar-

joittelijoilla olevan vaikeuksia hahmottaa, mihin toiminnalla konkreettisesti pyri-

tään ja mitä oppimisen itsesäätelyn tukeminen tarkoittaa. Syklien väliin jäi tarkoi-

tuksellisesti aikaa keskustelulle sekä tutkijan työskentelylle. Toinen kehittämissykli 

rytmittyi taulukon 30 mukaisesti. 

Taulukko 30. UBIKO 2 – kehittämistoiminnan keskeiset tapahtumat. 

Päivämäärä  Tapahtuma 

07.11.2012 UBIKO 2 -suunnittelupäivä 

05.11.–7.12.2012 (6 viikkoa) UBIKO 2 -kehittämissykli 

20.12.2012 UBIKO 2 -arviointipäivä 

UBIKO-tiimin suunnittelupäivän aikana palattiin edeltäneen kehittämissyklin ko-

kemuksiin ja arviointiin. Suunnittelun aikana alkavan syklin painopisteeksi sovit-

tiin yksilöllisen oppimisprosessin tukeminen ja sen kautta oppimismotivaation ja 

metakognitiivisten taitojen parantaminen. Oppilaiden työskentelyn selkeyttä-

miseksi edellisessä syklissä toteutuneesta luokkien välisestä yhteistyöstä palattiin 

luokkakohtaiseen työskentelyyn. Sen sijaan opettajien välisen yhteistyön kehittä-

miseen päätettiin kiinnittää erityistä huomiota. Tutkija toi päivän aikana esille, että 

oppimisen itsesäätelyn mallien yksi yhteinen taustaolettamus on oppimista ohjaa-

van säätelytoiminnan perustuminen oppijan itsenäisesti asettamiin tavoitteisiin tai 

toiminnan kriteereihin (Pintrich 2000). Samalla palautettiin mieliin lukuvuoden 
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alussa tehty määrittely siitä, millaisia oppijoita kehittämistyöllä oltiinkaan tavoit-

telemassa. Yhteisen analyysin jälkeen toisen kehittämissyklin erityistavoitteeksi 

sovittiin tavoitteen asettamisen, tarkkailun ja uudelleenmuotoilun kehittäminen op-

pilaan tasolla. Syklin kestoksi päätettiin kuusi viikkoa. Teorian pedagogisoinnin 

tukemiseksi kehittämissyklin ensimmäisellä viikolla pidettiin kaksi tutkijan, opet-

tajien ja opetusharjoittelijoiden yhteiskeskustelua, joissa keskityttiin metakognition 

ja tavoitteenasettelun merkitykseen itsesäätelyprosessissa sekä siihen, miten hyvä 

tavoite tutkimustiedon kautta määritellään (esim. Schunk 1991). Lisäksi UBIKO-

tiimi kokoontui viikoittain keskustelemaan hankkeen ja luokkien toiminnasta. Seu-

raavassa kuvataan toisen kehittämissyklin aikana toteutunut toiminta ja arviointi 

johtopäätöksineen. 

Toteutunut toiminta 

Luokkakohtainen työskentely toi edellistä kehittämissykliä enemmän variaatiota 

luokkien toiminnallisiin ratkaisuihin ja painotuksiin. Tavoitteen ohjaaman toimin-

nan pedagogisointi tuli selkeästi esille kaikkien luokkien raportoinnissa. Syklin ai-

kana luokissa toteutui samanaikaisesti toisen vuosikurssin luokanopettajaopiskeli-

joiden kandidaattivaiheen koulutyöskentelyjakso. Opetusharjoittelijat olivat mah-

dollisuuksien mukaan toteuttamassa yhdessä sovittuja periaatteita, mutta aloittele-

ville opettajille niiden toteuttaminen oli aineiston perusteella haastavaa. 

 Puolet luokista työskenteli Pohjola-teeman parissa ympäristö- ja luonnontie-

don toimiessa keskusaineena. Kaksi luokkaa teki tiivistä yhteistyötä teemalla ”Ikui-

nen Egypti”, jolloin keskusaineena toimi historia. Teemaan luokat käyttivät vaihte-

levasti 4–6 viikkoa suhteuttaen keston luokan kokonaistilanteeseen. Kehittämis-

syklin toisella viikolla toteutettiin myös koko koulun yhteinen Unkari-teemaviikko, 

jonka aikana useassa luokassa jatkettiin tavoitteellisen työskentelyn harjoittelua. 

Teemaviikon aikana yksi luokka valmistautui tulevaan pitkäkestoiseen tutkivaan 

työskentelyyn tutustumalla tutkimusprosessiin pienimuotoisen Unkari-tutkimuk-

sen avulla. Näin oppilaat saivat jo tässä vaiheessa tukea seuraavan, laajamittaisem-

man tutkimusprosessin toteuttamiseen. Yksi opettaja poikkesi jaksoraporttien 

yleisrakenteesta ja kuvasi yksityiskohtaisesti kahden viikon aikana äidinkielen tun-

neilla toteutetun (6 tuntia) kansansatuprojektin aikaisen työskentelyn. 

Perusrakenteeltaan työskentely noudatti luokissa ensimmäisen kehittämissyk-

lin rakenteellista mallia (ks. Kuvio 22, s. 122). Tavoitteen asettamisen, monitoroin-

nin ja uudelleenmuotoilun painottuminen näkyi pitkäkestoisen toiminnan suunnit-
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teluvaiheessa. Ennen tavoitteellisen työskentelyn harjoittelua oppiaineisiin sido-

tussa kontekstissa pidettiin jokaisessa luokassa opettajan ohjaama opetuskeskustelu 

tavoitteen olemuksesta. Opettajat korostivat työskentelyssä lapsen tasolle sopivien 

käsitteiden käyttöä, ja luokissa (6) tehtiin seinille määrittelyjä siitä, millainen hyvä 

tavoite on. Seinällä olleet määrittelyt tukivat myöhemmin oppilaiden itsenäisempää 

tavoitteen asettamista ja sen harjoittelua (ks. Kuva 2). 

Kuva 2. Hyvän tavoitteen määritelmä oppilaiden sanoin kuvattuna (opettaja 2 / UBIKO 2 

-jaksoraportti). 

Tavoitteellisen työskentelyn harjoittelussa toiminta hajautui luokkakohtaisten rat-

kaisujen myötä. Yleisin ratkaisu (4) perustui siihen, että alkavalle oppitunnille mää-

riteltiin opetuskeskustelussa yhteiset tavoitteet ja niiden toteutumista arvioitiin ky-

seisen oppitunnin lopussa (ks. Kuva 3). 
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Kuva 3. Yhden luokan tuntikohtaisia tavoitteita (opettaja 2 / UBIKO 2 -jaksoraportti). 

Kahdessa luokassa lähdettiin liikkeelle heti oppilaiden kirjoittamista tavoitteista, 

joille opettaja loi ohjaavat raamit antamalla määritteet toiminnan kestolle, työsken-

telymuodoille ja käsiteltävälle sisältöalueelle. Tavoitteellisen työskentelyn käytän-

nön harjoittelu vahvisti opettajilla ollutta käsitystä siitä, että kyse on pitkäjäntei-

sestä toiminnasta. Tätä kuvastaa yhden opettajan jaksoraportin kolmannelle työs-

kentelyviikolle kirjoittama arvio luokan työskentelystä: 

”Summa summarum – tavoitteiden seuranta ja arviointi sekä uudelleen mää-

rittely oli puutteellista annetusta palautteesta ja mallista huolimatta.” (Opet-

taja 1 / UBIKO 2 -jaksoraportti) 

Kehittämissyklin edetessä tavoitteellisen työskentelyn harjoittelu siirtyi osaksi kä-

siteltävän teeman mukaista työskentelyä. Edellisen kehittämissyklin yhteydessä 

kuvatun pedagogisen toiminnan rakenteen mukaisesti opettajat (6) raamittivat kon-

tekstin luonnin aikana oppilaiden suunnittelua määrittelemällä työskentelylle ope-

tussuunnitelmalliset ja toiminnalliset reunaehdot. Opettajien johdolla luokissa var-

mistettiin myös se, että oppilailla oli riittävät perustiedot itsenäisen työskentelyvai-

heen toteutumiseksi. Oppilaan omaa suunnittelu- ja työskentelyvaihetta tuettiin 

kahdessa luokassa jäsentämällä yhdessä tulevan työskentelyn vaiheet, mikä hel-

potti oppilaiden tavoitteen asettamista ja arvioimista työskentelyn aikana. Toisen 

luokan opettaja arvioi toimintaa seuraavasti: 
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”Harjoittelijat tekivät luokan eteen listan projektityön vaiheista, ja kunkin pro-

jektitunnin alussa käytiin läpi, missä vaiheessa kukin on menossa. Muutamat 

oppilaat osasivat jo toimia täysin vastuullisesti ja omatoimisesti, joten opetta-

jalla jäi paljon aikaa ohjata heikommin motivoituneita ja niitä, joilla työnteko 

muuten tyssäsi jo alkuunsa.” (Opettaja 3 / UBIKO 2 -jaksoraportti) 

Kahdessa luokassa opettaja ja harjoittelijat laativat oppilaille kirjallisen suunnitte-

lupohjan (arviointikaverin) tukemaan oppilaan omaa suunnittelua ja työskentelyn 

aikaista toiminnan säätelyä. Arviointikaverissa kuvattiin opetussuunnitelmaan poh-

jautuen, millaisiin kysymyksiin (9 kpl.) jakson aikana haetaan vastausta. Esimerk-

kinä kysymys: ”Miten ja milloin pyramidit rakennettiin?” Oppilas määritteli doku-

menttiin, mitä haluaa oppia, kuinka hyvin (erinomainen, hyvä, tyydyttävä), mitä 

tekee päästäkseen tavoitteisiin, miten mieluiten opiskelee (yksin/yhdessä) ja miten 

haluaa oppimistaan arvioitavan. Lisäksi arviointikaverissa oli tila arvioida kahdesti 

suunnitelman toteutumista. 

Kolmessa luokassa hyödynnettiin tavoitteen mukaisen työskentelyn harjoitte-

lussa sähköistä miellekarttaohjelmaa (Popplet), jonka avulla kirjattuihin tavoittei-

siin oli helppo kytkeä niiden arviointiin liittyviä tekstejä ja uudelleenmuotoiluja. 

Yksi opettaja kuvasi sähköisen muodon tuomaa lisäarvoa seuraavasti: 

”Ne, jotka tekivät kaikkien viikkojen tavoitteet samaan Poppletiin, pystyvät hy-

vin näkemään, kuinka he oppivat tekemään parempia tavoitteita. Tämä on 

myös opettajalle hyvä työkalu yksilöllisen kehittymisen arviointia varten.” 

(Opettaja 3 / UBIKO 2 -jaksoraportti) 

Teknologia oli aiempaa enemmän mukana kaikkien luokkien työskentelyssä. Työs-

kentelyssä kokeiltiin useita eri sovelluksia, joiden opettelu vei oman huomionsa. 

Monipuolinen teknologian hyödyntäminen tulee ilmi myös seuraavasta oppilaan 

luokkablogikirjoituksesta Pohjola-teeman päätyttyä: 

”Meidän luokalla oli Pohjolaprojekti. Pohjolaprojektissa meillä oli aiheena 

Pohjois- ja Baltian maat. Kaikki meidän luokan oppilaat jaettiin ryhmiin ja 

minä olin Islanti-ryhmässä. Meidän piti etsiä aluksi tietoa, lukea kirjoista ja 

etsiä iPadilta tietoa. Kun olimme etsineet tietoa, muunsimme tiedot vuorosa-

noiksi ja teimme Puppetpalsilla videot. Kun olimme tehneet Puppetpalsilla vi-

deot, siirsimme videot iMovieen ja liitimme taustamusiikin ja lisää videonpät-

kiä. Lopuksi kun olimme tehneet videon iMoviella loppuun, kuuntelimme ja 

katsoimme videon. Kun videot olivat kaikilla aika valmiita, niin ne näytettiin 
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koko luokalle. Tätä projektia oli hauska tehdä koska sai tehdä omanlaisen vi-

deon eikä tarvinnut tehdä samanlaista kun muut teki. Tässä projektissa opin 

tosi paljon Islannista.” (Oppilaan luokkablogikirjoitus 11.12.2012) 

Lainauksessa kuvataan usean teknologisen sovelluksen hyödyntämistä työskente-

lyn osana. Oppimisen näkökulmasta kirjoittajan huomio kuitenkin kiinnittyy oppi-

aineeseen eikä teknologiaan sinänsä. Tekstissä kuvastuu myös se, miten työskente-

lyssä koettu vapaus (autonomisuus) on lisännyt kirjoittajan motivaatiota opiskeluun. 

Vaikkei kirjoituksen tekijä syvällisesti reflektoikaan eri työskentelyvaiheiden mer-

kitystä omalle oppimiselleen, on kirjoituksen tekeminen hänelle itselleen sekä sen 

lukijoille hyvä tuki tulevien tutkimusprosessien tekemiseen. Saman luokan opettaja 

arvioi teknologian kehityksen tukevan myös opettajan työtä, koska tekniikan käy-

tön yksinkertaistuminen mahdollistaa opettajan huomion kohdistumisen oppilaan 

oppimisen tukemiseen teknisten ongelmien sijaan: 

”Todellakin tällaisessa projektityylisessä oppimisessa oppilaan etenemistä tu-

lee pakostakin seurattua, tosin opettajille ei juuri hengähdystaukoja jää. Op-

pilaita oli jokaisen aikuisen ympärillä aivan jonoksi asti. Toisaalta muistelles-

sani aiempia videoprojekteja niiden tietokoneelle siirtäminen eri laitteilta ja 

yhteisten formaattien ja muiden teknisten ongelmien ratkominen sai aina hiki-

karpalot nousemaan opettajan otsalle ja monenlaista teknistä apua tarvittiin 

ja editointi oli vaikeampaa. Tämä projekti toteutui paljon enemmän lasten rat-

kaistessa itse teknisiä ongelmia, opettajan ohjaus liittyi enemmänkin opetusvi-

deoiden sisältöön ja tietojen oikeellisuuksiin yms. Kaksi nopeaa tyttöä mm. oh-

jasin kuvisvarastoon opettelemaan iMovie-ohjelmaa opastusvideon kanssa ja 

tunnin loputtua he tulivat sieltä valmiin videon kanssa musiikkeineen kaikki-

neen.” (Opettaja 3 / UBIKO 2 -jaksoraportti) 

Opettajan kommentti kuvaa myös sitä ilmapiiriä ja asenneilmastoa, mikä luokan 

työskentelyssä vallitsi. Oppilaat ovat toiminnan keskiössä ja toimivat monipuoli-

sessa fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössä omien tavoitteidensa ohjaamina. 

Muissa luokissa teknologian rooli oli vähäisempi, mutta sitä hyödynnettiin edelli-

sen kaltaisesti oppilaslähtöisten tutkimusprojektien työstämisessä. 

Selostaessaan kehittämissyklin aikaista toimintaa opettajat kuvaavat fyysisten 

tilojen käyttöä jaksoraporteissa varsin niukasti. Viisi opettajaa arvioi tilojen autta-

neen oppilaita heidän oppimisessaan. Raportit kertovat tilojen käytön lisäksi siitä, 

että oppimispaikan valinta on ollut oppilaille mahdollista työskentelyn eri vaiheissa. 
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Tämä kuvastuu selkeästi seuraavista kahden eri opettajan jaksoraporttiin kirjoitta-

mista kommenteista: 

”Laiva, lasikopit, pesät ovat oppilaiden lempipaikkoja, lasikopit joidenkin op-

pilaiden suuressa suosiossa työskentelypaikkoina, pesiin oli halukkuutta tie-

tyillä oppilailla, mutta piti rajoittaa niiden keskeneräisyyden vuoksi.” (Opet-

taja 2 / UBIKO 2 -jaksoraportti) 

”UBIKO-solun informaalit tilat työskentelyvaiheessa rohkaisevat ja antavat 

levollisen työskentely-ympäristön kaikenlaisille oppijoille. Ne motivoivat oppi-

laita tekemään parhaansa.” (Opettaja 4 / UBIKO 2 -jaksoraportti) 

Toisen kehittämissyklin arviointi ja johtopäätökset 

Kehittämissyklin arvioinnissa opettajat olivat tyytyväisiä pedagogisen kehittämi-

sen onnistumisesta. Erityisen hyvin kehittämistyötä tukeviksi käytänteiksi koettiin 

opettajien ja opiskelijoiden yhteiset suunnittelu- ja ohjaustilaisuudet. Yleisarvio, 

joka vahvistaa UBIKO-tiimin kehittämissyklin aikaisia keskusteluja, on arviointi-

raporttiin kirjattu seuraavasti: 

”Toiminta vastasi tavoitteita; se oli oppilaita motivoivaa ja heidän metakogni-

tiivisia taitojaan kehittävää.” (Ulkopuolinen arvioija / UBIKO 2 -arviointira-

portti) 

Edellä kuvattu arvio siitä, että metakognitiiviset taidot olivat kehittyneet, perustui 

oppilaiden viikkopäiväkirjojen pinnallisen tarkastelun lisäksi tuntityöskentelyn ai-

kana tehtyihin havaintoihin. Yksi opettaja kuvasi omassa itsearvioinnissaan oppi-

laiden kehittymistä seuraavasti: 

”Suhteessa tavoitteisiin oppilaskohtaiset toiminnot onnistuivat kohtuullisesti: 

– oman oppimisprosessin tiedostaminen 

– tavoitteen asettaminen 

 ilmeni omien toimintojen mallintamisessa eli ääneen ajattelemisessa.” 

(Opettaja 1 / UBIKO 2 -itsearviointi) 

Tavoitteen mukaisessa työskentelyssä tapahtui muutos jo kuuden viikon aikana. 

Tämä ilmenee seuraavasta opettajan kehittämissyklin itsearvioinnista, jossa hän 

kuvasi oppilaan oppimismotivaatiota ja metakognitiivisia taitoja arvioidessaan ta-

voitteenasettelun kehittymistä: 
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”Viikoittaiset tavoiteasettelut ja niiden arviointi viikon lopussa alkoi jo vähän 

sujua, oppilaat oppivat pohtimaan, millaisia tavoitteita asettavat eivätkä kir-

joittaneet mitä sattuu.” (Opettaja 3 / UBIKO 2 -itsearviointi) 

Tavoitteen mukainen työskentely arvioitiin syklin kokonaisarvioinnissa toimivaksi 

käytänteeksi ja näin ollen sen mukaista toimintaa päätettiin jatkaa. Kehittämissykli 

osoitti kuitenkin selkeästi sen, että tavoitteenasettelun ja sen mukaisen työskente-

lyn kehittyminen vaatii pitkäjänteistä ja määrätietoista työskentelyä. UBIKO-tii-

min yhteisen näkemyksen kiteytti opettaja, joka kirjoitti kokemukseen perustuvana 

mielipiteenään seuraavasti: 

”Vakiintuneen tavoitekäytänteen luominen, mitä tavoitteen asettamisen har-

joittelu esimerkiksi vaatii, vie kauan aikaa jopa koko lukuvuoden. Teknisestä 

toteutuksesta aitoon toimintaan vaatii siis aikaa ja oppilaan tasolla eriyttäviä 

toimenpiteitä. Neljäsluokkalainen on ikäkaudelle tyypillisesti ns. vedenjaka-

jalla eli lapsuuden leikki-ikä alkaa muuttua tietoisemmaksi kognitiiviseksi toi-

minnaksi koulussa – legomiehistä alkaa puhjeta filosofeja.” (Opettaja 1 / 

UBIKO 2 -itsearviointi) 

(3) Oppimiskonteksti kolmannen kehittämissyklin aikana 

Toisen kehittämissyklin aikana opettajien ja oppilaiden toimintaa selkeytti se, että 

siinä korostettiin yhtä oppimisen itsesäätelyn kannalta keskeistä osataitoa eli ta-

voitteellisen työskentelyn harjoittelua. Ymmärtävän, taitavan ja innostuneen oppi-

jan määrittelyssä olimme havainneet tavoitteiden lisäksi yhdeksi kehittämiskoh-

teeksi tehokkaiden oppimisstrategioiden harjoittelun pedagogisoinnin. Nämä loivat 

taustan kolmannen kehittämissyklin suunnittelulle ja toteutukselle. Syklin keskei-

set tapahtumat näkyvät taulukosta 31. . 

Taulukko 31. UBIKO 3 – kehittämistoiminnan keskeiset tapahtumat. 

Päivämäärä  Tapahtuma 

11.01.2013 UBIKO 3 -suunnittelupäivä 

14.01.–22.02.2013 (6 viikkoa) UBIKO 3 -kehittämissykli 

01.03.2013 UBIKO 3 -arviointipäivä 

Suunnittelupäivän aikana UBIKO-hankkeen tavoitteista sovittiin painotettaviksi 

oppilaiden oppimismotivaation ja metakognitiivisten taitojen parantaminen, oppi-
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laiden yksilöllisten oppimisprosessien tunnistaminen ja siltä pohjalta tapahtuva op-

pilasarvioinnin kehittäminen prosessiarvioinniksi. Tutkija jakoi suunnittelupäivänä 

opettajille työskentelyn tukimateriaaliksi kahdeksan sivun tiivistelmän kirjasta De-

veloping self-regulated learners: Beyond achievement to self-efficacy (Zimmerman 

ym. 1996). Jaettuun materiaaliin tutkija oli poiminut kirjasta oppimisen itsesäätelyn 

tukemiseen liittyvää teoriaa sekä konkreettisia ehdotuksia: 1. ajankäytön suunnit-

telun ja hallinnan, 2. tekstin ymmärtämisen ja tiivistämisen, 3. muistiinpanojen te-

kemisen, 4. kokeeseen valmistautumisen ja 5. tekstin tuottamisen harjoitteluun. 

Suunnittelupäivässä keskusteltiin myös Moosin ja Ringdalin (2012) kirjallisuus-

katsauksesta, jossa he analysoivat opettajien käyttämiä keinoja oppimisen itsesää-

telyn tukemisessa. Edellä mainittujen dokumenttien pohjalta sovittiin, että oppi-

misstrategioiden harjoittelussa kokeillaan, kuinka suorien ohjeiden antaminen tu-

kee oppilaiden kehittymistä. Kolmannen kehittämisyklin kesto oli kuusi viikkoa, ja 

toimintaa arvioitiin sen jälkeen ulkopuolisen arvioijan johtamassa arviointipäivässä. 

Lisäksi luokkien toimintaa tuettiin viikoittaisilla keskustelu-/ohjaustilaisuuksilla. 

Seuraavassa kuvataan kolmannen kehittämissyklin aikana toteutunut toiminta ja ar-

viointi johtopäätöksineen. 

Toteutunut toiminta 

Kehittämissyklin aikana luokissa toteutui oppilastyöskentelyn lisäksi uusi, viiden 

viikon pituinen luokanopettajaopiskelijoiden kandidaattivaiheen koulutyöskentely-

jakso, joka vaikutti osaltaan toteutuneeseen työskentelyyn. Luokat suunnittelivat ja 

toteuttivat toiminnalliset ratkaisut pääosin itsenäisesti integroiden oppimisstrategi-

oiden harjoittelua useisiin eri oppiaineisiin. Viidessä luokassa toteutui myös eheyt-

täviä eri oppiaineita integroivia projekteja, jotka tässä syklissä olivat aikaisempaa 

lyhempiä ja toteutuivat pääosin yhden kouluviikon aikana. Eheyttävissä tutkimus-

projekteissa keskusaineina toimivat ympäristö- ja luonnontieto, maantieto sekä fy-

siikka ja kemia. Yksi luokka keskittyi mediakasvatusta painottaneeseen sanoma-

lehtiprojektiin. 

Vaikka painopiste vaihtui tässä kehittämissyklissä tavoitteellisen työskentelyn 

harjoittelusta oppimisstrategioihin, olivat tavoitteet vahvasti mukana opettajien ra-

porteissa. Erona edelliseen kehittämissykliin oli se, että opettajat (6) suhteuttivat 

kuvaukset selkeämmin oman luokkansa oppilaisiin. Tämä näkyy muun muassa seu-

raavasta opettajan työskentelyraportin kuvauksesta: 
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”Omakohtaisten tavoitteiden rajausta ja käsitteiden merkitystä olemme harjoi-

telleet sitkeästi mutta kuitenkin oppijalähtöisesti eriyttäen…” (Opettaja 5 / 

UBIKO 3 -jaksoraportti) 

Yksi opettaja reagoi luokan yleiseen levottomuuteen painottamalla hyvinvointiin 

liittyvien tavoitteiden harjoittelua. Hän kuvasi jaksoraportissaan ensimmäisen har-

joitteluviikon alkuvaihetta seuraavasti: 

”Viikon aikana keskusteltiin mm. siitä, mikä tekee yhdessä opiskelusta ja oppi-

misesta välillä hankalaa. Opettaja esitteli ja yhdessä perusteltiin 9 sääntöä, 

joita kaikki sitoutuivat noudattamaan. Jokainen valitsi säännöistä ne neljä, 

jotka heidän kohdallaan vaativat eniten harjoittelua ja kirjoittivat ne itselleen 

ylös. Nämä tavoitteet kiinnitettiin näkyviin oppilaan omaan kaappiin. 9 sään-

töä olivat: keskityn, kuuntelen, ajattelen, olen ahkera, pidän luokan siistinä, 

opiskelen – opin, en hidastele, en häiritse, en kiusaa. Säännöt oli valittu vas-

taamaan niitä oppimiseen ja yhdessä toimimiseen liittyviä tavoitteita, joiden 

suhteen luokassa oli vielä tekemistä.” (Opettaja 1 / UBIKO 3 -jaksoraportti) 

Edellisen esimerkin lisäksi opettaja kuvasi käyttäneensä luokassa yksinkertaisia ja 

konkreettisia työskentelytavoitteita, joiden asettamista hän tuki metakognitiivisten 

kysymysten avulla. Näin opettaja ohjasi oppilaita prosessoimaan omaa suhdettaan 

vastuullisuuteen, miettimään omia työskentelytottumuksiaan sekä tekemään ha-

vaintoja oman toiminnan vaikutuksesta oppimiseen. Seuraava aineistoesimerkki on 

poimittu samasta jaksoraportista kuin edellinen esimerkki: 

”Keskustelu opiskelun alla olevasta aiheesta (kaksinumeroinen kertoja allek-

kainlaskuissa). 

Miltä asia tuntuu / Osaatko jo hyvin vai onko vielä vaikea / Onko jotain asiaa 

vaikea muistaa? 

Miten tämän asian voisi oppia / Miten omaa oppimista voisi auttaa (harjoitte-

lemalla, laskemalla paljon, keskittymällä, kuuntelemalla, ajattelemalla jne.)? 

Tehtävä: Tarjolla 11 laskua ja 11 lisätehtävää. Aseta itsellesi tavoite: Montako 

laskua aiot laskea tällä tunnilla? Mieti millä tavalla pääset parhaiten tavoit-

teeseesi. 

Tunnin lopussa opettaja kiertää jokaisen luona ja jokainen oppilas tarkastaa 

itse tilanteensa: pääsikö tavoitteeseensa? Tärkeintä ei kuitenkaan ole laskettu-

jen laskujen määrä, joten oppilas, joka ei päässyt määrälliseen tavoitteeseensa, 
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pohtii nyt, yrittikö hän parhaansa ja toimiko sillä tavalla, minkä ajatteli johta-

van onnistumiseen. Jos kyllä, saa oppilas antaa itselleen työstään tähtitarran. 

Kukin valitsee omat läksynsä.” (Opettaja 1 / UBIKO 3 -jaksoraportti) 

Lainauksen loppupuolella opettaja kuvaa tavoitteen arviointia ja siihen liittyvää 

reflektointia. Näytteen metakognitiiviset kysymykset tukevat oppilaan itsesäätelyä 

kehittävää itsearviointia. Yhdessä luokassa samankaltaista itsearviointia tuettiin 

laatimalla luokan seinälle posteri, johon oppilaat saivat tehdä koulupäivän aikana 

muistiinpanoja yhdessä sovituista aiheista: 1. läksyjen luku (kotityö), 2. toimimi-

nen toisten kanssa, 3. tietojen oppiminen ja 4. taitojen oppiminen. Jaksoraportissa 

opettaja kuvasi muistiinpanoihin liittyvää mallintamista seuraavasti: 

”Yritin havainnollistaa oppilaita omilla esimerkeilläni, miten omat valintani 

ja ajankäyttöni vaikuttavat työn onnistumiseen niin kotona kuin koulussakin. 

Koin, että minulla ei ollut tarpeeksi aikaa olla oppilaideni kanssa työstämässä 

tätä prosessia.” (Opettaja 4 / UBIKO 3 -jaksoraportti) 

Kaikissa luokissa tavoitteet olivat opettajien mukaan jatkuvasti osana työskentelyä. 

Suunnitteluvaiheessa tapahtuvaa tavoitteenasettelua kuvasi yksi opettaja seuraa-

vasti: 

”Aloitimme laajemman aika- ja avaruusteeman, missä oppilaat saivat tehdä 

aluksi kysymyksiä, joista lähdimme sitten muokkaamaan tuntien tavoitteita op-

pimisvälineineen ja -materiaaleineen. Erilaiset videofilmit avaruudesta ja 

maapallon yksityiskohdista virittivät teemaan. Samalla pohdimme ihmisen eri-

laisia mahdollisuuksia elää eri puolilla maapalloa.” (Opettaja 5 / UBIKO 

3 -jaksoraportti) 

Seuraava aineistoesimerkki on poimittu eri opettajan jaksoraportista. Siinä opettaja 

kuvaa vaihetta, jossa oppilaat työskentelivät opettajan tukemana laatimansa suun-

nitelman mukaisesti: 

”Kaikissa projekteissa 

– arvioitiin asetettujen tavoitteiden ja tähänastisen toiminnan suhdetta 

– muotoiltiin entisiä tavoitteita ja asetettiin mahdollisesti uusia.” (Opettaja 2 / 

UBIKO 3 -jaksoraportti) 

Edelliset aineistoesimerkit kuvaavat hyvin sitä, kuinka keskeistä ja monimuotoista 

tavoitteen mukaisen työskentelyn harjoittelu luokissa oli. Tämän lisäksi kaikkien 

luokkien toimintaa yhdisti opettajan keskusteluun perustuva ohjaus, jonka tarkempi 
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sisältö ei raporteista kuitenkaan välity. Tämän johdosta aineistosta ei tule esille ke-

hittämissyklin tavoitteena kuvattua oppimisstrategioiden harjoittelua suorien ohjei-

den kautta kuin summatiivisiin kokeisiin valmistautumisen osalta. Seuraavat ai-

neistoesimerkit kuvaavat luokkien perusratkaisut: 

”Oppilaat saivat valita, tekivätkö matematiikassa timantti- vai normikokeen, 

ja yhdeksän luokan oppilaista teki vaativamman timanttikokeen. Kokeeseen 

valmistauduttiin kerraten ja F-testillä, joten oppilaat olivat aika tietoisia 

omasta osaamisestaan.” (Opettaja 3 / UBIKO 3 -jaksoraportti) 

”Valmistaudumme historian kokeeseen 

– kerrattiin ymmärtävän lukemisen strategia (SSMK-menetelmä) 

– tehtiin yksilöllisesti suunnitelma siitä, miten tulevaan kokeeseen valmistau-

dutaan 

– sovittiin, että oppilaat arvioivat koetilanteessa tekemänsä suunnitelman to-

teutumista ja antavat sen perusteella itselleen 1–3 pistettä, jotka huomioidaan 

kokeen arvioinnissa.” (Opettajat 5 ja 6 / UBIKO 3 -jaksoraportti) 

Ensimmäisessä esimerkissä opettaja kuvaa, kuinka oppilaat saatiin tietoisiksi 

omasta osaamisestaan. Tämä auttoi heitä tekemään tietoisen ratkaisun siitä, minkä 

tasoisen tavoitteen he itselleen koetilanteessa asettivat. Jälkimmäisenä kuvattu toi-

minta auttoi opettajien mukaan oppilaita kokeisiin valmistautumisessa sekä lu-

kustrategian (SSMK = silmäile, syvenny, mieti, kertaa) että ajanhallinnan osalta. 

Oman suunnitelman itsearviointi vaikutti myös summatiivisen kokeen arvosanaan. 

Kummassakin tapauksessa oppilaiden ratkaisut vaikuttivat konkreettisesti summa-

tiiviseen arviointiin. 

Oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen luokkien toiminnassa näkyi erityi-

sesti siinä, kuinka opettajat kuvasivat oppilaiden valinnan mahdollisuuksia työs-

kentelyn osalta. Viidessä luokassa valittavat asiat liittyivät alkavan tutkimusprojek-

tin suunnitteluvaiheeseen. Kaksi opettajaa kuvasi valinnan mahdollisuuksia kehit-

tämissyklin ensimmäisen viikon kohdalla oppilaiden aloittaessa Euroopan valtioita 

-teemaa näin: 

”Harjoiteltiin tavoitteenasettamista hyvän tavoitteen kriteereiden perusteella 

-> Popplet. 

– Valittiin tutkittavat 4 valtiota omien intressien pohjalta. 

– Valittiin haluttu työskentelytapa (ryhmä, pari, yksin). 
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– Valittiin haluttu esittämistapa erilaisista vaihtoehdoista.”(Opettajat 5 ja 6 / 

UBIKO 3 -jaksoraportti) 

Oppimista tukevien valintojen mahdollisuus oli kaikilla luokilla mukana myös tee-

mojen ulkopuolisessa työskentelyssä sekä koulussa että kotitehtävissä. Yksi opet-

taja kuvasi oppilaidensa valinnan mahdollisuuksia kehittämissyklin kolmannella 

viikolla seuraavasti: 

”Oppilaat saivat viikolla valinnanmahdollisuuksia tehtävien laadussa ja mää-

rässä sekä opiskelun itsenäisyydessä ja paikassa. Ubikon tavoitteet kulkivat 

mukana lähinnä näissä pienissä arjen asioissa.” (Opettaja 1 / UBIKO 3 -jak-

soraportti) 

Viikkopäiväkirjoissa oppilailta kysyttiin, missä asioissa he saivat itse päättää, mitä 

he opiskelivat. Kuviossa 23 esitetään yhteenveto siitä, miten he kuvasivat koke-

neensa valinnan mahdollisuuksia. Tulosten laskennassa käytetyt frekvenssit rapor-

toidaan liitteessä 6. 

 

Kuvio 23. Oman valinnan mahdollisuus oppilaan kokemana eri kehittämissykleissä (N 

= 90). 

Lukuvuoden alussa 24 % päiväkirjoista sisälsi oppilaan kuvauksen mahdollisuu-

desta vaikuttaa siihen, mitä hän halusi edellisellä kouluviikolla opiskella. Valinnan 
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mahdollisuuden kokemus lisääntyi tasaisesti lukuvuoden aikana siten, että viimei-

sessä kehittämissyklissä 42 % oppilaiden vastauksista kuvasi oman valinnan koke-

musta. Vaikka kysymyksenasettelu ohjasi oppilaita tuottamaan sisältöön liittyviä 

valinnan kuvauksia, ilmaisevat vastaukset monipuolisesti koettuja valintatilanteita. 

Tätä kuvaavat seuraavat oppilaiden viikkopäiväkirjoista poimitut aineistoesimerkit: 

Sisältö: ”Sain itse päättää mitä opiskelin äikässä ja biologiassa.” (Oppilas 80 

/ UBIKO 3) 

Oppimisen tapa: ”Sain päättää, käytänkö murtokakkua vai en.” (Oppilas 11 / 

UBIKO 3) 

Arviointi: ”Sain päättää torstain matikankokeessa, teenkö timantti vai tavalli-

sen kokeen.” (Oppilas 26 / UBIKO 3) 

Itsenäisyyden määrä: ”Saimme valita opetteleeko piirissä vai ottaa lapun jossa 

on ohjeet mitä pitää tehdä.” (Oppilas 49 / UBIKO 3) 

Sosiaalinen ympäristö: ”Matikassa sai päättää haluaako opiskella ryhmässä 

vai yksin.” (Oppilas 62 / UBIKO 3) 

Tila: ”Opiskelin samaa kuin muut mutta joskus eri paikoissa, esimerkiksi so-

lussa akvaariossa, laivassa ja ihan vaan luokassa. Joskus sain itse päättää 

minkä kotiläksyn haluan.” (Oppilas 45 / UBIKO 3) 

Kolmannen kehittämissyklin arviointi ja johtopäätökset 

Jaksoraporttien perusteella kaikkien luokkien toiminnassa oli säilynyt edellisten 

kehittämissyklien aikana käytettyjä työtapoja. Tavoitteen ohjaama työskentely oli 

vakiintumassa toiminnan lähtökohdaksi erityisesti tutkivia työtapoja käytettäessä, 

mutta myös oppiaineissa esimerkiksi läksyjen valinnan muodossa. Myös ensim-

mäisessä kehittämissyklissä käytetty itsesäätöiselle toiminnalle tilaa jättävä peda-

goginen rakenne ja projektimuotoinen työskentely tulivat esille opettajien kuva-

tessa luokkansa työskentelyä. Oppilaat saivat kokemusta monipuolisesti erilaisissa 

ryhmäkoostumuksissa joutuen välillä itse miettimään, kenen kanssa oppiminen su-

juu parhaiten. Teknologian rooli luokissa tasapainottui edelliseen sykliin verrattuna. 

Opettajat kuvasivat sitä hyödynnetyn eriyttämisessä (4), tavoitteenasettelussa, ta-

voitteiden arvioinnissa ja päivittämisessä (4) sekä tutkimusaiheiden jäsentelyssä ja 

raportoinnissa (5). Yksi opettaja ilmaisi oman luokkansa mobiiliteknologian hyö-

dyntämisen seuraavasti: 
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”Käytettiin silloin kun olivat perustellusti hyödyksi. Intoa, iloa, uutta, apua. 

Hieno lisä opetukseen kunhan niiden käyttö ei nouse itsetarkoitukseksi, vaan 

tukee aidosti oppimista ja opetusta (sama koskee muita laitteita).” (Opettaja 1 

/ UBIKO 3 -jaksoraportti) 

Lainauksesta näkyy se, että opettajan mielestä teknologian on tuotava oppimiseen 

lisäarvoa joko motivaation tai kognitiivisen toiminnan näkökulmasta. Aineisto ei 

tuo selkeästi esille sitä, kuinka teknologian opetuskäyttö käytännössä toteutui, 

mutta toiminnan kuvauksissa näkyy teknologian hyödyntämisen sovittaminen luo-

kan muihin tavoitteisiin. 

Aikaisempiin kehittämissykleihin verrattuna opettajien kuvaamassa toimin-

nassa painottuu oppilaan valintojen mahdollistaminen, joka näkyy myös oppilaiden 

tuottamissa viikkopäiväkirjoissa. Oppilaiden osuus toiminnan suunnittelussa ja oh-

jaamisessa vaikuttaa siis lisääntyneen. Aineisto antaa viitteitä siitä, että tämä joh-

tuisi oppilaiden kehittymisestä, jolloin opettajien on mahdollista antaa heille enem-

män tilaa. Tämä tulee esille opettajien ulkopuolisen arvioinnin yhteydessä laati-

massa itsearvioinnissa: 

”Oppilaiden asenteet oppimiseen ovat kehittyneet.” (5. lk. Opettajat / UBIKO 

3 -itsearviointi) 

”Muutamalla oppilaalla ymmärryksen siemen ym. alkoivat selvästi itää.” (4. 

lk. Opettajat / UBIKO 3 -itsearviointi) 

Arvioidessaan kehittämissyklien tavoitteiden toteutumista opettajat nostivat esille 

oppimismotivaation ja metakognitiivisten taitojen kehittämisen pitkäjänteisyyden. 

Neljännen luokan opettajat kuvasivat edistymisen olleen hidasta: 

”Luokassa on pienin askelin päästy eteenpäin. Yksinkertaistus.” (4. lk. Opet-

tajat / UBIKO 3 -itsearviointi) 

Yhteisten keskustelujen ja kokeilujen kautta opettajat löysivät keinoja kyseisten 

taitojen tukemiseen: 

”Arviointi ja ’hoksauttaminen’ auttaa.” (5. lk. Opettajat / UBIKO 3 -itsearvi-

ointi) 

Edellä kuvatut arviointikäytänteet paransivat opettajien mielestä oppilaiden moti-

vaatiota ja tietoisuutta omasta ajattelusta. Hoksauttamista opettajat eivät itsearvi-
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oinnissa määrittele, mutta käsite oli mukana UBIKO-tiimin keskustelu- ja ohjaus-

tilaisuuksissa. Sillä tarkoitettiin opettajan puhetta tai metakognitiivista kysymystä, 

jolla opettaja auttaa oppilasta tiedostamaan oman toimintansa seurauksia. 

(4) Oppimiskonteksti neljännessä kehittämissyklissä 

Taulukossa 32 kuvataan neljännen kehittämissyklin suunnitteluvaiheet, joiden li-

säksi UBIKO-tiimi kokoontui viikoittain yhteiseen keskustelu-/ohjaustilaisuuteen. 

Taulukko 32. UBIKO 4 – kehittämistoiminnan keskeiset tapahtumat. 

Päivämäärä  Tapahtuma 

19.03.2013 UBIKO 4 -suunnittelupäivä 

25.03.–26.04.2013 (5 viikkoa) UBIKO 4 -kehittämissykli 

06.05.2013 UBIKO 4 -arviointipäivä 

Kahden oppimisen itsesäätelyn osataitoihin fokusoituneen kehittämissyklin jälkeen 

päätettiin suunnittelupäivässä jatkaa harjoiteltujen itsesäätelyn osataitojen vahvis-

tamista korostamalla toiminnassa oppimisen itsesäätelyn kokonaisprosessia. Tut-

kija koosti opettajien suunnittelun tukimateriaaliksi luokkien käyttöön luokantaulut, 

joissa aikaisempien tutkimusten tulokset yhdistyivät UBIKO-tiimin kokemuksiin. 

Luodut periaatteet ohjasivat luokkien toimintaa koko kehittämissyklin ajan. Luo-

kantaulut lähdeviitteineen ovat liitteessä 2. UBIKO-hankkeen tavoitteista sovittiin 

painotettavaksi yksilöllisen oppimisen prosessin ja oman toiminnan tarkkailua, jota 

harjoitettiin pitkäkestoisen projektityöskentelyn avulla. Erityisesti sovittiin kiinni-

tettävän huomiota opettajan roolin muuttumiseen opetustapahtumassa sekä yksilöl-

listä oppimisprosessia tukevien arviointikäytänteiden löytämiseen. Kehittämissyk-

lin kokonaiskesto oli viisi viikkoa, ja sen jälkeisessä arviointipäivässä arvioitiin ul-

kopuolisen arvioijan johdolla kehittämissyklin lisäksi koko UBIKO-hankkeen ai-

kaista toimintaa. Seuraavassa kuvataan neljännen kehittämissyklin aikana toteutu-

nut toiminta ja arviointi johtopäätöksineen. 

Toteutunut toiminta 

Neljännen kehittämissyklin aikana luokissa suunniteltiin ja toteutettiin useita oppi-

miskokonaisuuksia. Viidensissä luokissa eheyttävänä teemana oli murrosikä. Tee-

maan integroitui biologian, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kuvataiteen oppisisäl-
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töjä. Kaksi neljättä luokkaa tavoitteli luonnollisia ja eheyttäviä oppimishetkiä maa-

talouteen liittyvissä oppisisällöissä teemalla ”Maatila”. Näissä luokissa koko-

naisuus integroitui ympäristö- ja luonnontiedon ympärille. Yksi neljäs luokka kes-

kittyi kehittämissyklin aikana työstämään materiaalia loppukevään leirikouluun ja 

valmistelemaan yhteistä yrittäjyyskasvatukseen nivoutuvaa lastenjuhlaa. Projek-

tien ulkopuolella itsesäätelyn toteutusta tuettiin myös matematiikan tunneilla. Ke-

hittämissyklin aikana luokissa toteutui luokanopettajakoulutuksen maisterivaiheen 

koulutyöskentelyjakso eli jokaisessa luokassa opetti luokanlehtorin lisäksi kaksi 

opetusharjoittelijaa. 

Luokkien perustoiminta oli edellisten kehittämissyklien kaltaista. Oppilasläh-

töinen tavoitteenasettelu ja tavoitteisiin nojautuva monitorointi ohjasivat toimintaa 

ja oppilaiden tekemiä valintoja. Kuten edellisissäkin kehittämissykleissä, myös 

tässä oppimistilanteet toteutuivat monipuolisissa sosiaalisissa tilanteissa. Erityisen 

paljon neljännen kehittämissyklin aikana käytettiin ryhmätyöskentelyä. Neljässä 

luokassa ryhmiä muodostettiin yli luokkarajojen. Pitkäkestoisissa tutkimusprojek-

teissa kaikissa luokissa sovellettiin ensimmäisessä kehittämissyklissä käytettyä op-

pimisen itsesäätelyn toteutumista tukevaa pedagogista rakennetta. Käytännössä 

tämä ilmeni siinä, miten työskentelyä vaiheistettiin opettajien toimesta. Tätä kuvaa 

viidennen luokan opettajan jaksopäiväkirjasta poimittu aineistoesimerkki työsken-

telyn alkuvaiheista: 

”Toteutettiin yhteistyössä XX-luokan kanssa, ensimmäisessä vaiheessa luokka-

rajat ylittävissä sekaryhmissä, sitten oman luokan sisällä arvotuissa pareissa 

(oppilaiden ehdotus). Ensimmäisessä vaiheessa sekaryhmissä orientoiduttiin 

aiheeseen: 

– tutustumalla ihmisen erilaisiin ikävaiheisiin (elämänkaareen) kuvin ja kes-

kustellen kaikki yhdessä 

– pohtimalla pienryhmissä ja ylös kirjaten sitä, millaisia ovat yläkoulun oppi-

laat ja mitä he ajattelevat. Monet ryhmät piirsivät yläkoululaisen oppilaan ja 

tälle ajatuskuplia 

– ottamalla selvää, mitä murrosikä-käsitteellä tarkoitetaan (kotitehtävä). 

Toisessa vaiheessa oppilasryhmät asettivat Popplet-käsitekarttaohjelmalla ta-

voitteita (Haluan oppia …) liittyen murrosiän kehollisiin ja mielen muutoksiin. 

Tutkivat asioita oppikirjan jaksosta ja kirjoittivat aiheesta joko sähkökirjan tai 



145 

Keynote-esityksen. Ohjattiin tarkistamaan asettamansa tavoitteet ja muotoile-

maan niitä tarpeen mukaan (monitorointi). Loppuviikosta koottiin oppilaiden 

työt ja arvioitiin asetettujen tavoitteiden saavuttamista.” (Opettaja 2 / UBIKO 

4 -jaksoraportti) 

Lainauksesta näkyvä vaiheistus ryhditti työskentelyä, mutta jätti kuitenkin tilaa op-

pilaan autonomiselle toiminnalle. Valinnat kohdistuivat tarkempaan aihevalintaan, 

tavoitteisiin, työskentelyryhmään ja toteutustapaan. Vaiheistus sisälsi myös enna-

kolta mietityn arviointikohdan, jossa oppilaat ohjattiin arvioimaan asettamiensa ta-

voitteiden toteutumista ryhmäkeskustelun avulla. 

Oppimisen itsesäätelyn kehittymistä tavoitteleva vaiheistus näkyy myös nel-

jännen luokan opettajan kuvaamasta viikon äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla 

toteutetusta sadan sanan pituisen novellin eli raapaleen työstämisestä. Opettaja ku-

vasi työskentelyä jaksoraportissaan seuraavasti: 

”Työskentelyvaiheet lyhyesti kuvattuna olivat seuraavat: 

1. Motivointi – kontekstin luominen, johdatus aiheeseen. 

a) Fantasia ja scifi – käsitteinä sekä kirjallisuudessa/elokuvissa. 

2. Ohjeistus – aiemman tiedon aktivointi, perustiedon hankkiminen. 

a) Drabblen eli raapaleen idea ja ajatus. Tiivis tarkalleen sadan sanan juonel-

linen tarina. 

3. Työskentely – aiemman tiedon aktivointi, hands-on, ymmärryksen syventä-

minen. 

a) Miellekartta – teemana oma sarjishahmo tai scifin ja fantasian puitteissa 

kehitetty hahmo – esittely opettajalle. 

b) Päähenkilöiden ja tapahtumapaikkojen kuvaus (bonuksena piirtäminen). 

c) Käsinkirjoitettu luonnos – esittely oppilastoverille tai opettajalle. Viimeis-

telty versio omaan vihkoon. Drabblen kirjoittaminen blogiin. 

4. Arviointi – palaute, yhteenveto, jaettu asiantuntijuus. 

a) Kaverin Drabblen arvioiminen blogissa.” (Opettaja 1 / UBIKO 4 -jaksora-

portti) 



146 

Oppimisen itsesäätelyn huomioiminen jo opetustapahtuman suunnitteluvaiheessa 

näkyy myös työskentelyn arvioinnissa. Edellisen aineistonäytteen tuottanut opet-

taja arvioi työskentelyn onnistumista seuraavasti: 

”Drabblen osalta pystyimme hyvin havaitsemaan lapsen suunnittelu- ja tavoit-

teenasettelutaidot. Työskentelyn teki läpinäkyväksi vahva dokumentaatio ja ar-

viointi/palaute-mekanismi.” (Opettaja 1 / UBIKO 4 -jaksoraportti) 

Työskentelymuoto teki oppilaan oppimisprosessin opettajalle ja opetusharjoitteli-

joille näkyväksi ja auttoi havaitsemaan oppilaiden tukemisen kannalta tärkeitä vai-

heita. Monipuolisiin oppimista tukeviin arviointi- ja palautekäytänteisiin kiinnitet-

tiin huomiota kaikissa muissakin luokissa. Tätä ilmentävät seuraavat opettajien ku-

vaukset siitä, miten oppilasarviointia toteutettiin heidän luokissaan kehittämissyk-

lin aikana: 

”Monipuolista prosessiarviointia erityisesti matematiikassa so. ryhmäarvi-

ointi -> aktiivinen osallistuminen oppitunneilla, kotitehtävät; pariarviointi -> 

vihkotyöskentelyn selkeys ja siisteys; itsearviointi -> kotitehtävät, oppiminen; 

opettajan suorittama arviointi -> oppiminen.” (Opettaja 2 / UBIKO 4 -jakso-

raportti) 

”Oppilaat arvioivat omaa sekä ryhmänsä työskentelyä jokaiseen maatilapro-

jektiin liittyvän istunnon alussa suullisesti joko pareittain tai ryhmittäin. Ryh-

män ohjaajalla oli vastuu n. kymmenestä oppilaasta, joiden työskentelyn eri 

vaiheista he antoivat suullista palautetta. Lisäksi suunniteltiin vertaisryhmät, 

joilta oppilaat pyytävät palautetta omasta työskentelystään. Näin ollen jokai-

nen saisi omasta projektistaan sekä itsearvioinnin, vertaisarvioinnin että oh-

jaavan harjoittelijaopettajan arvion.” (Opettaja 3 / UBIKO 4 -jaksoraportti) 

Arvioinnin painopiste oli oppimista tukevassa arvioinnissa, ja oppilaat olivat aktii-

visia toimijoita arviointiprosessissa. Oppilaiden oltua mukana arvioinnin suunnit-

telussa jo oppimisprosessin alkuvaiheessa tuki arviointi tehtävän ymmärrystä sekä 

oppilaan autonomisuuden kokemusta ja näin ollen oppimisen itsesäätelyn toteutu-

mista. Opettajan 2 jaksoraportissa oli liitteenä luokassa opetusharjoittelua suoritta-

neen luokanopettajaopiskelijan pedagoginen portfolio. Opiskelija opetti harjoitte-

lunsa aikana matematiikkaa ja oli mukana jaksosuunnitelman laadinnassa. Hän ku-

vasi portfoliossaan matematiikan jakson arviointia seuraavasti: 
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”Aloitimme arviointikaverin täydentämisen keskustelemalla siitä, mihin asioi-

hin oppilaiden mielestä tällä jaksolla pitäisi kiinnittää huomiota arvioinnin nä-

kökulmasta. Oppilaat halusivat, että jaksolla arvioidaan heidän itsensä aset-

tamien tavoitteiden saavuttamista, aktiivisuutta tunneilla, vihkotyötä ja ryhmä-

työtaitoja. Tämän jälkeen määriteltiin, kuka näitä asioita arvioi ja milloin. Op-

pilaat päätyivät siihen ratkaisuun, että tavoitteiden saavuttamista arvioi opet-

taja ja oppilaat itse, aktiivisuutta pöytäryhmä, vihkotyötä pari sekä ryhmätyö-

taitoja ryhmä, jossa on työskennellyt. Siitä milloin arviointi toteutettaisiin, op-

pilailla oli loistava idea. He halusivat, että pidämme jakson puolivälissä koko-

naisen arviointitunnin ja loppuarviointi toteutettaisiin tietenkin jakson loput-

tua.” (Opettaja 2 / UBIKO 4 -jaksoraportin liite: MKT-opiskelijan pedagogi-

nen portfolio) 

Opiskelijan kuvauksen mukaan oppilailla oli keskeinen rooli arviointikaverin mää-

rittelyssä ja toimeenpanon suunnittelussa. Arviointikaveria hyödynnettiin kehittä-

missyklin aikana kahdessa luokassa. Muiden luokkien kuvauksissa oppilaiden rooli 

arvioinnin suunnittelussa jää epäselväksi. 

Neljännen kehittämissyklin arviointi ja johtopäätökset 

Kehittämissyklin suunnittelupäivässä toiminnan päätettiin perustuvan sovittujen 

periaatteiden toteuttamiseen, ei niinkään oppimisen itsesäätelyn osataitojen harjoit-

telemiseen. Ajatuksena oli harjoitella käytännössä sitä, mitä lukuvuoden aikana oli 

opittu. Tämä muutti myös opettajan roolia, mikä näkyy edellisissä kuvauksissa 

työskentelyn vaiheistamisena niin, että työskentely rytmittyy oppimisprosessin tu-

kemisen kannalta keskeisiin vaiheisiin. Esimerkiksi tehtävänymmärrystä tuettiin 

kaikissa luokissa ryhmäkeskustelulla ja tavoitteen suuntaista etenemistä arvioitiin 

yhteisesti. Oppilaille annettiin kuitenkin aiempaa enemmän vapautta työskentelyn 

aikana. Neljännen luokan opettaja kuvasi rooliaan kehittämissyklin aikana näin: 

”Olen yrittänyt antaa oppilaille enemmän vastuuta ’pärjätä’ heitä kiinnosta-

vissa asioissa sekä rohkaissut arvioimaan omia ja toisten töitä monipuolisesti 

ja rakentavasti unohtamatta kuitenkaan kriittisyyttä silloin kun se on paikal-

laan.” (Opettaja 5 / UBIKO 4 -jaksoraportti) 

Työskentelyvaihetta tuettiin kahdessa luokassa monipuolisella, oppilaiden kanssa 

yhteisesti suunnitellulla oppimista tukevalla arvioinnilla, joka tuotti palautetta ta-

voitteellisen toiminnan onnistumisesta sekä opettajalle että oppilaille. 
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6.2.2 Miten toteutunut oppimiskonteksti luo mahdollisuuksia oppimi-

sen itsesäätelyn kehittymiselle? 

Oppimisen itsesäätely on kontekstisidonnainen prosessi. Kehittämissyklien aikana 

toteutuneesta oppimiskontekstista analysoitiin, millaisia oppimisen itsesäätelyn ke-

hittymistä tukevia piirteitä niissä toteutui. Tulokset jakautuivat kuuteen seuraavaksi 

esiteltävään pääluokkaan: (1) mahdollistava pedagoginen rakenne, (2) oppimisteh-

tävät, (3) oppimisen arviointi, (4) tavoitteellisen työskentelyn tukeminen, (5) valin-

tojen mahdollistaminen ja (6) reflektoinnin tukeminen. 

(1) Mahdollistava pedagoginen rakenne 

Oppimisen itsesäätelyn toteutumista voidaan tukea luomalla sellaisia oppimistilan-

teita, jotka kutsuvat oppilaita säätelemään omaa oppimistaan. Tutkimusaineisto 

osoittaa, että luokissa sovellettiin pitkäkestoisissa opiskeluteemoissa oppimisen it-

sesäätelyn mahdollistavaa pedagogista rakennetta (ks. Kuvio 22, s. 122). Raken-

teellinen malli ei yksin riitä varmistamaan oppimisen itsesäätelyn toteutumista ja 

kehittymistä. Aineiston analyysi osoittaa, että mallin käyttö vaikutti kuitenkin sii-

hen, kuinka opettajat vaiheistivat oppilaiden työskentelyä myöhemmissä kehittä-

missykleissä. Käytetty pedagogisen toiminnan rakenne turvasi itsesäätelyprosessin 

kaikkien vaiheiden toteutumisen ainakin teoreettisella tasolla. 

(2) Oppimistehtävät 

Oppimisen itsesäätelyn harjoittelua tukevat oppimistehtävät ovat monivaiheisia, 

monitahoisia ja oppilaalle merkityksellisiä. Lisäksi ne ovat sopivasti avoimia, jol-

loin oppilaat voivat vaikuttaa tehtävän haastavuuteen. Tässä tutkimuksessa tämän-

kaltaiset tehtävät toteutuivat yleisimmin pitkäkestoisina teemoina, joissa toiminta 

vaiheistui edellä kuvatun pedagogisen rakenteen mukaisesti. Työskentelyssä integ-

roitiin useiden oppiaineiden tunteja ja oppilaat työskentelivät tutkimuksellisella ot-

teella yhteisen sisältö- ja aikaraamin puitteissa. Tyypillisesti annetut tehtävät olivat 

avoimia ja tutkimusprojektit kestivät 1–5 viikkoa. 

Työskentelyn alkuvaiheessa luokissa orientoiduttiin tulevaan teemaan muun 

muassa valokuvien, videoiden ja vierailujen avulla. Aikaisemman tiedon aktivoin-

nilla opettajat pyrkivät käynnistämään oppilaiden metakognitiivisia prosesseja aut-

taen oppilaita tunnistamaan omaa osaamistaan sekä sisällöllisesti että tulevan työs-
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kentelyn näkökulmasta. Yhteiseen aloitukseen liitetty opetuskeskustelu auttoi opet-

tajaa tunnistamaan ja tukemaan oppilaiden ajattelua ja käynnistyneitä prosesseja. 

Aineistosta nousi esille yhteisen miellekartan laatimisen sopivuus yhteisiin aloitus-

tilanteisiin. Miellekartan yhteinen laadinta jäsensi sitä, mitä kaikkea aloitettavaan 

teemaan liittyy ja kuinka asiat suhteutuvat toisiinsa. Samalla sen laadintaprosessi 

mallinsi oppilaille, kuinka organisointistrategia voidaan teknisenä suorituksena to-

teuttaa. 

Suunnitteluvaiheessa vahvistettiin myös tulevassa työskentelyssä tarvittavia 

perustaitoja tekemällä pienimuotoisia tehtäviä edellisen vuoden pilotissa käytettyä 

teknologiaa hyödyntäen sekä käsittelemällä tulevaa työskentelyä tukevia oppisisäl-

töjä ja työtapoja: Oppimistehtävän pohjustamisessa ja suunnitteluvaiheen käynnis-

tämisen aikana on tärkeää tukea oppilaan minäpystyvyyttä eli uskoa suoriutua tu-

levasta tehtävästä. Motivationaalisessa vaiheessa syntynyt vahva minäpystyvyyden 

tunne auttaa oppilasta toimimaan sinnikkäästi ja ahkerasti oppimistehtävän aikana, 

vaikka hän kohtaisikin kognitiivisessa toiminnassaan hankaluuksia. Hyvä oppilas-

tuntemus ja/tai aloitukseen integroitu arviointitietoa tuottava keskustelu (esimer-

kiksi yhteisen miellekartan rakentaminen) auttoivat opettajia suunnittelemaan, 

minkä verran ja mitä sisältöjä tehtävänannossa on oltava. Tämänkaltainen työsken-

tely auttoi yhtä opettajaa huomioimaan oppilaiden tarpeen kerrata tutkivaan työs-

kentelyyn liittyvän tietotekstin kirjoittamista. Liittämällä ennakoivia kertausosioita 

mukaan pitkäkestoisen työskentelyn aloitusvaiheeseen tuetaan minäpystyvyyden 

lisäksi tulevaan oppimistilanteeseen liittyvää autonomian kokemusta. Yhdessä luo-

kassa harjoiteltiin koko tuleva tutkimusprosessi pienoismuodossa ennakkoon. 

Tämä mahdollisti opettajalle koko luokan yhtäaikaisen ohjaamisen. Myöhemmin 

aloitettua useamman viikon kestänyttä tutkivaa prosessia tuettiin lisäksi laatimalla 

luokan seinälle lista projektityön vaiheista. Työtavan ennakoiva opiskelu ja luokan 

seinälle laitettu tukiposteri auttoivat oppilaiden itseohjautuvaa työskentelyä. 

Oppimistehtäviin sisältyi oppilaiden usein ryhmässä toteuttama esitys saman 

teeman parissa työskennelleille oppilaille. Aineiston mukaan koontivaiheessa kes-

kityttiin oppilaiden esitysten ja tuotosten arviointiin, ei niinkään oppimisprosessia 

reflektoivaan keskusteluun. Esittävät oppilaat saivat palautetta sekä opettajilta että 

vertaisoppijoilta. Yhteisten esitysten jälkeen oppilailla oli usein mahdollista jatkaa 

työskentelyä ja hyödyntää muilta esittäjiltä saatuja ideoita ja palautteita. Oppimisen 

itsesäätelyn näkökulmasta oleellista oli se, että opettajat tukivat oppilaiden autono-

miaa tarjoamalla työskentelyn jatkamista mahdollisuutena eikä opettajan kontrollia 

kuvastavana pakkona. Tämä tulee esille yhden opettajan kirjoittamasta raportista 

viiden viikon Pohjola-teeman työskentelyn loppuvaiheissa: 
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”Nähtyään toistensa videot oppilaat halusivat parannella vielä omiaan. Oppi-

laat tekivät kysymyksiä toisilleen omasta maastaan sekä pidettiin vielä summa-

tiivinen koe. Kaikki videoilla esille tulleet asiat osattiin todella hyvin. Oppilaat 

arvioivat omaa oppimistaan ja koko projektia.” (Opettaja 3 / UBIKO 2 -jakso-

raportti) 

Aineistoesimerkissä opettaja kuvaa myös luokassa toteutunutta arviointia. Se ei 

kuitenkaan toteutunut oppimistehtävään suoraan integroituvana osana vaan erilli-

senä oppimistehtävään liittyvänä prosessina. Lukuvuoden loppupuolella opettajat 

toteavat oppilaiden olleen vahvemmin mukana arvioinnin suunnittelussa ja toteu-

tuksessa, jolloin arvioinnin ja oppimistehtävän rajapinta hämärtyy. 

(3) Oppimisen arviointi 

Oppimisen itsesäätelyn tukemisen keskeinen tavoite on auttaa oppilaita selviyty-

mään itse oppimisestaan heidän omista lähtökohdistaan. Tämä haastaa oppimisen 

arviointiprosessin tuottamaan jatkuvaa oppimista ohjaavaa arviointitietoa sekä 

opettajan että oppilaan käyttöön. Opettajalla on pedagoginen vastuu arviointikri-

teerien ja oppimistehtävän yhteensopivuudesta sekä arviointiprosessin suunnitte-

lusta ja implementoinnista. Oppilaan kokemaa autonomiaa ja motivaatiota vahvis-

taa se, että hän pääsee vaikuttamaan ja osallistumaan oppimisen arvioinnin eri vai-

heisiin. Arviointiprosessiin osallistuminen muovaa myös oppilaan tehtävästä teke-

mää tulkintaa, jolla on oleellinen vaikutus oppilaan itsesäätelyprosessiin. Opetta-

jalla on merkittävä rooli arviointitiedon tulkitsemisessa yhdessä oppilaan kanssa 

siten, että saatu palaute vahvistaa oppilaan minäpystyvyyttä ja kannustaa kehitty-

miseen. Tämä rohkaisee oppilaita tarttumaan haasteisiin ja kohtaamaan vaikeudet 

mahdollisuutena oppimiseen ja tukee näin oppimisen itsesäätelyn toteutumista. 

Oppimisen arviointiin kiinnitettiin huomiota jo UBIKO-hankkeen tavoitteen-

asettelussa. Yksi pedagogisista tavoitteista oli yksilöllisten oppimisprosessien tun-

nistaminen ja siltä pohjalta tapahtuva oppilasarvioinnin kehittäminen ja monipuo-

listaminen jatkuvaksi, erilaisia oppimisen taitoja tukevaksi prosessiarvioinniksi 

(Oulun normaalikoulu 2011). Teksti määritteli arvioinnin kehittämisen tehtäväksi 

yksilöllisen oppimisprosessin tukemisen prosessiarvioinnin avulla. Määrittely vai-

kutti merkittävästi hankkeen aikaisiin arviointikäytänteisiin. Opettajat pyrkivät in-

tegroimaan oppimisen arviointia tuntityöskentelyyn käyttämällä työtapoja, jotka 

tekevät oppilaiden ajattelua näkyväksi. Oppimisprosessin näkyväksi tekemisessä 
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opettajat kokivat sähköisen miellekartan tehokkaaksi välineeksi. Tätä kuvastaa yh-

den opettajan arvio sähköisen miellekartan tekemisen mahdollistavasta Popplet-

applikaatiosta: 

”Tutkimusaiheiden jäsentäminen ja niihin liittyvien tavoitteiden asettaminen 

ja arviointi + päivittäminen prosessien aikana helpottuu.” (Opettaja 2 / 

UBIKO 2 -jaksoraportti) 

Myös opettajan johtama opetuskeskustelu sekä oppilaiden välinen keskustelu teke-

vät oppimisprosessia näkyväksi. Seuraavat aineistonäytteet on poimittu yhden 

opettajan kolmannen kehittämissyklin jaksoraportista. Niissä hän kuvaa käydyn 

opetuskeskustelun merkitystä oppimisen arvioinnissa. Ensimmäisessä lainauksessa 

pohjustettiin viikon työskentelyn suunnittelua: 

”Keskustelua siitä, miten oppii hyvin ja mitkä asiat ovat oppimisen kannalta 

tärkeitä sekä siitä, mitkä asiat puolestaan haittaavat oppimista. Jokainen miet-

tii myös omaa oppimistaan: miten minä opin parhaiten, mitä voisin tehdä, että 

oppisin paremmin (miten, missä, milloin, kenen kanssa jne).” (Opettaja 1 / 

UBIKO 4 -jaksoraportti) 

Samalla viikolla toteutunutta työskentelyn aikaista keskustelua opettaja kuvasi näin: 

”Viikon aikana keskusteltiin paljon ja vaihdettiin ajatuksia puolin ja toisin, 

sekä oppilaiden ja opettajan välillä että oppilaiden välillä.” (Opettaja 1 / 

UBIKO 4 -jaksoraportti) 

Loppuviikosta hän analysoi keskustelun tehokkuutta itsesäätelyn näkökulmasta: 

”Moni oppilas osasi arvioida/arvata, mitä opettaja halusi hänen vastaavan ja 

oman toiminnan suhteen asetetut tavoitteet saattoivat olla hyviä, mutta käytän-

nössä oppilaan pyrkimys saavuttaa tavoitteensa tai toimia itse asettamallaan 

tavalla saattoi unohtua täysin. Toisaalta jo tuo arviointivaihe kehittää oppilaan 

ajattelua ja pohjustaa oikeansuuntaista toimintaa myöhemmässä tilanteessa, 

jossa oppilas on valmiimpi ohjaamaan itseään kohti tavoitettaan.” (Opettaja 1 

/ UBIKO 4 -jaksoraportti) 

Edelliset aineistonäytteet ilmentävät opettajien käyttämää jatkuvan arvioinnin me-

kanismia. Opetuskeskustelun aikana opettaja sai tietoa oppilaiden ajattelusta ja pys-

tyi ohjaamaan keskustelua asettamiensa pedagogisten tavoitteiden suuntaan tukien 

samalla oppilaiden kehittymistä. Monipuoliset sosiaaliset rakenteet, joissa opettaja 

tukee oppilaita kysymysten ja johdattelun avulla sekä organisoi oppilaiden välistä 
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yhteistyötä, tukevat oppimisen itsesäätelyn toteutumista oppimistilanteissa. Opet-

taja tuo lainauksessa esille myös sen vaikeuden, joka oppimisen itsesäätelyn tuke-

miseen oppimisen arvioinnin avulla liittyy. Oppimista ohjaavien arviointikäytän-

teiden olisi hyvä pohjautua toteutuneen toiminnan tuottamaan arviointitietoon. To-

teuttamassaan tilannearviossa oppilaat eivät välttämättä tuotakaan arviointitietoa 

omasta toiminnastaan vaan siitä, mitä he luulevat opettajan heiltä odottaneen. Tätä 

voidaan välttää liittämällä oppimisen arviointi osaksi työskentelyn suunnittelua, 

koska se tukee oppilaan autonomisuuden kokemusta ja ohjaa oppilaita suuntaa-

maan toimintaansa arviointikriteerien suuntaisesti. 

Pitkäkestoisen työskentelyn tukena kahdessa luokassa hyödynnettiin arviointi-

kaveria. Arviointikaveri oli dokumentti, johon oppilas kirjasi opettajan tukemana 

alkavan jakson arvioinnin pääkohdat: mitä arvioidaan, milloin arvioidaan, kuka ar-

vioi. Tarkempi kuvaus arviointikaverin käytöstä löytyy neljännen kehittämissyklin 

toteutuneen oppimiskontekstin kuvauksesta luvusta 6.2.1. Työskentelyn aikana op-

pilaat toteuttivat suunnittelemansa arvioinnin yhdessä opettajan ja muiden oppilai-

den kanssa. Arviointikaverin laadinta oli osa pitkäkestoisen työskentelyn suunnit-

teluvaihetta. Näin se sulautui osaksi työskentelyä ohjaten oppilasta itseään kiinnit-

tämään huomiota työskentelyn aikana tavoitteen suuntaiseen toimintaan ja siihen 

vaikuttaviin tekijöihin. Arviointikaverin laadinnan yhteydessä oppilaat osallistuivat 

myös oppimisen määrää kontrolloivan eli summatiivisen arvioinnin suunnitteluun. 

Aineisto osoittaa, että kaikissa luokissa oppilaat saivat palautetta opettajan, 

vertaisoppijoiden ja itsearvioinnin kautta. Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen 

kannalta hyödyllistä oppilaan saaman palautteen aktiivista käsittelyä ei aineistossa 

kuvata. Opettajat raportoivat kuitenkin vaiheistaneensa sosiaalisia tilanteita, joissa 

oppilaat saivat palautetta oman työnsä tueksi. Tämä ilmenee seuraavasta aineis-

toesimerkistä, joka on poimittu yhden opettajan jaksoraportista hänen kuvatessaan 

luokkansa toimintaa: 

”4b-luokan maatiladraama johdatteli lasten ajatukset UBIKO-toimintaan. 

Ryhmät eriytyivät omiin toimintoihin. Päivän teemoina olivat vertaispalaute 

omasta työstä, tavoitteen asettaminen ja saavuttaminen sekä oman työn vii-

meistely.” (Opettaja 1 / UBIKO 4 -jaksoraportti) 

Lainaus kuvastaa vertaispalautteen jälkeen tehtävää työskentelytavoitteen asetta-

mista ja sen saavuttamiseen pyrkimistä oman työn viimeistelyn kautta. 
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(4) Tavoitteellisen työskentelyn tukeminen 

Oppimisen itsesäätely on tavoitesuuntautunutta toimintaa. Prosessin valmistavassa 

vaiheessa oppija asettaa itselleen tavoitteen, jota vasten hän monitoroi toimintaansa 

ja arvioi onnistumistaan. Oppimiskontekstissa vahvin strateginen tuki kohdistui 

juuri tavoitteelliseen työskentelyyn. Toisen kehittämissyklin kontekstikuvauksen 

yhteydessä (ks. Luku 6.2.1) on kuvattu konkreettisesti erityisesti tavoitteen asetta-

miseen liittyvää harjoittelua. Alkuvaiheessa oppilaat saivat teoriaan pohjautuvia 

ohjeita siitä, millainen hyvä tavoite on. Tämän jälkeen luokat tekivät omia kritee-

reitään hyvälle tavoitteelle ja niiden asettamista harjoiteltiin yhteisesti opettajan 

ohjaamana. Myöhemmin oppilaiden itsenäisyys lisääntyi ja opettajan rooli muuttui 

enemmän oppilaskohtaista tavoitteenasettelua tukevaksi. Tavoitteen monitoroin-

nista tuli osa itsearviointia. Yksi luokka vakiinnutti viikkotavoitteen asettamisen ja 

arvioinnin omaan viikkorytmiinsä. Maanantaisin opettaja esitteli luokalle viikon 

keskeiset opiskeluun liittyvät asiat. Niiden pohjalta oppilaat tekivät viikkotavoitteet, 

joita he loppuviikosta arvioivat itsenäisesti omassa blogissaan. Muissa luokissa ta-

voitteen mukaisen toiminnan itsearviointi oli enemmän tehtäväkohtaista. Tällöin 

opettaja tai yhdessä laadittu arviointikaveri pysäytti oppilaan arvioimaan ja moni-

toroimaan omaa toimintaansa suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin. Opettajat kuva-

sivat sähköisen miellekarttaohjelman tukeneen tavoitteellisen työskentelyn harjoit-

telua, koska tavoitteiden arviointi ja uudelleenmuotoilu oli helppoa. 

(5) Valintojen mahdollistaminen 

Oppimisen itsesäätelyprosessin ylläpitäminen vaatii oppilaalta sitoutumista. Sen 

toteutumista tukee se, että oppilas tuntee hallitsevansa oppimistilannetta. Tätä au-

tonomisuuden kokemusta sekä oppilaan tilannekohtaista kiinnostusta ja sisäistä 

motivaatiota voidaan lisätä mahdollistamalla oppilaille mielekkäiden valintojen te-

keminen. Oppimiseen liittyvien valintojen tekemisellä on havaittu olevan yhteys 

oppimisen itsesäätelyn toteutumiseen luokassa. 

Opettajien raportoinnin mukaan työskentelymuodot mahdollistivat oppilaan 

valintojen tekemisen kaikkien kehittämissyklien aikana. Aineisto antaa kuitenkin 

viitteitä siitä, että valintojen tekemisen itsenäisyys ja tilanteiden monipuolisuus li-

sääntyivät lukuvuoden aikana. Ensimmäisessä kehittämissyklissä eräs opettaja ku-

vasi valintojen tapahtuneen hänen osoittamissaan vaiheissa: 
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”Toteutus jatkui oman aiheen valinnalla.” (Opettaja 1 / UBIKO 1 -jaksora-

portti) 

Opettajan kuvaus osoittaa sen, että hän on määritellyt, missä vaiheessa oppilas saa 

tehdä valinnan. Tämänkaltainen valinta kasvattaa oppilaan tilannekohtaista moti-

vaatiota ja totuttaa oppilasta tekemään toimintaansa ohjaavia päätöksiä. Tavoitteel-

lisen työskentelyn harjoittelun alettua toisessa kehittämissyklissä oppilaat saivat 

enemmän vastuuta oman oppimisprosessinsa ohjaamisessa ja valintojen tekemi-

sessä. Kevätlukukaudella opettajat jättäytyivät tukemaan oppilaiden tavoitesuun-

tautunutta työskentelyä ja antoivat heille enemmän tilaa toimia autonomisesti ja 

tehdä omatoimisia valintoja työskentelyn aikana. Osa oppilaista tarvitsi kuitenkin 

vahvempaa ohjausta edistyäkseen työskentelyssään. Kolmannen kehittämissyklin 

raporteissa opettajat toivat erityisen tietoisesti esille, millaisia valinnan mahdolli-

suuksia oppilailla oli toiminnan aikana ollut. Painotus näkyi myös oppilaiden ra-

portoinnissa (ks. kolmannen kehittämissyklin toteutunut oppimiskonteksti luvussa 

6.2.1). Oppilaiden valinnat kohdistuivat sekä kontekstuaalisiin tekijöihin (tilat, vä-

lineet, oppimistehtävät, materiaalit, arviointi/haasteet) että oppimisstrategioiden 

käyttöön. Neljännen kehittämissyklin kuvausten perusteella valintojen mahdollis-

taminen sisältyi opettajien suunnittelemaan toiminnan vaiheistukseen eikä sen mer-

kitystä juurikaan erillisesti korostettu. 

(6) Reflektoinnin tukeminen 

Oppimisen itsesäätelyn toteutumista tukee se, että oppilaalla on mahdollisuus tar-

kastella ja reflektoida omaa oppimistaan. Edellä mainitut arviointikäytännöt tarjo-

sivat oppilaille monipuolisia tilaisuuksia reflektointiin. Tämän lisäksi oppimista tu-

ettiin päiväkirjojen avulla. Kehittämissyklien aikana oppilaat vastasivat viikoittain 

strukturoidun päiväkirjan viiteen kysymykseen (ks. Liite 3). Päiväkirjan avulla op-

pilaita ohjattiin analysoimaan työskentelyään ja ajatteluaan kuluneelta kouluvii-

kolta. Kysymykset kohdistettiin oppimisen itsesäätelyn kannalta tärkeisiin proses-

seihin eli kiinnostukseen, valintoihin sekä strategiseen työskentelyyn. Viikkopäi-

väkirjan lisäksi oppilaat vastasivat kehittämissyklin jälkeen strukturoituun jakso-

päiväkirjaan (ks. Liite 3), jossa kysymykset ohjasivat reflektoimaan työskentelyn 

aikaisia emootioita ja motivaatiotekijöitä. Päiväkirjan täyttämiseen liittyvässä ref-

lektiossa metakognitiiviset prosessit toimivat välittäjinä kokemusten vaikuttaessa 

seuraavaan samankaltaisen oppimistehtävän parissa tapahtuvaan työskentelyyn ja 

tuleviin oppimisen itsesäätelysykleihin. 
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6.2.3 Miten opettajat tulkitsevat kokemustaan oppimisen itsesäätelyn 

kehittymisen tukemisesta lukuvuoden lopussa? 

Lukuvuoden lopussa opettajille tehtiin teemahaastattelu, jonka aikana keskusteltiin 

siitä, miten opettajat tulkitsevat kehittämissyklien aikaisia havaintojaan oppimisen 

itsesäätelyn teorian viemisestä luokkatyöskentelyyn. Haastattelujen perusteella 

voidaan yleisesti todeta, että kaikki opettajat näkivät oppimisen itsesäätelyn kehit-

tymisen pitkäkestoisena prosessina: 

”Aika lyhyt on yks lukuvuosi, tämmönen oppiminen, et vakiintuneita tapoja op-

pimisstrategioita, opiskelustrategioita. Se vaatii pitempikestoisen ajan kuitenki 

ja nelonen niin kyl mä nään, et ihan ykkös-kakkosella, kolmosella ja pitää läh-

tee määrätietoisesti lasta ohjaamaan, että miten opin oppimaan, ja avata se 

sitten sille ikäkaudelle sopivalla tavalla.” (H1) 

Lainaus tuo esille kokeneen opettajan näkemyksen siitä, että oppimisen itsesäätelyn 

osataitoihin kuuluvien oppimisstrategioiden lapsentasoinen harjoittelu tulisi aloit-

taa jo alkuopetuksessa. Toisaalta opettajat toivat esille sen, että oppimisen itsesää-

telyn tukemisen pitää olla jatkuvasti luokassa läsnä olevaa toimintaa, jossa eri ele-

mentit ovat virittyneet tavoittelemaan yhteistä päämäärää. Tämä tulee hyvin esille 

seuraavasta yhdestä haastattelusta poimitusta dialogista: 

Haastattelija: ”Niin mikä sun mielestä on se konteksti? Mikä siinä kontekstissa 

täytyy olla, että se itsesäätely ikään kuin pääsee valloilleen ja irti toteutu-

maan?” 

H2: ”Sillon se kyllä…” 

Haastattelija: ”Susta niin opettajana sen aikusen läsnäolon lisäksi?” 

H2: ”No sillon siinä pitäisi olla tuota, jos ajatteleee ihan se konteksti, ymmär-

retäänkö se tämmösenä atmosfäärinä, mentaalisena kontekstina tai sitten täm-

möisenä fyysisenä tilana. Siis sen tilan pitäis olla sellanen, että sekä tämä at-

mos että tää fyysinen tila, että mentaalinen tila ois samaan suuntaan jäsentynyt, 

että puhuisi samaa kieltä.” 

Edellä kuvatut vaatimukset oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemiselle edel-

lyttävät opettajalta hyvää ammatillista osaamista: 

”Ne tulee tässä oppimisen itsesäätelyn kanssa, et sehän on sellasta opettajan 

hyvin pedagogista asiantuntemusta, että opetustaidon niinku monelta eri osa-
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alueelta. Siinä se on sen opetustilanteen järjestäminen ja suunnittelu, arviointi 

ja luokanhallinnat ja kommunikointi, ja monet asiat siitä tulee esille.” (H1) 

Tutkimuksen aikaiset kehittämissyklit antoivat opettajille käytännön kokemusta 

siitä, mitä oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukeminen tarkoittaa. Saatujen ko-

kemusten rikastuttamista tulkinnoista muodostui kolme pääluokkaa: oppimisti-

lanne, fyysinen oppimisympäristö ja sosiaalinen vuorovaikutus oppimistilanteessa. 

Kukin näistä jakautui useampaan alaluokkaan. Yhteenveto muodostuneista luokista 

esitetään taulukossa 33. Sulkeisiin on merkitty eri luokkiin sijoittuneiden merkitys-

yksikköjen määrällinen esiintyminen sekä informanttien määrä kuvaamaan aineis-

ton painottumista eri luokkien välillä. 

Taulukko 33. UBIKO-opettajien näkemys oppimisen itsesäätelyn kehittymiseen vaikut-

tavista tekijöistä. 

Pääluokka Alaluokka 

Oppimistilanne (152/6) Ohjaus oppimistilanteessa (63/6) 

Oppimistehtävä (55/6) 

Oppimisen arviointi 34/6) 

Fyysinen oppimisympäristö (94/6) Tilat ja kalusteet (50/6) 

Teknologia (44/6) 

Sosiaalinen vuorovaikutus oppimistilanteessa (40/6) Vuorovaikutuksen merkitys (31/6) 

Sosiaaliset työskentelymuodot (9/4) 

Seuraavassa esitellään teemahaastatteluihin pohjautuvat tulokset siitä, miten opet-

tajat tulkitsevat (1) oppimistilanteen, (2) fyysisen oppimisympäristön ja (3) oppi-

mistilanteen aikaisen sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikuttavan oppimisen itsesää-

telyn kehittymiseen ja sen tukemiseen. 

(1) Oppimistilanne 

Opettajille tehtyjen teemahaastattelujen analyysin perusteella oppimistilanteeseen 

liittyvät oppimisen itsesäätelyn kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden kuvaukset ja-

kautuvat kolmeen alaluokkaan: ohjaus oppimistilanteessa, oppimistehtävä ja oppi-

misen arviointi. Seuraavassa kuvataan kunkin alaluokan analyysin tulokset. 
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Ohjaus oppimistilanteessa 

Opettajien haastatteluista tulee selvästi esille, että oppilaat tarvitsevat oppimisteh-

tävän tekemisen aikana jatkuvaa tukea: 

”No vähän niinku urakka, mutta kuitenki siinä on se semmonen kontakti sitten 

koko ajan, että ei pistetä vaan lapsia tekemään, vaan sitä pohditaan ja palau-

tellaan välissä.” (H4) 

Opettajien kuvauksissa opettaja nähdään oppilaan oppimista tukevana rinnallakul-

kijana, jonka rooli vaihtelee eri tilanteissa. Välillä opettajan tehtäväksi kuvataan 

suora ohjaus, jolloin opettaja selittää tai mallintaa esimerkiksi opiskelutekniikkoi-

hin liittyviä asioita: 

”Ite mä oon sitä, että just oppimisstrategiat, että ne on mulla tosi vahvasti mu-

kana. Ja opiskelustrategiat, miten luokkahuoneessa työskennellään, että ne pi-

tää lapselle opettaa.” (H1) 

Toisaalta suora ohjaus voi olla oppimistilanteessa tapahtuvaa yksilökeskeistä oh-

jausta. Yksi opettaja kuvasi hyödyntävänsä metakognitiivisia kysymyksiä oppimi-

sen itsesäätelyn tukemisessa: 

”Sitä mä ainakin, että se vuorovaikutus lapsen kanssa niin ihan henkilökohtai-

nen on aina se, että ooks sä yltäny tavoitteisiin.” (H3) 

Yksi opettajista kertoi haastattelussa hyödyntäneensä luokan seinällä ollutta visu-

aalista mallia oppimisen itsesäätelyn eri osataitojen harjoittelussa. Lukuvuoden lo-

pussa kuvio oli käytössä kaikissa luokissa (ks. Liite 2. Oppilaana minä). Kuvion 

avulla opettaja pystyi konkretisoimaan oppilaille eri osa-alueiden harjoittelua op-

pimisen itsesäätelyn kokonaisuuden osana: 

”No se jää varmasti se kuvio, minkä mää piirsin heti, kun tää alkoi. Mä yritän 

aina konkretisoida sen asian niin, että laps voi sen ymmärtää. Koska mitä se 

auttaa, jos mun päässä on se kuvio? Et jos mä voin konkretisoida sen sille lap-

selle, että miten sää, miten tää työtapa, niin sillon se voi toimia.” (H4) 

Kuvion hyödyntämistä oppimistilanteiden aikana hän kuvasi seuraavasti: 

”Se oli koko ajan näkyvillä ja ihan nopeasti siitä katottiin, että nyt ollaan tässä 

vaiheessa. Mietippä nytten. Ja sitten, kun tultiin sinne loppuun ja arvioitiin sitä, 

että (vaimealla äänellä) että oliks se tuota, jota sä ajattelit. Koska mun mielestä 

lapselle ei voi olla mitenkään monimutkasempaa.” (H4) 
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Perusteellisimmin opettajat kuvasivat ohjaavaa rooliaan tutkimusprojektiin perus-

tuvassa työskentelyssä, jonka aikana he pyrkivät kehittämään oppimisen itsesääte-

lyä sitouttamalla oppilaita itsesäätöiseen oppimiseen. Alkuvaiheen työskentelyssä 

opettajat korostivat oppilaan tehtävänymmärryksen vahvistamista monipuolisen 

havainnollistamisen ja keskustelun avulla: 

”Justiinsa näitä tärkeitä asioita, että jos meillä on oppisisältönä vaikka kedon 

kukkaset niin, että avataan, rapsutellaan auki lapsen mielikuvitus sieltä ja 

aiemmat tiedot sieltä. Lähteä jollain hyvällä johdannolla sinne, et sillä lapsella 

on niinku ennakkojäsenteet siinä, jollain tavalla auki. Kyllä mä nään, että se 

visualisointi on hyvin tärkee siinä alkuvaiheessa, että ne otsikot taululla, voi 

olla kuva, voi olla ääntä. Elikkä kaikki aistit käyttöön siinä vaiheessa. Sitten 

kun mennään siihen itsesäätelyyn, niin lapsen pittää tiedostaa se, mikä tässä 

on sitten se tavoite, mitä mä opiskelen, mitä käsitteitä siellä on, mitä mun pitää 

tietää syy-seuraussuhteita, kausaliteettia siellä, ja miten pystyn selittään jotain 

ilmiöitä.” (H1) 

Esimerkissä opettaja kuvaa, kuinka työskentelyn alussa aktivoidaan aiemmat tiedot 

ja orientoidutaan yhdessä tulevaan työskentelyjaksoon. Tämä käynnistää oppilaan 

kognitiiviset ja metakognitiiviset sekä motivationaaliset prosessit, joiden avulla op-

pilas kontekstualisoi opettajan antaman tehtävän. Tämä vaihe liittyy keskeisesti op-

pimisen itsesäätelyn prosessin ensimmäiseen vaiheeseen, jolloin oppilas ennakoi ja 

suunnittelee tulevaa työskentelyä (ks. Kuvio 1, s. 22). 

Opettajien mukaan osa oppilaista tarvitsi tukea motivaation ylläpitämisessä 

työskentelyn aikana. Keinoiksi opettajat mainitsevat pienten palkkioiden käyttämi-

sen, valintojen mahdollistamisen, välittävän ilmapiirin luomisen ja tuen saamisen 

mahdollisuuden. Kuvauksista tulee voimakkaasti esille pyrkimys yksilöllisen tuen 

antamiseen. Tällöin tuetaan oppilaan tavoitteen saavutettavuutta ja vahvistetaan 

oppilaan kokemaa minäpystyvyyden tunnetta. Tämä näkyy seuraavassa aineistoesi-

merkissä, jossa opettaja kertoo, kuinka avun saaminen tukee motivaation kasvua 

matematiikan tehtävien ratkaisussa: 

”Se näkee, et muut pääsee pitemmälle. Miks hän ei osaa? Niin tulee jopa ite 

kysyyn, että mikä tässä meni pieleen, ja haluaa yrittää sen uuestaan. Mä voin 

olla siinä vierellä ja huomata, miksi se ei osaa. Mää huomaan sen. Silloin mä 

osaan oikeesta kohasta neuvoa. Ja se pääsee eteenpäin, ja se motivoituu ja saa 

(nauraa) niitä ihme örvelöitä sieltä ja mitä milloinkin.” (H3) 
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Työskentelyvaiheessa opettajan haasteena on tukea oppilaan autonomian koke-

musta. Tämän totesi haastattelussa yksi opettaja seuraavasti: 

”Itsesäätelyä voi tapahtua lähtökohtaisesti VAIN, nyt sanon aika voimakkaasti, 

sillon, kun työskennellään niillä lasten omilla ajatuksilla, joita tarkastellaan ja 

joita tutkitaan, jolloin ne koetaan omiksi ja aidosti sellaisiksi autenttiseksi ma-

teriaaliksi, jonka varassa opiskellaan asiaa.” (H2) 

Sama opettaja otti esille sen haasteen, jonka autonomisuuden tukeminen opettajan 

työlle asettaa: 

”Ja usein siinä, että opettajan pitää hillitä tai jarruttaa sitä prosessia. Et op-

pilas menee hyvin herkästi liian nopeasti, koska hänellä ei vielä ole taitoa py-

sähtyä ja katsoa ympärilleen ja katsoa asioita syvemmin, palata taaksepäin. 

Siinä tarvitaan opettajan apua, ja sitten ollaan herkässä tilanteessa, koska toi-

saalta niitä asoita ja havaintoja ja huomioita tällä lailla ei sais tehä niinkun 

opettaja, vaan sen oppilaan pitäs pystyä niitä tekemään. Et miten opettaja toi-

mii sillä tavalla, että hän johdattaa, tukee ja ohjaa sitä oppilasta itse ajattele-

maan ja huomaamaan asioita, niin se on sellanen pedagoginen haaste aina.” 

(H2) 

Kuvauksen mukaan opettajan tehtävänä on auttaa oppilasta pysähtymään ja tutki-

maan työskentelyään. Näin opettaja auttaa oppilasta tulemaan tietoiseksi toimin-

nastaan, ajattelustaan ja ratkaisuistaan. Tämänkaltainen oman toiminnan tiedosta-

mista auttava ohjaus tukee erityisesti oppimisen itsesäätelyprosessin monitorointi-

vaihetta (ks. Kuvio 1, s. 22). Näiden lisäksi yksi opettaja toi esille opettajan olemi-

sen tavan merkityksen: 

”No tuota on varmaan monenlaisia tapoja, että mä sanoisin että varmaan tär-

kein ja yks semmonen hyvin tärkee tapa tukea oppilaan itsesäätelyä on se opet-

tajan tapa olla siellä luokassa lasten kanssa. Opettajan tapa kysyä, kommuni-

koida yleensä, asettaa tehtäviä ja kysymyksiä.” (H2) 

Opettaja korosti sanavalintojen lisäksi olemisen tapaa, jolla opettaja ”kirjoittaa auki” 

omat tavoitteensa ja arvostuksensa. Hän käytti esimerkkinä sitä, kuinka hallitulla 

hiljaisuudella voi ohjata oppilaita kuulemaan ja ajattelemaan, mitä toiset sanovat: 

”Heti, jos mä sanon lapsille, että selitätkö Matti, mitä ajattelet tuosta, ja sen 

jälkeen en puhu mitään vaan kuuntelen, sanooko muut jotaki. Niin mä sanon 

siinä jotaki, kun teen näin. Omasta ideastani mä ajattelen, ja miten toiset ih-

miset liittyy siihen. Miten tärkeää ois esimerkiks se, et toiset kuulee ja pystyy 
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tarttumaan siihen ja tavallaan pystyvät huomaamaan sen tavan ajatella ensiksi 

siinä toisen ajattelussa ja kenties sitä kautta myös itsessään. Ja opettaja on 

läsnä siinä koko ajan omassa kommunikatiivisessa toiminnassaan, sen muotoi-

luissa ja sisällöissä, läsnä ajattelun ja itsesäätelyn opettajana.” (H2) 

Näin sanoessaan opettaja ottaa kantaa ulkopuolisen tukemaan itsesäätelyprosessin 

toteutumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Sanallisen kommunikaation lisäksi hän nä-

kee merkityksen oppimistilanteen kokonaisuudella, jossa opettajan olemisen tapa 

on yksi oppimisen itsesäätelyn tukemisen keino aktivoidessaan oppilaan metakog-

nitiivista prosessointia. Hän tiivisti oppimisen itsesäätelyn tukemisen pedagogisen 

haasteen seuraavasti: 

”Et miten opettaja toimii sillä tavalla, että hän johdattaa, tukee ja ohjaa sitä 

oppilasta itse ajattelemaan ja huomaamaan asioita. Se on sellanen pedagogi-

nen haaste aina. Kaikkein helpointahan on se, että opettaja opettaa suoraan ja 

sitten olettaa, että oppilas oppii. Ja tässä on ihan erilaisesta oppimisen ideasta 

kysymys, mitä minä esitän.” (H2) 

Oppimistehtävä 

Koulussa toteutettavien oppimistehtävien suunnittelun lähtökohtana on opetus-

suunnitelma, jonka sisällä on opettajien näkemyksen mukaan liikkumavaraa mie-

lekkäiden kokonaisuuksien rakentamiseen: 

”No minun mielestä sitten kumminkin semmonen opetussuunnitelman karsimi-

nen tavallaan avaa sellasen laajan tarjottimen tiettyihin aihepiireihin. Ne tar-

jottimet tulee sillä tavalla laajemmaksi ja oppilaan enemmän lähestyttäviksi, 

ett sieltä oppilas voi poimia sitten itelleen sitten näitä tarjottuja, ett mää aina 

lähen miettimään, että ois joku tavaratalo tai tarjotin (nauraa) joissakin aihe-

piireissä tai oppiaineissa.” (H5) 

Opettajan kuvauksesta ilmenee, kuinka opetussuunnitelman pedagogisoinnin teh-

tävänä on muuttaa siellä esitetyt tavoitteet lapsentasoisiksi ja ymmärrettäviksi. Täl-

löin oppilaan työskentelyn lähtökohdaksi mahdollistuu opetussuunnitelman sijasta 

aito ratkaisua vaativa ongelma: 

”Jos pedagogisessa tilanteessa halutaan saada oppimista aikaan, täytyy olla 

lähtökohtana jokin ongelmallinen tilanne tai probleema tai joku tällanen, mikä 

vaatii ratkaisua, mitä ei aikaisemmin tiedetä.” (H2) 
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Oppimisen itsesäätelyprosessin näkökulmasta ongelma, joka haastaa sopivasti op-

pilaan aikaisemman tietämyksen, aktivoi voimakkaasti motivationaalisia ja kogni-

tiivisia prosesseja. Tämä luo hyvän mahdollisuuden oppimisen itsesäätelyn toteu-

tumiseen opetusta eheyttävissä reaaliainekeskeisissä tutkimusprojekteissa ja reaa-

liaineissa yleensäkin. Tämän toivat esille myös opettajat: 

”Niin siis se on lukuaineet oikeastaan sillä tavalla, et jos lähetään ympäristö- 

luonnontieto. Se on vallan mainio, koska siellä on jotain kokemusperäistä tie-

toa, joka tulee näistä opiskeltavista asioista.” (H1) 

”Sitten jos ajattelee vielä sillä lailla, että jotku semmoset opiskelukokonaisuu-

det, joissa on isompi teema tai ilmiö tai jokin tämmönen, joka yhistää ne. Lap-

sille jotenki tuttu, jossa yhistyy vaikkapa eri oppiaineitten erilaisia näkökulmia, 

niin siellä saatto olla erityisen herkullinen itsesäätelyn kehittämisen pelikenttä, 

koska tuota näihin ilmiöihin yleensä liittyy niillä lapsilla omia kokemuksia ja 

ideoita ja ajatuksia.” (H2) 

Lukuaineiden lisäksi matematiikka koettiin oppiaineeksi, jonka luomassa konteks-

tissa on sen selkeyden vuoksi helppo harjoitella oppimisen itsesäätelyn osataitoja: 

”Matikka on ehkä sillä lailla se, että se on mulle aika läheinen oppiaine ja 

sitten hirveen selkee ja tarkka, et siinä voi sanoa, onko osannu jonkun laskun 

vai ei. Niin siinä ne tekee hirveen herkästi tällasia määrällisiä tavoitteita. Mä 

osaan ne oikein niin ja niin monta laskua, ja tavoitteet aika usein asetetaan, 

että lasken kaikki laskut oikein. Ja siinä on hirveen helppo tehä ja on valmiita 

korjaamaan, jos se menee pieleen.” (H3) 

Oppiaineita enemmän opettajat kertoivat haastatteluissa oppimistehtävän rakentee-

seen ja lähtökohtaan liittyviä asioita. Osa kuvatuista oppimistehtävistä oli lyhytkes-

toisia, mutta ne sisälsivät paljon oppimisen itsesäätelyä mahdollistavia elementtejä: 

”Se sitten rajoittaa näitä mun juttuja niin. Jos mulla on useita tunteja itselläni 

sattumalta peräkkäin luokassa, niin mä saatan tehä siitä semmosia kokonai-

suuksia, että oppilaat voivat vapaavalintaisesti valita, että mä teen nyt tämän 

homman ja sitten tuon toisen ja sillä tavalla saavat sitä vapautta päättää, että 

teenks mä nytten tämän vai tuon. Ja pieniä opetustuokioita ja semmosia kokoa-

via tilanteita, jotta se työ sujuu. Se on mulle semmonen ihanteellinen, että mä 

esittelen ja motivoin ne asiat, mitkä on tämän päivän asioita tai kenties, jos 

sattuu kahtena päivänä, ja sitten lapset saa päättää siinä, miten he tekevät ja 

missä järjestyksessä.” (H4) 
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Lainauksessa opettaja kuvaa, kuinka rajaa tehtävää oman näkemyksensä mukaan, 

mutta jättää tilaa oppilaan valinnoille työskentelyn suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Välillä opettaja kokosi oppilaat yhteisiin keskusteluihin ja varmisti niiden avulla 

jokaisen tuen saannin ja motivaation säilymisen. Parhaimpana oppimisen itsesää-

telyä tukevana tehtävämuotona opettajat pitävät oppilaskeskeisiä tutkimusprojek-

teja, joiden ajallinen kesto vaihtelee: 

”Mä sanoisin tätä projektipohjaiseksi työskentelyksi ja sit, et mä koen, et sem-

monen projektin tekeminen, et niillä on semmonen. Vaikka se ei ois ees pitkä-

kestonen, mut esimerkiks jos tutkitaan pikkulintuja, niin sitä ei tehä niin, et 

opettaja opettaa siellä taululla, et tässä on peipponen, ja käyään ne linnun osat 

ja ulkonäöt ja muut läpi, vaan nimenomaan se, että me lähettäs jotenkin se 

tutkimaan. Ja vaikka se olis vaan se yks oppitunti, sekin tehään sen saman kaa-

van mukaan, mitkä asiat on tärkeitä, mistä me löyetään se tieto, sitten etitään 

ja raportoidaan.” (H3) 

Kehittämissyklien aikana luokissa toteutettiin paljon pitkäkestoisia tutkimuspro-

jekteja, joiden rakennetta yksi opettaja kuvasi seuraavasti: 

”Oikein tyypillinen tällanen pedagoginen sovellus tai konkretisointi tällasesta 

oppimisen tavasta on projekti, jossa jokin tutkimusprojekti, jossa lähtökohtana 

on jokin ilmiö tai asia, jossa oppilasta kiinnostaa ja hänellä on siihen liittyen 

kysymyksiä tai ongelmia. Ja siinä on joku tietoperustainen tai pohja, on joku 

esiymmärrys siitä, mutta se ilmiö on kuitenki jollaki tavalla vielä avoin tai siinä 

on semmosia puolia, joita hän ei käsitä tai ymmärrä. Me ymmärrämme opet-

tajina, että on olemassa tällasia asioita opetussuunnitelmassa ikään kuin si-

sältöinä siellä olemassa, jolloin se pedagoginen toiminta tarkottaa sitä, että 

tämmösen teeman tai ilmiön ympärille mahdollistetaan oppiminen sillä tavalla, 

että oppilas voi huomata tai löytää siihen ilmiöön liittyvän ongelman tai tälla-

sen, mitä se ei tiedä.” (H2) 

Opettajan kuvauksessa oppimistehtävän lähtökohtana on oppilasta kiinnostava ja 

kysymyksiä herättävä ongelma. Opettajan mukaan tämä edellyttää, että oppilaalla 

on oltava tietoperusta/esiymmärrys opiskeltavasta asiasta. Tehtävän rajauksen on 

opettajan mukaan oltava sopivasti avoin, jolloin se toteutuu opetussuunnitelman 

mukaisena, mutta jättää tilaa oppilaan omille kysymyksille ja valinnoille. 
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Oppimisen arviointi 

Opettajat näkevät oppimisen arvioinnin liittyvän vahvasti oppimisen itsesäätelyn 

kehittymiseen. Työskentelyn aikana opettajat pitivät tärkeänä arvioinnin roolin ja 

keinojen löytämistä oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemiseksi: 

”Et se on tuonu sillä tavalla uusina asioina tämän arvioinnin nostamisen en-

tistä tärkeämpään rooliin ja sitten niitten erilaisten konkreettisten muotojen 

löytämiseen ja kokeilemiseen.” (H2) 

Haastatteluissa opettajat painottivat jatkuvan oppimista ohjaavan arvioinnin mer-

kitystä, mutta myös opitun arvioinnilla nähtiin yhteys oppimisen itsesäätelyyn: 

”Niin nyt kevättodistuksessa kolme numeroo. Osa oli aika yllättyneitä sit, et 

miks siellä on kolme kutosta. Mä ootin jotain parempaa. Kyl se nyt se oma 

työnteko sitten niin realisoituu siinä, että näin on tosi hyvyys ja kymppiä siellä 

niin kyl ne tietää, kun työ on tehty hyvin. Mikä ero siinä sitten on? Vaatii niin 

paljon opettajalta niin oppimisen, et pitää ajatella ääneen, kertoo, että mitä 

sinun pitää tehä. Sit kun siellä on kakskytkolme eri tapausta, niin sit kyllä hyvin 

erikseen eri lapsille kertoa.” (H1) 

Esimerkistä näkyy, kuinka opettaja pyrkii opitun arvioinnin kautta tuomaan esille 

mahdollisuuden oppia omasta työskentelystään. Opettaja näkee tärkeäksi auttaa op-

pilasta tulkitsemaan tulostaan oman kehittymisensä kannalta rakentavasti. Mitä 

painokkaammin oppimisen itsesäätelyyn liittyviä asioita käsitellään oppimisen ar-

vioinnin yhteydessä, sitä korostuneemman merkityksen se saa myös oppilaiden 

ajattelussa: 

”Että jos me nostamme itsesäätelyn ja tavoitteen asettamisen ja sen seuraami-

sen ja aletaan arvioimaan sitä, niin lapsi huomaa, että haa tää on tärkeää tai 

merkityksellistä ja itsesäätely sillä tärkeätä, koska sitä arvioidaan eli arvoste-

taan, ja siinä voi olla hyvä tai huono tai jotenki, mitä skaalaa siinä nyt käyte-

tään.” (H2) 

Yksinkertaistaen voisi sanoa, että kun oppimisen itsesäätelyä arvioidaan opettajan 

aloitteesta, lapsi oppii, että itsesäätely on arvokasta ja siinä voi kehittyä. Oppimisen 

näkeminen kehittyvänä ominaisuutena on oppimisen itsesäätelyn vahvistumisen 

kannalta tärkeää. 
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Opitun arvioinnin rinnalla opettajat pitävät tärkeänä oppimista ohjaavia arvi-

ointimuotoja. Yksi opettaja kuvasi niitä laadullisiksi arviointimenetelmiksi, joita 

toteutettiin monipuolisesti erilaisissa sosiaalisissa muodoissa: 

”Mutta sitten on hirveen paljon sitä kvalitatiivista mittaamista, jossa tulee just 

tämmönen lapsen oma arviointi, itsearviointi. Sitten toveriarviointia me käyte-

tään aika paljon, että samassa ryhmässä ketkä on, niin ottavat sen ryhmän 

kannalta. Ja sitten vielä lopuksi saatetaan tai jos on joku yksilötyö, niin sen 

esittäminen, niin sitten koko porukka on arvioimassa.” (H5) 

Arvioinnin vuorovaikutteisuus tukee oppimisen itsesäätelyn esiintymistä luokassa. 

Opettajat kuvasivat oppilaiden olleen mukana arvioinnin suunnittelussa ja toteu-

tuksessa monin tavoin. Tämä tulee esille seuraavassa aineistoesimerkissä: 

”Että jossakin matematiikan opetuksessa oli tää arviointikaveri, niin siinä oli 

itse asiassa täysin sama idea, mutta sitä sitten vähän varioitiin. Mietittiin niit-

ten oppilaitten kans erilaisia arviointitapoja ja kuka arvioi mitäkin. Yritettiin 

laajentaa sitä sillä tavalla, et arvioidaanko tuota aktiivista osallistumista tai 

läksyjen tekoa tai mitä ne lapset itse toi arvioinnin kohteeksi. Niitä otettiin ar-

vioinnin kohteeksi ja sitten toteutettiin sitä arviointia sillä tavalla, ku ne lapset 

ehdotti.” (H2) 

Arviointikaverin syntymisen tausta-ajattelua opettaja kuvasi seuraavasti: 

”Ikäänku projektin yhteyteen sisällytetään yhtenä keskeisenä palikkana, yh-

tenä osasena sen prosessin arviointi, joka perustuu siihen, mitä alussa on läh-

detty tekemään ja mitä tavoitellaan. Sitten arvioidaan sen saavuttamista, to-

teutumista ja sitä muokataan, ja taas lopussa arvioidaan sitä.” (H2) 

Arvioinnin yhteinen määrittely vahvistaa sekä opettajan että oppilaan käsitystä siitä, 

mikä työskentelyn aikana on tärkeää ja millaista päämäärää tavoitellaan. 

(2) Fyysinen oppimisympäristö 

Fyysinen oppimisympäristö koostuu opettajien näkemyksen mukaan tiloista, niissä 

olevista kalusteista ja käytettävissä olevasta teknologiasta. Seuraavaksi esitetään 

tulokset siitä, miten opettajat tulkitsevat fyysisen oppimiskontekstin vaikuttavan 

oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemiseen. 
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Tilat ja kalusteet 

Opettajat kuvasivat haastatteluissa tilojen ja kalusteiden merkitystä oppimisen it-

sesäätelylle eri tavoin. Yksi opettajista ilmaisi ympäristön merkityksen lähinnä 

viihtyisyyden ja muiden tekemisen havainnoinnin kautta: 

”Fyysinen ympäristö on tietysti ollu kiva, ja on ollu viihtyisää siinä omassa 

luokassa ja toisaalta saa olla mukana tällä tavalla näkemässä, mitä vois tehä.” 

(H4) 

Toinen opettaja kuvasi tilan ja kalusteiden merkityksen oppimisprosessille hyvin 

kokonaisvaltaisesti perustellen niiden vaikutuksen ympäristön luomien olosuhtei-

den ja valinnan mahdollisuuksien kautta: 

”Se että se fyysinen, millä tavalla lapset ovat siellä fyysisesti suhteessa toi-

siinsa, miten lähellä he ovat, miten kuulevat toisiansa, miten he ovat opettajaa 

lähellä. Niin sillä on suuri merkitys mun mielestä. Silläkin, että ne pääsee liik-

kumaan johonki ja hakemaan paikkaansa siellä. Silläki on varmaan merkitystä.” 

(H2) 

Konkreettisena esimerkkinä jälkimmäinen opettaja käytti pyörivän tuolin vaiku-

tusta ulkopuolisen tukeman säätelyprosessin kannalta: 

”Niin jos ajatellaan sitä, että itsesäätelyyn kuuluu se, että sä ikään kuin peilaat 

ja asetat omaa ajatteluasi toisen ajattelua vasten. Sä voit kääntyä ja kuunnella 

sitä toista, niin sitten se kalustekin on merkityksellinen.” (H2) 

Myös muut opettajat olivat huomanneet tilan ja kalustuksen vaikutuksen luokassa 

syntyvään vuorovaikutukseen: 

”Ja sitten myös ne jakkarat, joita mä en myöskään aattele, kun mä en saa niitä 

ikinä mahtumaan, niin nythän ne on ollu kyl siinä, niin nythän mä melkein joka 

päivä aloitan. Nähään kaikki toisemme, ja sittenhän siellä muutamat on joten-

kin jopa aktivoitunu keskusteleen. Sellaset, jotka herkästi jää, ja tulee ta-

sasemmin kysyttyä niiltä.” (H3) 

Kontekstin säätelyn ollessa yksi oppimisen itsesäätelyn osa-alue tulisi koulussa 

pystyä kokemaan ja havainnoimaan erilaisten tilojen ja ryhmittelyjen vaikutusta 

omaan oppimiseen. Opettajat kokivat UBIKO-solun tilat ja kalusteet joustaviksi ja 

nopeasti muokattaviksi: 
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”Ei siin mee kuin ihan muuan minuutti kun kääntää, kun vaan sanoo, miten 

kääntää, jos vain osaa sen selkeesti neuvoa. Niin kyl mä aina monenlaisia oon 

kokeillu. Mä oon kuitenkin todennu, et tää on hyvä systeemi.” (H3) 

Lisäksi tilat mahdollistivat oppilaiden ja oppilasryhmien itsenäiset valinnat työs-

kentelypaikan suhteen: 

”Että ne on löytäny sellasia paikkoja, ja sitten mun luokassa on muutama op-

pilas, jotka jää aina siihen oman pulpetin ääreen tekeen ihan rauhassa. Toiset 

lähtee lasikoppeihin, ja jotkut kysyy, et saako sinne ja sinne (vaimea ääni). Et 

sillon, kun se on mahollista ja vapaa, niin ollaan, ja sit ne hirveen hyvin tyytyy 

silti (vaimea ääni) siihen, kun mä sanon, että ei nyt. Et sen verran usein mä 

annan varmaan…” (H3) 

Aineiston perusteella näyttää siltä, että tilojen ja kalusteiden merkityksen tiedosta-

minen saattaa vaatia pitkäkestoista kokemuksen reflektointia. Tähän antaa viitteitä 

myös seuraava opettajan haastattelusta poimittu lainaus: 

”Mut kyllä se monimuotoinen tila pystyy hyödyntää, tuo vaihtelua. Mut siinä-

kin sillä tavalla, että järki mukana. Ei joka ikinen tunti hypätä mennä jonneki 

tilaan. Kyllä solussa kun lapset on pitempään, kolme vuotta ne kun on, niin 

kolmas vuosi on sillä tavalla, et siellä on niitä vakiintuneita käytäntöjä jo tullu. 

Et vuosi on aika lyhyt aika seurata, mitä siellä tapahtuu.” (H1) 

Teknologia 

Opettajat näkevät teknologian hyödyntämisen tukevan oppilaiden oppimisen it-

sesäätelyn toteutumista ja kehittymistä. Yksi opettaja kuvasi teknologian merki-

tystä näin: 

”On iso merkitys, koska tuota se mahdollistaa sen oppimisprosessin tallenta-

misen, sen eri vaiheitten tallentumisen ja tallentamisen, ja sen yksinkertanen 

ja ikäänku lapsen käteen ja toimintatapaan ja -tyyliin sopiva käyttö. Se väline 

itsessään. Niin se auttaa hahmottamaan sitä oppimisen prosessia. Se säilyy 

siellä muistissa, ja sitä voi korjata, ja sitä voi muokata.” (H2) 

Opettajien näkemyksen mukaan teknologian hyödyntäminen lisää erityisesti heik-

kojen poikien tilannekohtaista motivaatiota. Yksi opettaja kuvasi laitteiden tuomaa 

tilannekohtaista kiinnostusta seuraavasti: 
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”Tosin täähän motivoi tietyllä tavalla just se kehnoin neljännes, kolmannes, 

viidennes. Ne poikaparat niin kyl tää tekniikka, joka vie mukanaan. Se on yks 

tapa motivoida. Mut jos sitä tullee liikaa, niin se menettää sen motivoinnin 

tehon siitä.” (H1) 

Opettajan tulkinnan mukaan teknologian itseisarvoinen kiinnostavuus ei kestä ko-

vin kauan. Teknologia voi kuitenkin olla suuri motivaatiotekijä tarjotessaan oppi-

laalle mahdollisuuden siistiin lopputulokseen tai vaihtoehtoja käytettäviin työtapoi-

hin: 

”Elikkä ainakaan vielä tän yhen vuoden aikana ei oppilaita tarvii hirveesti 

motivoida näitten iPadien käyttöön. Jopa kirjottaminen sujuu ihan paljon in-

tensiivisemmin kuin mitä kynällä ja paperilla. Mä ihan kuutioisin sitä kautta, 

et sitä oppilasta viehättää se, et se ulkonäkö on koko ajan siistiä.” (H6) 

”Jos itsesäätelyä ajattelee, niin siellä parhaimmillaan käytetään useita 

appseja sujuvasti, soveltavasti. Et se on tavallaan työkalu, väline. Et se ei oo 

vain ku yks, et kyl mulla on joku appsi, vaan et lapsella on valmiuksia käyttää 

appsia, niin se on aika pitkällä käyttötaidoltaan, että pystyy tekee päätöksen 

jo.” (H1) 

Käytetty teknologia mahdollisti helpon tavan luoda oppiainekohtaisilla ohjelmilla 

oppilaille tilanteita harjoittelustrategian käyttöön. Opettajat kokivat kuitenkin op-

pimisen itsesäätelyn kehittymisen kannalta tehokkaammaksi tiedon prosessointia 

tukevien työvälineohjelmien käytön: 

”Must tuntuu, että ihan kiva, kun on semmosia tietokonejuttuja maailmalla, 

että no niin, sata appsia matikan oppimiseen ja millä opit minkäki. Et se ei oo 

se, tai siis oikeestaan ennen kuin tää UBIKO alko se tuli jo. Teknologian vah-

vuus ei ole erilaisissa opetusohjelmissa. Jotain varmaan justiin näis meijän 

yhteisis jutteluissa, et olennaisia on, että käytetään tätäki, vaan tosiaan ne työ-

välineohjelmat on meille niin oikeestaan olennaisia.” (H3) 

Lainauksessa työvälineohjelmilla tarkoitetaan itsenäisen ja jaetun sisällöntuotan-

non mahdollistavia applikaatioita (esim. Google Docs, Pages, iMovie, Puppet Pals). 

Käytössä ollut sähköinen miellekartta (Popplet) tuki tavoitteellisen työskentelyn 

harjoittelua mahdollistaessaan helposti muokkautuvan ja sähköisesti jaettavan ta-

van tavoitteen asettamiseen ja sen uudelleenmuotoiluun (aineistoesimerkki H3). 

Lisäksi sovellus tuki organisointistrategian harjoittelua osana oppilaan omaa tutki-

musprosessia (aineistoesimerkki H6): 
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”Nimenomaan sitä, kun ne sieltä löytyy sit ne tavoitteet, mitä ne on tehny ja 

työt, mitkä on kesken niin ne on tavallaan helposti ne ois tavallaan kuin vih-

kossa ne, mitä he on opiskellu. Niin ne joutus aina ettimään sen vihkon ja oleen, 

ja missäs mä olin menossa ja niin edelleen, että vaikka kyllähän ne vihkotyö-

täkin osaa tehdä. Ei se silleen, ja mehän tietenkin paljon tehään, et se tarvii 

niitä välineitä kirja, vihkoja ja näin, ja näissä ne pystyy sen tavallaan.” (H3) 

”Aika nopeasti sinne tuli tällasia ikään kuin kategorioita näillä asioilla. Kun 

joku asia tuli. Mihin se sitten liittyikään. Ensin pantiin väärään ja sitten se 

siirrettiin oikeaan. Tällä tavalla ne pysty ehkä poikkeuksellisen hyvin ton ikä-

seksi sen maiseman maalaamaan, johon sitten lähdetään näitä tutkimuksia 

suuntaamaan.” (H6) 

Mobiiliteknologia mahdollisti eri ohjelmissa prosessoidun tiedon vertailun ja yh-

distelyn helposti. Näin se auttoi oppilaita elaboroimaan työskentelyn eri vaiheissa 

kertynyttä informaatiota ja tuki samalla elaborointistrategioiden kehittymistä: 

”Toinen hakee tietoa, toinen kirjoittaa Popplettiin tänne, ja sitten taululla saat-

taa vielä olla ne tavoitteet, että he pystyy koko aika helposti siirtyy ja tavallaan 

tässäkin siirtyyn ohjelmasta toiseen, et hetkinen, mitähän se opettaja käskikään 

meiän tehä? Meillä on aina ylhäällä siellä luokan blogissa, että mitä meidän 

piti tehä tai jossakin muualla näkyvissä, jotka saa tähän. Ja sit kun ne alkaa 

tehä sitä, niin neljällä sormella siirtää, on tossa ja taas. Ja voi sitten tehä niin, 

että ne pareittain tai ryhmässä tekee niin yhellä on ne erit, ja ne pystyy kokoa-

maan. Se on jotenki helpompaa. Nimenomaan keskittyä olennaiseen, saada ai-

kaan.” (H3) 

Opettajat kokivat teknologian hyödyllisyyden myös siinä, että se auttoi oppilaita 

hahmottamaan omaa työskentelyprosessiaan. Opettajien näkemyksen mukaan op-

pimisprosessin tallentuminen paransi oppilaiden tietoisuutta oppimisestaan ja tuki 

näin ollen oppimisen itsesäätelyyn kuuluvia metakognitiivisia prosesseja. Tästä on 

esimerkkinä seuraava lainaus yhden opettajan haastattelusta: 

”Nyt vaan tuetaan sitä oppimista. Se tapahtuu täällä, ja se ei ole iPadissä. 

(nauraa ja osoittaa päätään). Mutta näillä saadaan sitä oppilaan käsitystä ites-

tään ja siitä omasta etenemisestään ja oppimisestaan ihan uudella tavalla ra-

mille. Et ne on jollakin tavalla kärpäsenä katossa seuraamassa sitä omaakin 

työskentelyä ihan näitten laitteitten avulla, joka sitten taas tuo siihen sen uuden 

tason. Tason tähän oppimiseen.” (H6) 
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Teknologia hyödyntämisessä on omat haasteensa, joita seuraava aineistoesimerkki 

kuvastaa: 

”Mä en oo ihan varma, että se ei välttämättä aina johda oppimiseen suoraan, 

että sillä ei ole sitä pedagogista arvoa aina. Mä veikkaisin kuitenkin, että sillä 

on enemmän sitä kuin jotaki. Saattaa nimittäin johtaa jopa toisarvoisiin asioi-

hin ku siel on kaikenlaista videomahollisuutta ja äänimahollisuutta ja voi tehä 

ääntä sinne ja näin poispäin, joka ei sitten… Se on vaan ikään kuin leikkimistä 

sen laitteen kanssa.” (H2) 

Edellisen kaltaisissa tilanteissa teknologian luomat mahdollisuudet voivat houku-

tella oppilaita tekemään oppimisen kannalta epäoleellisia asioita. Seuraava aineis-

toesimerkki kuvaa tapahtumaa, jossa opettaja oli hyödyntänyt vastaavaa tilannetta 

oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemisessa: 

”Että se on jotenkin semmosta, jonka kanssa on vielä ainakin näitten lasten 

kanssa, et esimerkiks sellanen tilanne tän itsesäätelyn kannalta tää teknologia 

mahdollistaa. Eilen kun oli tarkotus tehä tavoitteet tälle viikolle, niin siellä 

kolme poikaa työskenteli hyvin intensiivisen näkösenä, ja ne olikin pelaamassa 

Hey Daytä. Kaikki pani äkkiä, kun mä tulin tän kiinni. Mut kun mä painan tästä, 

niin mä nään, että Hey Day oli auki. Että ei, kun me tehtiin Blogsia, sano yks, 

mut mä sanoin, et hetkinen, miks täällä ei oo Blogsia. (nauraa). Niin kyllä siinä 

tarvii hirveenä, niin ne on vielä nii pieniä, että se tulee heti ilmi. Ne oli kato 

hirveen nolona, koska nyt meillä on mennyt taas pari viikkoa, että ei oo tarvin-

nut, pystyny aina lupaamaan, että kun ne on tullu nätisti kysymään lupaa, että 

nyt mä oon tehny nää ja nää ja nää niin saanko pelata Hey Dayta? Et tullu 

vähän koukuttava peli.” (H3) 

Oppilaslähtöinen teknologian hyödyntäminen, kuten oppiminen yleensäkin, vaatii 

opettajilta jatkuvaa ohjausta myös käyttäytymisen säätelyn osa-alueella ja erityi-

sesti ponnistelujen säätelystrategioiden tukemista. Edellisen esimerkin kaltaiset ti-

lanteet eivät ole kouluoppimisen kannalta häiriötekijöitä, vaan teknologian hyö-

dyntämisen esille nostamia tilaisuuksia käyttäytymisen säätelyn kehittymiseen ja 

sen tukemiseen. 

(3) Sosiaalinen vuorovaikutus oppimistilanteessa 

Haastatteluaineiston perusteella opettajat kokevat oppimistilanteen vuorovaikutuk-

sella olevan vaikutusta oppimisen itsesäätelyn toteutumiseen ja kehittymiseen. 
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Seuraavassa esitetään, millaisen merkityksen opettajat näkevät vuorovaikutuksella 

ja sosiaalisilla työskentelymuodoilla olevan oppimisen itsesäätelyn toteutumiseen. 

Vuorovaikutuksen merkitys 

Opettajat näkevät vuorovaikutuksen merkityksen oppimisen lähtökohtana, oppimi-

seen vaikuttavana tekijänä ja harjoiteltavana taitona. Yksi opettajista kuvasi vuoro-

vaikutuksen ja oppimisen toisistaan erottamattomina prosesseina: 

”Joo, ne on niinku yhteen kuuluvia asioita, että yleensähän oppiminen ja ajat-

telu tapahtuu ensin yhdessä ja sitten yksin. Eli että ihminen oppii, käsittää, 

huomaa merkityksiä ikäänku tällasessa kollektiivisessa yhteisössä, ihmisyhtei-

sössä. Hän tajuaa siinä asioita toimiessaan jossakin ympäristössä. Lapsi oppii 

suhteessa siihen ympäristöön, miten asiat toimivat.” (H2) 

Opettaja kertoi perustavansa näkemyksensä oppimisen sosiaalisesta luonteesta 

Vygotskyn ja Meadin teorioihin. Lainaus kuvastaa vuorovaikutuksen perusmerki-

tystä myös oppimisen itsesäätelyn kehittymisessä, jossa vuorovaikutus ympäröivän 

kontekstin ja ihmisten kanssa vaikuttaa oppilaan sisäiseen itsesäätelyprosessiin. 

Aina vuorovaikutus ei kuitenkaan vaikuta oppimisen kannalta positiivisesti. Opet-

tajat korostivat erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen luomaa turvallisuutta kou-

luoppimisen lähtökohtana: 

”Ja kun se on turvallinen se oppimisilmapiiri, niin se on kaiken lähtökohta. On 

hyvä tulla siihen porukkaan, on turvallista, ei tarvi pelätä, että kiusataan ja 

tuota sillä tavalla. Niin silloinhan on kaikki mahollista.” (H4) 

Ellei oppilas koe oloaan luokassa hyväksytyksi, se saattaa vaikeuttaa hänen oppi-

mista tavoittelevaa työskentelyään. Lisäksi opettajat kokivat, että itsesäätelyn to-

teutumisen ja sen kehittymisen kannalta on tärkeää, että vuorovaikutusympäristö 

rohkaisee sanomaan ääneen aidosti sen mitä ajattelee: 

”Niin sillon sen ympäristön täytyy olla semmonen, joka kannustaa, tukee, roh-

kaisee, virittää sellasta ideaa siitä, että on arvokasta sanoa, mitä ajattellee ja 

kertoa keskeneräisiä asioita, ja on arvokasta kuunnella ja kannustaa toista pu-

humaan, miten hän ajattelee.” (H2) 

Koska turvallinen ympäristö rohkaisee myös kuuntelemaan ja arvostamaan toisten 

ajattelua, se altistaa oppilaat suhteuttamaan omaa ajatteluaan muiden ajatteluun. 
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Opettajat näkivät edellä kuvatun ilmapiirin luomisen olevan opettajille pedagogi-

nen haaste: 

”Niin tämä on taas pedagoginen kysymys, että miten tällaista prosessia ohja-

taan. Ihmisellä on vähän ihan lapsesta saakka varmaan jonkinlaista sellaista 

luontaista taipumusta sulauttaa toinen omaan perspektiiviin, omaan horisont-

tiin. Tää on sellanen jännä dilemma, että toisaalta me ollaan siinä evoluution 

vaiheessa, että me haluamme ikään kuin sanoa, miten asiat on ja peittää toinen, 

mutta samalla me suljemme mahdollisuuden ymmärtää uutta, jos me pyrimme 

peittämään tämän.” (H2) 

Lainauksessa opettaja tuo esille vaikeuden, joka liittyy jokaisen persoonalliseen 

kasvuun ja myös oppimisen itsesäätelyyn. Hänen mukaansa emme luontaisesti ole 

avoimia muuttamaan omaa ajatteluamme toisen ajatusten suuntaisesti. Avoin kuun-

telu ja sosiaalisissa tilanteissa tapahtuva ääneenajattelu tukevat erityisesti oppimi-

sen itsesäätelyn kehittymistä ulkopuolisen tukeman prosessin kautta. Erityisen tär-

keänä opettajat pitivät oppilaan ja opettajan välistä suhdetta: 

”Ja sen oppilaan pitää kokea, että minä hyväksyn sen tällasena niinkun itteni 

veroisena oliona siinä, että vaikka kokoero on ja ikäero on, niin sillä ei olis 

sinänsä mitään merkitystä. Slloin mennään eteenpäin, ja ehkä tän XXXXXX 

kohdalla jotakin tämmöstä on ehkä saavutettu.” (H6) 

”Niin mä katon, et se ihmissuhde ja se sosiaalinen kasvu siinä yhteisössä ja 

opettajan kanssa on hyvin olennaista, vaikka olisi millaiset työtavat ja millaiset 

ympäristö tahansa, niin se ihmissuhde (vaimealla äänellä) on hyvin tärkeä.” 

(H4) 

Oppilaan kokema sosiaalinen hyväksyntä tukee hänen uskallustaan työskennellä 

aidosti omilla ajatuksillaan. Tämä vahvistaa oppilaan sisäisen motivaation kehitty-

mistä ja oppimisen itsesäätelyn prosessien käynnistymistä. Opettaja voi tukea ar-

vostavan ilmapiirin syntyä virittämällä olemisellaan ja toiminnallaan luokkaan so-

pivan mentaalisen tilan. Sen olemusta ja merkitystä yksi opettaja kuvasi aineistossa 

seuraavasti: 

”Eli keskeistä on minusta kuitenkin se mentaalinen tila. Se mistä aikaisemmin 

puhuttiin. Se jossa kuunnellaan toista, jossa arvostetaan toisen ajattelua, jossa 

arvokasta on toisen ajattelu ja sen kuunteleminen ja sen ajattelun kanssa työs-

kenteleminen.” (H2) 
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Sosiaaliset työskentelymuodot 

Sopivan mentaalisen tilan lisäksi opettajat ovat vastuussa sosiaalisten oppimistilan-

teiden luomisesta. Opettajien näkemyksen mukaan oppilaat työskentelevät mielui-

ten pareittain, ja sen opettajat myös totesivat oppimisen itsesäätelyn kehittymisen 

kannalta tehokkaimmaksi sosiaaliseksi rakenteeksi: 

”Mut sitten varsin monet lapset tykkävät työskennellä parin kanssa, mä oon 

huomannut. Parityöskentely on kaikkein suosituinta.” (H2) 

”No itsesäätelyssä vielä jos ajatellaan, että ku se tavotteenasettelu, työtavan 

valinta niin ton solun, mistä mä ite tykkäsin myös, kun on mahollista ite sen 

paikan kans valita, et missä tekee ja vielä kenen kanssa. Niin täytyy se keskus-

telu, kenen kanssa. Aika usein ne opettajat määrää parit, mikä on aika ok tai 

pikku ryhmät. Mä itse en suosi. Kaks riittää mun mielestä, että parit. Kolme on 

niin siellä yks jää. Se teho kyllä hiipuu, neljä ei koskaan, viisi hyvin harvoin.” 

(H1) 

Isommissa ryhmissä työskentely on oppilaille haastavampaa. Yksi opettaja pohti-

kin seuraavasti: 

”Että iso ryhmä on heti… ne kyllä tekee sitä… parin kanssa on jotenki ehkä 

enemmän… en tiiä, mistä se johtuu, mut johtusko vaikkapa siitä, että lapsi pää-

see enemmän vaikuttamaan siihen, mitä tapahtuu ja miten toimitaan.” (H2) 

Lainauksessa opettaja arvelee suuren ryhmäkoon vaikuttavan oppilaan kokemaan 

oman toiminnan merkityksellisyyteen ja autonomian kokemukseen. 

6.3 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 

Tässä luvussa esitetään yhteenveto empiirisen tutkimuksen keskeisimmistä tulok-

sista. Tulokset on koottu yhteen pääkysymyksittäin, jotka ovat: 1) Miten oppimisen 

itsesäätely ilmenee alakoulun 4.–5.-luokkalaisilla oppilailla? (ks. Luku 6.3.1) ja 2) 

Miten oppimisen itsesäätelyn kehittymistä voidaan tukea alakoulussa? (ks. Luku 

6.3.2). 
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6.3.1 Oppimisen itsesäätelyn ilmeneminen 

Päiväkirja-aineisto osoittaa oppilaiden tiedostavan omaa oppimistaan sekä sisältö-

jen että oppimista tukevien keinojen osalta. Selostaessaan viikkopäiväkirjoissa op-

pimiaan asioita suurin osa oppilaista ei ilmaissut henkilökohtaista suhdetta opiskel-

tuihin sisältöihin, vaan kuvaukset sisälsivät valtaosin oppiaine- tai sisältölistauksia. 

Aineisto antaa viitteitä siitä, että strategisesti vahvat oppilaat pystyvät kuvaamaan, 

tunnistamaan ja tiedostamaan kuluneen viikon aikana oppimansa asiat heikkoja op-

pilaita paremmin. Analyysin perusteella enemmistö oppilaiden vastauksista kuvaa 

oppimista pinnallisena suorittamisena. Tämän tuloksen kanssa on ristiriitaista, että 

oppilaiden strategista toimintaa kuvanneissa vastauksissa samankaltaista suoritta-

vaa suhdetta ilmaisi vain 14 % merkitysyksiköistä. 

Motivaation osalta aineistosta tarkasteltiin erityisesti kiinnostuksen ilmene-

mistä. Osalle oppilaista oman oppimisen kiinnostuksen kohteen ilmaiseminen 

osoittautui vaikeaksi, eivätkä kaikki oppilaat mieltäneet sen edes kuuluvan kou-

luoppimiseen. Suurimmassa osassa (64 %) oppilaiden päiväkirjoista oppilaat ilmai-

sivat kiinnostustaan kuvaamalla oppiaineita, sisältöjä ja työtapoja, joita olivat ha-

lunneet kuluneen kouluviikon aikana oppia. Oppiaineista kiinnostavimmaksi oppi-

laat kokivat matematiikan. Strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilaiden kiinnos-

tuneisuuden ilmaisut erosivat toisistaan. Toisessa ja kolmannessa kehittämissyk-

lissä oppilaat ilmaisivat kiinnostustaan tasaisesti, mutta ensimmäisessä ja neljän-

nessä syklissä strategisesti vahvat ilmaisivat sen huomattavasti useammin. Myös 

kiinnostukselle annetut selitykset erosivat selkeästi otosten oppilaiden välillä. Stra-

tegisesti vahvojen oppilaiden selityksissä korostui (> 60 %) kaikissa kehittämis-

sykleissä kiinnostavien asioiden hyödyllisyys omalle tulevaisuudelle. Vastaavasti 

heikkojen selityksistä yli 70 % kohdistui oppimistilanteeseen liittyviin tilannekoh-

taisiin tekijöihin, kuten oppimistehtävään ja -tilanteeseen. Suurin ero selitysten si-

sällössä oli kolmannessa kehittämissyklissä. 

Strategisen toiminnan kuvauksissa itsesäätöisen oppimisen elementit tulivat 

esille 86 %:ssa oppilaiden tunnistamista oppimisen keinoista. Suurin osa strategi-

sesta toiminnasta sijoittui käyttäytymisen ja kognition säätelyn osa-alueille. Moti-

vaation ja kontekstin säätelyä kuvaavia päiväkirjavastauksia oli aineistossa yh-

teensä 7 %. Strategista toimintaa kuvaavat tulokset osoittavat, että oppilaat käytti-

vät oppimisessa hyväkseen erilaisia oppimisstrategioita. Eniten oppilaat käyttivät 

elaborointi- ja harjoittelustrategioita, avun hakemista sekä ponnistelujen sääte-

lystrategioita. Kriittistä ajattelua sekä kokonaisuuksien ja asioiden välisten yhteyk-
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sien hahmottamista tukevia organisointistrategioita oppilaat eivät aineistossa ku-

vanneet. Myöskään metakognitiiviseen itsesäätelyyn kuuluvaa tavoitteenasettelua 

ei oppilaiden tuottamassa aineistossa tullut esille kuin yksittäisissä viikkopäiväkir-

joissa. Resurssienhallintastrategioista vertaisoppimisen, tiedonhankinnan sekä 

ajankäytön ja tilanhallintastrategioita mainittiin päiväkirjoissa vähän (f < 20). Avun 

hakemisen ja ponnistelujen säätelystrategioiden merkityksen omalle oppimiselleen 

oppilaat sitä vastoin tunnistivat hyvin. Merkittävimmäksi oman oppimisen tukemi-

sen keinoksi osoittautui ponnistelujen säätelystrategioiden käyttäminen. Niiden 

käyttöä ilmaisi 54 % kaikista oppimisstrategioihin liittyvistä merkitysyksiköistä. 

Oppilaat kuvasivat hillitsevänsä omaa käytöstään auttaakseen itseään ja luokkato-

vereitaan oppimaan. Lisäksi he kohdistivat keskittymistään, yritteliäisyyttään ja 

tarkkaavaisuuttaan sekä opetustilanteisiin että omaan työskentelyyn. 

Strateginen toiminta ilmeni eri tavoin vahvoilla ja heikoilla oppilailla. Vaikka 

oppilaat käyttivät samankaltaisia oppimisstrategioita, hyödynsivät vahvat oppilaat 

niitä monipuolisemmin ja määrällisesti enemmän. Kummallakin oppilasryhmällä 

strateginen toiminta vaihteli kehittämissykleittäin ollen määrällisesti suurimmil-

laan kolmannessa kehittämissyklissä. 

6.3.2 Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukeminen 

Oppimiskontekstissa toteutuneet oppimisen itsesäätelyn kehittymistä tukeneet ele-

mentit jakautuivat kuuteen pääluokkaan: mahdollistava pedagoginen rakenne, op-

pimistehtävä, oppimisen arviointi, reflektoinnin tukeminen, tavoitteellisen työs-

kentelyn tukeminen ja valintojen mahdollistaminen. Keskeinen lähtökohta eri tuki-

muodoissa oli lapsen kasvun tukeminen hänen omista lähtökohdistaan käsin. Peda-

gogisen toiminnan rytmittäminen oppimisen itsesäätelyn teoriaan tukeutuvan ra-

kenteen avulla auttoi opettajia vaiheistamaan oppilaiden työskentelyä siten, että it-

sesäätelyprosessin eri vaiheet tulivat huomioiduiksi työskentelyn aikana. Oppilaille 

mahdollistava pedagoginen rakenne näyttäytyi käytettyjen oppimistehtävien kautta. 

Niiden yhteydessä opettajat kiinnittivät kognitiivisten taitojen harjoittamisen ohella 

huomiota oppimismotivaation herättämiseen ja ylläpitämiseen sekä oppilaiden 

oman oppimisen ohjaamisen mahdollistamiseen. 

Tehtävänannon yhteydessä opettajat pyrkivät pedagogisoimaan opetussuunni-

telman tavoitteet siten, että oppilaiden kognitiiviset ja motivationaaliset prosessit 

aktivoituvat. Huomiota kiinnitettiin erityisesti minäpystyvyyden ja autonomian ko-

kemuksen vahvistamiseen ennakoinnin ja opetuskeskustelujen avulla. Tavoitteena 
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oli, että oppilaat kokevat oppimistehtävät alusta alkaen merkityksellisiksi ja kiin-

nostaviksi. Eniten käytettyjä oppimistehtäviä olivat pitkäkestoiset omaa suunnitte-

lua vaativat tutkimusprojektit, joiden aikana oppimisen itsesäätelyn kehittymistä 

tuettiin mallintamisen, suoran ohjaamisen ja sosiaalisten oppimistilanteiden avulla. 

Opettajien tulkinnan mukaan itsesäätelyn kehittymistä voidaan tukea myös lyhyt-

kestoisissa tehtävissä. Tällöinkin opettajan tuen on oltava jatkuvaa ja toiminnassa 

on jäätävä tilaa oppilaan yksilölliselle prosessoinnille. Oppimisen arviointi sulau-

tettiin työskentelyyn siten, että sen tuottama palaute tuki työskentelyä oppimispro-

sessin aikana. Opettajien näkemysten mukaan opettajalla on tärkeä rooli arviointi-

tiedon tulkitsemisessa ja arviointikohteen määrittelyssä. Kun oppimisen itsesäätely 

huomioidaan arvioinnin kohteena, välittyy sen merkitys myös oppilaille. Tässä tut-

kimuksessa oppilailla oli aktiivinen rooli oppimisen arvioinnin suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Oppimisen arvioinnin lisäksi oppilaat pysäytettiin viikoittain reflek-

toimaan omaa työskentelyään päiväkirjan avulla. Niissä heitä ohjattiin kysymysten 

avulla arvioimaan toteutunutta työskentelyä oppimisen itsesäätelyyn liittyvien mo-

tivaatiotekijöiden ja käytettyjen oppimisstrategioiden näkökulmasta. 

Tavoitteellisen työskentelyn harjoitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota. Al-

kuvaiheessa oppilaat saivat suoraa ohjausta siitä, millaisia hyvät tavoitteet ovat. 

Tässä vaiheessa tavoitteen asettamista ja sen monitorointia harjoiteltiin yhdessä ar-

vioiden työskentelyn etenemistä suhteessa luokan yhteisiin tavoitteisiin. Myöhem-

min tavoitteen asettaminen ja monitorointi siirtyivät enemmän oppilaan omalle 

vastuulle. Opettajilla oli kuitenkin tärkeä rooli prosessin tukemisessa auttamalla 

sopivasti haastavien tavoitteiden asettamisessa sekä monitoroinnin ylläpitämisessä 

metakognitiivisten kysymysten ja itsearviointiprosessin ohjaamisen avulla. Oppi-

laan itselleen asettamat tavoitteet ohjasivat työskentelyn aikana tehtyjä valintoja 

erityisesti myöhemmissä kehittämissykleissä. Työskentelyn alkuvaiheessa opetta-

jilla oli merkittävä rooli valintojen ohjaamisessa (ajankohta, vaihtoehdot), mutta 

harjoittelun myötä opettajat antoivat oppilaille enemmän mahdollisuuksia itsenäis-

ten valintojen tekemiseen. Oppilaiden valinnat kohdistuivat heidän käyttämiensä 

oppimisstrategioiden lisäksi kontekstuaalisiin tekijöihin. Opettajat tulkitsivat oppi-

miskontekstin fyysisillä tekijöillä olevan välillinen merkitys sille, millaisia valin-

toja konteksti mahdollistaa. Käytössä olleet tilat ja kalusteet tarjosivat monipuoliset 

vaihtoehdot oppilaiden itsenäisiin valintoihin työskentelypaikan osalta. Myös käy-

tössä ollut helppokäyttöinen mobiiliteknologia soveltui hyvin monipaikkaiseen 

työskentelyyn. Oppilaslähtöisesti hyödynnettynä teknologia toi oppilaille moni-

puolisia valinnanmahdollisuuksia sekä tiedonhakuun että tiedon prosessointiin. 
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Luokissa työskenneltiin monipuolisesti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 

Opettajien mukaan luokan mentaalinen tila ja turvallisuuden kokemus ovat oppi-

misen itsesäätelyä tukevan toiminnan lähtökohtia. Hyvä mentaalinen ympäristö 

rohkaisee oppilaita työskentelemään aidosti omilla ajatuksilla. Sosiaalisesti hyväk-

syvässä ja arvostavassa yhteisössä oppilaat uskaltavat sanoa ajatuksiaan ääneen. 

Tällöin oppimistilanteet sisältävät luonnollisia mahdollisuuksia ulkopuolisen tuke-

malle oppimisen itsesäätelyprosessille. 
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7 Diskussio 

Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä alakouluikäisten oppi-

misen itsesäätelystä. Erityisesti tutkimuksessa fokusoiduttiin siihen, miten oppimi-

sen itsesäätely ilmenee oppilaiden oppimisessa sekä siihen, miten oppimisen it-

sesäätelyn kehittymistä voidaan tukea. Tutkimus kytkeytyi kiinteästi Oulun nor-

maalikoulussa toteutettuun UBIKO-kehittämishankeeseen, jonka aikana toteutunut 

pedagoginen kehittämistyö toimi tutkimuskontekstina. Tutkimus kuuluu näin läh-

tökohdaltaan ja metodologialtaan siihen itsesäätelytutkimuksen joukkoon, joka ko-

rostaa oppimisen itsesäätelyn kontekstuaalista luonnetta (Boekaerts & Corno 2005). 

Tämän pääluvun ensimmäisessä alaluvussa 7.1 tarkastellaan keskeisimpien tu-

losten suhdetta aikaisempien tutkimusten tuloksiin. Sen jälkeen pohditaan tutki-

muksen teoreettista ja käytännöllistä merkitystä (ks. Luku 7.2) nostaen samalla 

esille aiheita tarkentaville jatkotutkimuksille. Lopuksi arvioidaan tutkimusproses-

siin liittyvien ratkaisujen eettisyyttä (ks. Luku 7.3) ja rajoituksia (ks. Luku 7.4). 

7.1  Tulosten tarkastelua suhteessa aiempiin tutkimuksiin 

Tämän tutkimuksen ensimmäisen päätutkimuskysymyksen avulla haettiin vas-

tausta siihen, miten oppimisen itsesäätely ilmenee alakoulun 4.–5.-luokkalaisilla 

oppilailla. Keskeisimmät tulokset voidaan tiivistää siten, että oppilaat ovat tietoisia 

oppimiseensa liittyvistä tekijöistä ja he hyödyntävät oppimisessaan erilaisia oppi-

misstrategioita. Lisäksi tulokset osoittavat, että oppimiskontekstissa tapahtuvat 

muutokset oppimistehtävissä ja oppimisen ohjaamisessa vaikuttavat eri tavoin 

strategisesti heikkojen ja vahvojen motivaatioon ja strategiseen toimintaan. 

Toisen päätutkimuskysymyksen avulla haettiin vastausta siihen, miten oppimi-

sen itsesäätelyn kehittymistä voidaan tukea alakoulussa. Tulokset osoittavat, että 

alakoulun oppimiskontekstissa oppimisen itsesäätelyn kehittymistä voidaan tukea 

reflektiopäiväkirjojen, mahdollistavan pedagogisen rakenteen, oppimistehtävien, 

tavoitteellisen työskentelyn tukemisen, valintojen mahdollistamisen ja oppimisen 

arvioinnin avulla. Näiden yksittäisten elementtien lisäksi oppimisen itsesäätelyä 

tukevan oppimiskontekstin luomisessa on huomioitava se systeeminen kokonaisuus, 

joka oppimistilanteen, fyysisen oppimisympäristön sekä sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen kautta oppimiskontekstiin muodostuu. 

Tutkimuksessa mukana olleiden opettajien näkemyksen mukaan oppimisen it-

sesäätelyn kehittyminen on hidas prosessi, jonka tukeminen pitäisi aloittaa jo kou-

lupolun alkuvaiheessa. Tulos saa vahvistusta aikaisemmista tutkimuksista, joiden 
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mukaan juuri pienet oppilaat kehittyvät oppimisen itsesäätelyn kehittymistä tuke-

vissa interventioissa, mikäli oppimisstrategioiden harjoittelun lisäksi huomioidaan 

motivationaalisten ja metakognitiivisten strategioiden harjoittelu (Dignath ym. 

2008, Hattie ym. 1996). Tässä tutkimuksessa toteutettiin lukuvuoden aikana neljä 

erilaista interventiota, kehittämissykliä. Lukuvuoden aikana havaittu vaihtelu op-

pimisen itsesäätelyn eri komponenttien ilmenemisessä osoittaa oppimiskontekstin 

muutosten vaikuttavan oppilaan motivationaalisiin ja kognitiivisiin prosesseihin. 

Samankaltaisia tuloksia on saatu aiemmissa 1990-luvun jälkeen toteutetuissa oppi-

misen itsesäätelyn tutkimuksissa. Niiden mukaan oppimisen itsesäätely ei ole op-

pijan tilanteesta toiseen samankaltaisena säilyvä ominaisuus vaan tilannesidonnai-

nen prosessi (Boekaerts & Corno 2005, Panadero & Alonso-Tapia 2014, Pintrich 

2000). Esimerkiksi Salovaara (2005) havaitsi väitöskirjassaan oppijan tilan-

nesidonnaisilla tulkinnoilla olevan vaikutusta sekä kognitiivisten strategioiden 

käyttöön että motivationaalisiin tavoitteisiin. 

Tässä tutkimuksessa oppimiskonteksti noudatti sisällöllisesti voimassa ollutta 

opetussuunnitelmaa. Oppimisen itsesäätelyn kehittymistä tuettiin muuttamalla tut-

kimusperustaisesti oppimiskontekstin pedagogista toimintaa ja sitä tukevaa fyy-

sistä oppimisympäristöä. Opettajien päähuomio oli sellaisten oppimisen itsesääte-

lyn kehittymistä tukevien oppimistilanteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, joi-

den aikana syntyi luontevia oppilaiden itsesäätelyn kehittymistä tukevia tilanteita. 

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että oppimisen itsesäätelymalleihin pe-

rustuvat ja niiden sisältämiä tekniikoita välittävät oppimiskontekstit tuottavat laa-

dukasta oppimista (Zimmerman & Kitsantas 2005). 

Oppimistehtävinä oppimistilanteissa käytettiin usein pitkäkestoisia, monivai-

heisia oppilaan aktiiviseen osallistumiseen perustuvia tutkimustehtäviä. Niiden 

vaiheistuksen avulla varmistettiin oppimisen itsesäätelyn eri vaiheiden toteutumi-

sen mahdollisuus ja toistuvuus. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on tuotu esille 

toistuvan itsesäätelyn kokonaisprosessin harjoittelun yhteys itsesäätelytaitojen ke-

hittymiseen (Stoeger ym. 2015). Toteutunut toiminta eriytti osan oppilaista työs-

kentelemään itsenäisesti, mikä mahdollisti opettajan suoran tuen keskittämisen eni-

ten tukea tarvitseville oppilaille. Kun oppilaat saivat apua ja kokivat onnistumisia, 

heidän motivaationsa parani. Syntyneillä onnistumisen kokemuksilla on aikaisem-

pien tutkimusten mukaan vaikutusta myös niihin tulkintoihin, joita oppilas tekee 

aloittaessaan seuraavan kerran samankaltaista tehtävää (Zimmerman 2011). Näin 

ollen opettajan oikea-aikaisella ja oikeatasoisella tuella on vaikutusta oppilaan mo-

tivaatioon paitsi työskentelyn aikana, myös seuraavaan samankaltaiseen tehtävään 
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valmistautumiseen. Kokemukset välittyvät oppilaiden tilannesidonnaisten meta-

kognitiivisten prosessien kautta (Winne 2011), joten oppimisen itsesäätelyn kehit-

tymisen kannalta on tärkeää tarjota oppilaille monipuolisia oppimiskokemuksia. 

Tulososiossa kuvatut oppimisen itsesäätelyn kehittymistä tukevat elementit 

voidaan ryhmitellä Parisin ja Parisin (2001) esittämän jaottelun mukaisesti kol-

meen ryhmään: autenttiset ja toistuvat kokemukset (reflektoinnin tukeminen päi-

väkirjojen avulla), suora ohjaus (tavoitteellinen työskentely) ja oppimisen itsesää-

telyyn sitouttavat oppimistilanteet (mahdollistava pedagoginen rakenne, oppimis-

tehtävät, oppimisen arviointi, valintojen tekeminen). Tämän tutkimuksen kohdalta 

voidaan yleistäen todeta, että toteutuneessa oppimiskontekstissa oppimisen itsesää-

telyn kehittymisen tukeminen pyrittiin huomioimaan kaikessa luokan toiminnassa. 

Monipuolisen pedagogisen toiminnan merkitys tuli esille myös saksalaisissa ja 

sveitsiläisissä kouluissa toteutetussa tutkimuksessa, jossa havaittiin tehokkaiden 

oppimisstrategioiden opettamisella ja omaa tiedonrakentelua tukevan oppimisym-

päristön luomisella olevan matematiikan tietoja ja taitoja selkeästi vahvistava vai-

kutus (Kistner ym. 2010). Tässä väitöstutkimuksessa yksi oppimisprosessiin integ-

roitu tukimuoto oli oppimisen arviointi (arviointikaveri), jossa oppilaat työskente-

lyn alkaessa suunnittelivat opettajan tukemana tulevan oppikokonaisuuden arvioin-

tikriteerit ja arviointiprosessin kokonaiskulun. Aikaisemmat tutkimustulokset ovat 

osoittaneet, että oppimistehtävän ja arviointikriteereiden yhteensopivuudella on 

vaikutusta tehtävänymmärrykseen ja sen kautta koko itsesäätelyprosessiin (Butler 

& Cartier 2004). Tutkimusten mukaan arviointikriteerien laadinnan aikana muo-

dostunut metakognitiivinen tieto ohjaa merkittävästi oppimisen itsesäätelyproses-

sia työskentelyn eri vaiheissa (Pintrich 2000). 

Oppimisen itsesäätelyn osataitojen, kuten tavoitteellisen työskentelyn tukemi-

sen lisäksi opettajat huomioivat kokonaisprosessin havainnollistamisen oppilaille 

(ks. Liite 2: Oppilaana minä). Opettajien mukaan käytetty visuaalinen malli oli 

selkeyttävä työkalu kuvattaessa esimerkiksi oppilaan asettaman tavoitteen merki-

tystä oppimiselle ja työskentelylle. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on saman-

kaltaisten visuaalisten mallien hyödyntämisestä saatu hyviä kokemuksia (Stoeger 

& Ziegler 2008). 

Oppimisen itsesäätelyn edellytyksenä on oman toiminnan ja oppimisprosessin 

tiedostaminen (Pintrich 2000). Tämän aineiston perusteella oppilaat tiedostivat 

sekä oppimiaan sisältöjä että hyödyntämiään oppimisen keinoja. Strategisesti vah-

vat tunnistivat kumpiakin heikkoja paremmin. Määrällisen eron lisäksi strategisesti 

vahvat oppilaat kuvasivat oppimiaan sisältöjä ja hyödyntämiään oppimisen keinoja 
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heikon otoksen oppilaita tarkemmin. Tämä tulos on yhteneväinen aikaisempien tu-

losten kanssa, joiden mukaan hyvät oppimisen itsesäätelijät ovat tietoisia omasta 

toiminnastaan, tavoitteistaan ja työskentelystään (Butler & Winne 1995, Wolters 

2003). Oppimiskontekstissa tietoisuuden kehittymistä tuettiin päiväkirjojen reflek-

tioprosessin sekä oppimistilanteessa tapahtuvan ohjauksen avulla. Oppijan tietoi-

suuden tukeminen pysäyttämällä oppilas monitoroimaan omaa toimintaansa on 

osoittautunut aiemmissakin tutkimuksissa tehokkaaksi keinoksi tukea oppimisen 

itsesäätelyn kehittymistä (Butler & Cartier 2004, Paris & Paris 2001, Perry & Ra-

him 2011). Strategisesti vahvojen ja heikkojen oppilaiden tuottama aineisto antoi 

lisäksi viitteitä siitä, että strategisesti vahvat oppilaat ovat heikkoja oppilaita use-

ammin oppimisorientoituneita ja heidän toimintaansa ohjaa useammin sisäinen mo-

tivaatio. Tulos saa tukea aikaisemmista tutkimuksista, joissa sisäinen motivaatio ja 

oppimisorientaatio ovat ennustaneet oppimisen itsesäätelyn toteutumista (Grant & 

Dweck 2003) ja tehokkaiden oppimisstrategioiden käyttöä (Nolen & Haladyna 

1990, Pintrich & de Groot 1990). 

Tässä tutkimuksessa oppilaat ilmaisivat kiinnostustaan opittuihin asioihin ku-

vaamalla oppiaineeseen ja toimintaan liittyviä tilannekohtaisia tekijöitä. Oppiai-

neista vahvimmin esille nousi matematiikka, joka on aiemmissakin tutkimuksissa 

noussut esille oppilaita kiinnostavimpana ja oppilaiden arvostamana oppiaineena 

(Dignath ym. 2008, Wolters & Pintrich 1998). Oppimisen itsesäätelyn on raportoitu 

olevan alakouluikäisillä tehokkainta juuri matematiikan oppimisessa (Dignath ym. 

2008). 

Oppimistilanteissa kiinnitettiin laajemminkin huomiota oppimiskontekstiin ja 

oppimisstrategioiden käyttöön liittyvien valintatilanteiden tarjoamiseen ja tukemi-

seen. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet valintojen mahdollistamisen lisää-

vän tilannekohtaisen kiinnostuksen ilmenemistä koulutyöskentelyssä (Schraw ym. 

2001), kontekstin säätelyn kehittymistä (Pintrich 2000) sekä autonomian koke-

musta (Paris & Paris 2001). Oppimisen itsesäätelyn kannalta on tärkeää, että oppija 

tuntee oppimistilanteessa olevansa autonominen toimija (Paris & Paris 2001). Täl-

löin hän sitoutuu niihin tehtäviin, joihin hän tarttuu (Kluwe 1982, Winne 2011). 

Myös sosiaalisten oppimistilanteiden, joita toteutuneessa oppimiskontekstissa hyö-

dynnettiin, on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu lisäävän sisäisesti orientoitu-

neiden oppilaiden tilannekohtaista kiinnostusta (Isaac ym. 1999). 

Tutkivan työtavan toistuminen samankaltaisena luo oppilaiden työskentelyyn 

rutiineja. Työskentelymuotojen jatkuvuus lisää ennustettavuutta ja tukee sen kautta 

oppilaan itsesäätöistä toimintaa. Tulokset osoittavat, että opettajat sovelsivat samaa 
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pedagogista rakennetta luokkien työskentelyyn koko lukuvuoden ajan. Keskeisim-

mät muutokset kehittämissyklien välillä tapahtuivat oppilaiden itsenäisyyden mää-

rässä sekä oppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa. Viimeisessä kehittämissyklissä 

toiminta perustui oppilaiden lukuvuoden aikana harjoittelemien taitojen soveltami-

seen itsesäätöisen oppimisen mahdollistavassa toimintaympäristössä. Opettajat 

vaiheistivat ja ohjasivat oppimista, mutta työskentelyssä korostui oppilaan oma 

vastuu työskentelyn eri vaiheista. Erityisesti tavoitteellisen työskentelyn ja valinto-

jen tekemisen suora ohjaaminen väheni edellisiin kehittämissykleihin verrattuna. 

Muutos aiheutti sen, että strategisesti heikkojen oppilaiden osoittama kiinnostus ja 

strateginen toiminta vähenivät niiden pysyessä strategisesti vahvoilla oppilailla 

korkealla tasolla. Aineisto antaa viitteitä siitä, että oppimistilanne muuttui strategi-

silta taidoiltaan heikoille oppilaille haastavaksi ja se saattoi aiheuttaa minäpysty-

vyyden laskun ja sen myötä yhteyden katkeamisen ja mielenkiinnon heikentymisen 

opittavaan asiaan. Strategisesti vahvojen kiinnostuksen säilymistä toteutunut oppi-

miskonteksti tuki hyvin. Minäpystyvyyden ja yhteyden säilymisen opiskeltavaan 

asiaan on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu vaikuttavan oppijan sitoutumiseen 

ja kiinnostukseen (Ainley & Ainley 2011, Järvelä ym. 2008, Pintrich ym. 1994). 

Toisaalta tulos on ristiriidassa lahjakkaisiin singaporelaisiin oppilaisiin kohdistu-

neen tutkimuksen kanssa, jossa suora oppimisen itsesäätelyä tukeva ohjeistus laski 

vahvimpien oppilaiden motivaatiota heidän kokiessa älyllistä turhautumista tehtä-

vien vähäisen kognitiivisen haasteen vuoksi (Ee ym. 2003). Tämän tutkimuksen 

perusteella suora ohjaus hyödyttää sekä strategisesti heikkoja että vahvoja oppilaita. 

Samaan tulokseen tulivat Hilden ja Pressley (2007) tutkiessaan opettajan ohjauksen 

vaikutusta viidesluokkalaisten strategiseen toimintaan. Myös Malmberg, Järvenoja 

ja Järvelä (2013) havaitsivat tilannekohtaisten väliintulojen tukevan oppilaiden teh-

täväkohtaista tavoitteenasettelua ja strategisia valintoja. 

Strategisesti vahvat oppilaat selittivät erityisesti kolmannen kehittämissyklin 

viikkopäiväkirjoissa kiinnostustaan opiskeltuun sisältöön opiskelun tulevaisuuteen 

suuntautuneella hyötyarvolla. Strategisesti heikot oppilaat vastaavasti selittivät 

kiinnostuksensa mukaviin tehtäviin ja oppiaineisiin liittyvillä tilannekohtaisilla si-

säisillä arvoilla. Wigfield ja Eccles (2000) liittävät hyötyarvon erityisesti ulkoisen 

motivaation vahvistamiseen ja sisäiset arvot sisäisen motivaation vahvistamiseen. 

Näiltä osin tämän tutkimuksen tulokset ovat ristiriidassa aikaisempien tutkimusten 

kanssa, koska strategisesti vahvat oppilaat raportoivat eniten sisäistä motivaatiota 

juuri kolmannessa kehittämissyklissä, jolloin strategisesti heikot oppilaat eivät ku-

vanneet sisäistä motivaatiota lainkaan. Strategisesti vahvojen oppilaiden kiinnos-

tuksen selityksissä korostunut hyödyllisyys viittaa voimakkaasti tulevaisuuteen 
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suuntautuneeseen perspektiiviin, jonka Zimmerman (2011) tuo esille yhtenä it-

sesäätöisen oppijan motivaation lähteenä. Tulos saa tukea myös de Bilden, Vans-

teenkisten ja Lensin (2011) tutkimuksesta, jossa havaittiin tulevaisuusorientaation 

lisäävän 14–21-vuotiaiden oppijoiden tehokkaiden oppimisstrategioiden käyttöä. 

Myös korkeakouluopiskelijoilla, joilla on vaikeuksia pysyä mukana opiskelutah-

dissa (vitkastelijat), on todettu olevan vaikeuksia hahmottaa opiskeltavan asian 

merkitystä sen suorittamista laajemmassa yhteydessä (Dewitte & Lens 2000). 

Aineiston perusteella kaikki oppilaat käyttivät vahvimmin elaborointi- ja har-

joittelustrategioita sekä avun hakemisen ja ponnistelujen säätelystrategioita. Tulos 

on linjassa Perryn ja Vandekampin (2000) tutkimuksen kanssa, jossa avun pyytä-

minen oli merkittävin nuorten oppilaiden raportoimista oppimisstrategioista. Li-

säksi he havaitsivat jo 5–9-vuotiaiden tunnistavan ponnistuksen säätelyn merkityk-

sen omalle oppimiselleen. Tässä tutkimuksessa havaittiin strategisesti heikkojen ja 

vahvojen hyödyntävän samoja oppimisstrategioita. Tulosta tukee Malmbergin, Jär-

venojan ja Järvelän (2013) havainto suoritustasoltaan heikkojen ja vahvojen oppi-

laiden strategisesta toiminnasta. Myös heidän tutkimuksensa osoittaa, että kumpi-

kin ryhmä käyttää samoja strategisia toimintamalleja (learning patterns). Toisaalta 

aikaisempi tutkimus on tuottanut yläkouluikäisillä tuloksia siitä, että vahvat oppijat 

käyttävät suurempaa valikoimaa erilaisia strategioita kuin heikot (Pape & Wang 

2003). Ristiriitaisia tuloksia saattaa selittää se, että alakouluikäisillä on vaikeuksia 

erottaa toisistaan omaa toimintaansa kuvaavia kognitiivisia strategioita. Tähän viit-

taavia tuloksia on saatu MSLQ-kyselyjen yhteydessä tehdyissä faktorianalyyseissä 

(Wolters ym. 2003). Tämän tutkimuksen perusteella strategisesti heikot vaihtelevat 

käyttämiään strategioita, mutta heidän strateginen toimintansa ei monipuolistu lu-

kuvuoden aikana. Strategisesti vahvan otoksen oppilailla oppimisstrategioiden 

käyttö sen sijaan monipuolistuu lukuvuoden edetessä. Tulos on linjassa Malmber-

gin (2014) väitöskirjan kanssa, jossa hän havaitsi heikkojen oppijoiden vaihtelevan 

satunnaisesti käyttämiään strategioita vahvojen käyttäessä niitä yhtenäisesti. Li-

säksi oppimisstrategioiden raportoinnin tulokset saavat tukea Papen ja Wangin 

(2003) tutkimuksesta, jonka mukaan vahvat oppijat käyttävät oppimisstrategioita 

monipuolisemmin kuin heikot oppijat. Tämän tutkimuksen aikana oppimisstrategi-

oiden käyttöä harjoiteltiin luokissa monipuolisesti oppimistehtäviin sulautettuna. 

Kuvatun kaltainen opiskeltavaan sisältöön sidottu harjoittelu on aikaisemmissa tut-

kimuksissa osoittautunut oppimisstrategioiden irrallista harjoittelua tehokkaam-

maksi (Butler 2002, ks. myös Dignath & Büttner 2008). 
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Toteutuneessa oppimiskontekstissa sosiaaliset oppimistilanteet nousevat ai-

neistossa selkeästi esille. Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen näkökulmasta opet-

tajat pitävät tärkeinä kontekstin mentaalista ilmapiiriä ja yhteisöllisiä työmuotoja. 

Opettajat tuovat esille oppilaan kokeman turvallisuuden ja hyväksynnän merkityk-

sen. Turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin on aikaisemmissakin tutkimuksissa to-

dettu tukevan oppilaiden omaa oppimisen arviointiprosessia sekä kannustavan 

avun hakemiseen haastavissa oppimistilanteissa (Newman 2008). Oppilaiden väli-

sessä työskentelyssä opettajat kokivat parityöskentelyn tehokkaimmaksi työmuo-

doksi. Aikaisempien tutkimusten perusteella saattaa olla, että isompi ryhmäkoko 

tuo ryhmän toimintaan lisähaasteeksi sosiaalisesti jaetun oppimisen prosessit (Had-

win ym. 2011), joiden kehittyminen vaatii myös harjoittelua. Erityisesti strategisilta 

taidoiltaan heikommat saattavat tuntea isossa ryhmässä autonomisuuden (Paris & 

Paris 2001) ja minäpystyvyyden (Bandura & Schunk 1981) puutetta, jolloin heidän 

oppimismotivaationsa laskee ja sitoutuminen yhteiseen tekemiseen vähenee. 

7.2 Tutkimuksen merkitys ja ehdotukset jatkotutkimusaiheiksi 

Tutkimuskontekstina toimineen kehittämishankkeen päämääränä oli teorialähtöi-

sesti tunnistaa, kohdata ja ratkaista 2000-luvun koulussa olevia uudistushaasteita. 

Hankkeessa toteutuneen pedagogisen kehittämisen avulla etsittiin kestävästi kou-

lun toimintaan integroituvia muotoja oppimisen itsesäätelyn tukemiseen. Tässä lu-

vussa pohditaan, miten tutkimuksen tuloksia voidaan teoriassa ja käytännössä hyö-

dyntää. 

Oppimisen itsesäätelyn tutkimuksessa yhdistettiin kvantitatiiviseen tutkimuk-

seen tarkoitettu MSLQ-kysely (Pintrich ym. 1991) sekä laadullisessa tutkimuk-

sessa paljon hyödynnetty prosessiaikainen aineistonkeruu päiväkirjan (Schmitz ym. 

2011) avulla. Metodisesti tarkasteltuna tutkimus tuo uutta tietoa staattisen MSLQ-

mittauksen ja prosessiaineiston yhdenmukaisuudesta. Vaikkei tämä metodinen ky-

symys ollutkaan tutkimuksen kohteena, ovat tulokset analyysin perusteella hyvin 

linjassa toistensa kanssa. MSLQ-kyselyn mukaan strategisesti vahvat oppilaat 

osoittautuvat prosessiaineistonkin mukaan strategisiksi oppijoiksi ja päinvastoin. 

MSLQ-kysely sopii näin ollen hyvin strategisesti vahvojen ja heikkojen oppilaiden 

otoksen seulontaan myös alakouluikäisillä oppilailla. 

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on oppimisen itsesäätelyyn liittyvässä tut-

kimuksessa poikkeuksellinen ja vastaa siten uusimpien tutkimusten esittämiin me-

netelmällisiin haasteisiin oppimisen prosessien tutkimuksessa (ks. Volet & Vauras 

2013). Tutkimuksessa tarkastellaan laajamittaisen koulun kehittämisen yhteydessä 
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sitä, miltä oppimisen itsesäätely luokassa konkreettisesti näyttää ja miten oppilasta 

ympäröivät oppimiskontekstin elementit siihen vaikuttavat. Tutkimustulokset ovat 

tuoneet tietoa siihen, mihin oppilaiden itsesäätelyn kehittymiseen pyrkivän koulun 

tulisi toiminnassaan kiinnittää huomioita. Näin ollen tutkimus tuo lisätietoa oppi-

misen itsesäätelyn kehittymistä tukevan oppimiskontekstin suunnittelusta, toteu-

tuksesta sekä niiden taustalla olevasta teoriasta. Tutkimusperustainen tieto tukee 

opettajia, kouluja ja koulun kehittämisessä mukana olevien tahojen työskentelyä. 

Vaikka tulokset auttavat yksittäistä opettajaa oman työnsä kehittämisessä, korostuu 

johtopäätöksissä eri elementtien yhteensovittamisen tarpeellisuus (ks. Kuvio 24). 

Tutkimuksen tulokset haastavat opettajan lisäksi koko koulua ja erityisesti sen joh-

tamista oppimisen ja koulun kehittämisessä (Ilomäki & Lakkala 2011). 

Tämän tutkimuksen tuloksissa oppilaiden tilannekohtainen kiinnostus nousee 

olennaisena esille. Oppimisteoreettisessa keskustelussa tilannekohtaisen kiinnos-

tuksen merkitystä oppimiselle on pidetty heikkona. Hidi ja Harackiewicz (2000) 

tuovat kuitenkin esille, että kouluoppimisessa on väistämättä mukana joidenkin op-

pilaiden mielestä tylsiä tehtäviä. Tällaisten tehtävien tekemisessä suoriutumisesta 

palautetta antava ulkoinen palkitseminen ja tilannekohtaisen kiinnostuksen vahvis-

taminen saattavat olla realistisimpia lähestymistapoja oppimisen tukemisessa. Nii-

den avulla kiinnostus saattaa kehittyä henkilökohtaiseksi kiinnostukseksi, jolloin 

motivaatioprosesseista tulee vahvemmin sisäisiä ja itsesäätöistä oppimisprosessia 

tukevia (Hidi & Harackiewicz 2000, Hidi & Renninger 2006, Järvelä & Renninger 

2014). Tässä tutkimuksessa strategisesti heikkojen oppilaiden kiinnostuksen ilmai-

sujen määrä laski merkittävästi oppimiskontekstin vaatiessa heiltä neljännessä ke-

hittämissyklissä vahvempaa itseohjautuvuutta. Tämä tulos antaa viitteitä siitä, että 

oppimiskontekstin tarjoama tuki oli heidän lähtökohdilleen riittämätön. Samalla tu-

los esittää koulun oppimiskontekstille vaatimuksen – oppimiskontekstin on oltava 

adaptiivinen. Oppimiskontekstissa olevien oppimistehtävien ja niiden ohjauksen 

on mukauduttava jokaisen oppilaan ainutlaatuisuuteen ja tarjottava sopivia kogni-

tiivisia haasteita ja motivationaalista tukea erilaisille oppijoille. Samansuuntaiseen 

johtopäätökseen tulivat Järvelä ja Renninger (2014) analysoidessaan useita kiin-

nostukseen, motivaatioon ja sitoutumiseen liittyneitä tutkimuksia. Myös Stoeger, 

Fleischmann ja Obergriesser (2015) painottavat, että oppimistilanteiden vaatimus-

tason on tärkeä räätälöityä jokaisen oppijan osaamistasolle sopivaksi, jolloin oppi-

joilla on mahdollisuus itse kokea itsesäätöisen oppimisen hyödyt. 

Kuviossa 24 esitetään oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemiseen liittyvät 

elementit ja niiden yhteys oppimisen itsesäätelyyn. Kuvion ja koulun toiminnan 

keskipisteenä on oppilas. Oppimisen itsesäätelyn tiedetään olevan yksilön sisäinen 
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prosessi, joka toteutuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa (Pintrich 2000). Ku-

viossa oppimiskonteksti jakautuu oppimistapahtumaan ja siihen vaikuttaviin teki-

jöihin. Tutkimustulosten perusteella oppimiskontekstissa olevat tilat, kalusteet ja 

teknologia vaikuttavat välillisesti oppimistapahtumaan ja sitä kautta oppimisen it-

sesäätelyyn ja sen kehittymiseen. 

Kuvio 24. Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemiseen vaikuttavat elementit. 

Tilojen ja kalusteiden muodostamalla kokonaisuudella on aineiston perusteella vä-

lillinen vaikutus oppimisen itsesäätelyn kehittymiseen sen kautta, millaisia kom-

munikatiivisia suhteita oppilaiden välille sekä opettajan ja oppilaiden välille syntyy 

(Cornell 2002). Fyysinen oppimisympäristö voi rajoittaa sosiaalisten oppimistilan-

teiden toteutumista, tai se voi jopa houkutella työskentelemään monipuolisesti eri-

laisissa sosiaalisissa kokoonpanoissa (Dillenbourg & Jermann 2010). Tutkimuk-

seen osallistuneiden opettajien tulkinnan mukaan tiloilla ja kalusteilla on merkit-

tävä vaikutus oppimiskontekstissa toteutuvaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

Näin ollen tilat ja kalusteet vaikuttavat ulkopuolisen tukeman oppimisen itsesääte-

lyprosessin kautta oppilaan sisäisiin prosesseihin. 
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Tila vaikuttaa myös asettelullaan ja olemuksellaan tulkintaan siitä, mitä siellä 

toimivilta ihmisiltä odotetaan ja millainen toiminta on ympäristössä mahdollista ja 

suositeltavaa (Manninen ym. 2007). Tilalla on siis välillinen vaikutus opettajien ja 

oppilaiden metakognitiivisiin prosesseihin ja sitä kautta toteutuvaan oppimisen it-

sesäätelyyn. Tämän johdosta oppimisen tilojen käyttäjillä, suunnittelijoilla ja han-

kintoja tekevillä tulee olla riittävä ymmärrys siitä, millaista oppimista tilassa tavoi-

tellaan. Monipuoliset tilat ohjaavat myös oppilaita tunnistamaan, millaisessa ym-

päristössä heidän on hyvä oppia työskentelyn eri vaiheissa (kontekstin säätely) 

(Pintrich 2000). Tämän tutkimuksen aineistossa tiloihin liittyvä kontekstin säätely 

jäi yhteen mainintaan. Toteutuneen kontekstin kuvauksista kuitenkin tiedetään op-

pilaiden saaneen usein itse valita oppimistaan tukevan työskentelypaikan. Koulujen 

fyysisten oppimisympäristöjen kehittämisen osalta tarvitaan lisää tutkimusta työs-

kentelypaikan valintaprosessin vaikutuksesta oppimisen itsesäätelyyn. Aineisto an-

taa viitteitä siitä, että fyysisen tilan merkitys oppimistilanteessa on niin kokonais-

valtainen, että siihen liittyvän säätelyprosessin tukemisella saattaa olla monipuoli-

nen yhteys oppimisen itsesäätelyn kehittymiseen. 

Työskentelyssä oppilaat hyödynsivät myös oppimiskontekstissa tarjolla ollutta 

mobiiliteknologiaa. Opettajat kokivat erityisesti käytössä olleiden työvälineohjel-

mien auttaneen oppilaiden oppimista tarjoamalla eri oppimisstrategioiden käyttöön 

ohjaavia työkaluja ja tekemällä oppimisprosessin etenemistä näkyväksi. Työväli-

neohjelmat tukivat tehokkaiden kognitiivisten strategioiden käyttöä tiedon proses-

soinnissa tarjotessaan tukea tutkivan prosessin eri vaiheissa. Oppilaat ja opettajat 

kuvaavat teknologian vaikuttaneen myös tilannekohtaiseen kiinnostuksen kasvuun 

oppiaineiden sisältöjä opiskeltaessa. Myös aikaisemmat tutkimukset ovat osoitta-

neet teknologian hyödyntämisen vaikuttavan positiivisesti tilannekohtaiseen kiin-

nostukseen ja emotionaaliseen sitoutumiseen (Mitchell 1993, Sun & Rueda 2012). 

Mobiiliteknologian yleistymisestä huolimatta oppilaslähtöinen teknologian hyö-

dyntäminen oppimisen tukena on koulun näkökulmasta haastava mahdollisuus. 

Dillenbourg ja Jermann (2010) kuvaavat opettajan muuttunutta työtä orkesteroin-

niksi, jossa opettaja kapellimestarin tavoin vaikuttaa toiminnan muotoihin ja mah-

dollisuuksiin. Huomioitavia asioita on paljon, ja opettajan on pyrittävä luomaan 

sellainen fyysinen oppimisympäristö, joka ei rajoita oppimisaktiviteetteja. Par-

haimmillaan oppijoilla on osaaminen ja mahdollisuus hyödyntää muun muassa tek-

nologiaa itsenäisesti omien tarpeidensa mukaan – oppilaslähtöisesti. Laajemmin il-

maistuna voidaan sanoa, että oppimisen itsesäätelyn toteutumisen kannalta kou-

lussa olisi hyvä olla oppimiskonteksti, joka mahdollistaa monipuoliset oppimista 
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tukevat valinnat kaikentasoisille oppilaille sekä opettajien pedagogisille ratkai-

suille (Järvelä & Renninger 2014). 

Oppimisen itsesäätelyn kannalta merkityksellistä on se, miten teknologia on 

oppilaiden käytettävissä ja kuka siihen liittyviä valintoja ohjaa. Laitteiden saata-

vuus, asennetut sovellukset ja käyttäjien osaaminen ratkaisevat, kuinka autono-

miseksi toimijaksi oppilas itsensä kokee teknologiaa hyödyntäessään. Tässä tutki-

muksessa käytettiin yleisesti käytössä olleita iPad-sovelluksia. Tulevaisuudessa tar-

vitaan uutta tutkimustietoa siitä, voidaanko oppimisanalytiikan avulla automati-

soida oppimiskontekstiin itsesäätelyprosessia tukevia väliintuloja. Tutkijat ovat jo 

tuoneet esille mielenkiintoisia näkökulmia muun muassa metakognition ja reflek-

toinnin tukemisen osalta (Durall & Gros 2014). 

Oppimistapahtuman ydin on siinä, millaisia vuorovaikutustilanteita se läsnä-

olijoille tarjoaa. Opettajalla on suuri vaikutus siihen mentaaliseen tilaan, joka luok-

kaan muodostuu. Kuinka turvalliseksi oppilaat olonsa kokevat? Hyväksytäänkö 

heidän omat ajatuksensa? Ollaanko niistä kiinnostuneita? Luokan positiivisella so-

siaalisella ilmapiirillä on havaittu olevan selkeä yhteys luokassa esiintyvään oppi-

misorientaatioon (Patrick ym. 2011). Mentaalinen tila rakentuu osaltaan opettajan 

sanavalintojen ja vuorovaikutustilanteiden ohjaamisen kautta (Brown & Campione 

1994, Manninen ym. 2007). Yhden haastateltavan sanoja mukaillen ”opettajan on 

tärkeää kuunnella oppilaiden ajatuksia ja asettaa ne lasten tutkittavaksi ja arvioi-

tavaksi” (H2). Tällöin luokan oppilaille välittyy erilaisen ajattelun arvostus, joka 

siirtyy myös oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen. Oppimisen itsesäätelyn näkö-

kulmasta tämänkaltainen vuorovaikutus vaikuttaa oppilaiden käsitykseen itsestään 

ja rohkaisee aktiiviseen ajatukselliseen työskentelemiseen (Kelly & Turner 2009). 

Mentaalista tilaa muovaa kielellisen ilmaisun lisäksi opettajan kehollisuus ja ole-

misen tapa. Ilmeillä ja eleillä voi osoittaa hyväksyntää, ja esimerkiksi opettajan pu-

heessa oleva tauko – hiljaisuus – antaa oppilaalle aikaa ajatella ja voi siten olla 

hyvinkin tehokas keino ulkopuolisen tukeman oppimisen itsesäätelyprosessin vah-

vistamiseen. 

Oppimisen itsesäätelyprosessi ohjautuu oppilaan asettamien tavoitteiden 

kautta. Aineisto osoittaa, että oppilaat tarvitsevat tavoitteellisen työskentelyn si-

säistämiseksi määrätietoista ja pitkäjänteistä ohjausta. Tulos antaa viitteitä siitä, 

että strategisesti vahvat oppilaat hyötyvät ohjatusta tavoitteiden asettelusta heikko-

jen ollessa siitä riippuvaisia. Tavoitteellisen työskentelyn kehittämisen lisäksi op-

pilaille mahdollistettiin oppimisprosessiin vaikuttavien valintojen tekeminen. Tä-

män tutkimuksen aineistossa ohjattu tavoitteellisen työskentelyn harjoittelu ja va-
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lintojen mahdollistaminen näkyivät lisääntyneenä kiinnostuksen ja strategisen toi-

minnan ilmenemisenä sekä heikoilla että vahvoilla oppilailla. Oppimiskontekstissa 

tukeminen toteutui vahvimmin oppilaskeskeisten tutkimusprojektien kautta, joiden 

rakenne, vaiheistus ja arviointi tukivat oppimisen itsesäätelyprosessin eri vaiheiden 

toteutumista. Oppimisen itsesäätelyprosessin reflektiovaihetta tuettiin lisäksi oppi-

laiden strukturoitujen päiväkirjojen avulla. Aineiston mukaan opettajat pitivät tär-

keänä sitä, että oppimistehtävät kytkeytyvät mahdollisuuksien mukaan oppilaiden 

omaan kokemusmaailmaan. Tällöin oppimistehtävän lähtökohdaksi mahdollistui 

oppilaan aito ongelma, joka loi hyvän pohjan itsesäätöisen oppimisprosessin toteu-

tumiselle. Kehittämishankkeiden yhteydessä toteutettujen tutkimusten tuloksia on 

syytä tarkastella lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (Barab 2014). Tässä väitöskirjassa 

tulokset perustuvat kehittämishankkeen aikana kerättyyn aineistoon. Olisi mielen-

kiintoista saada myöhemmin tutkittua tietoa siitä, eroavatko mukana olleiden oppi-

laiden tulokset ja tapa työskennellä muista oppilaista heidän siirtyessään vuosien 

päästä toisen asteen oppilaitoksiin. 

Jokainen kuviossa 24 olevista elementeistä on tutkimuksen mukaan merkityk-

sellinen oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemisessa. Teoreettisesti niitä jo-

kaista voidaan tarkastella yksittäisenä, mutta koulun arki muovautuu niiden muo-

dostaman kokonaisuuden kautta. Yksittäisessä opetustilanteessa eri elementtien yh-

teensovittamisesta vastaa opettaja, mutta kuten tulokset osoittavat, on kaikilla kou-

lun kehittämiseen ja päätöksentekoon osallistuvilla oma vaikutuksensa siihen, 

kuinka harmoninen kokonaisuus eri elementeistä syntyy. Kaikki se mikä vaikuttaa 

oppimiskontekstin oppimistehtäviin tai sosiaaliseen ja fyysiseen arkkitehtuuriin, 

vaikuttaa myös siihen, miten oppimisen itsesäätely kontekstissa toteutuu ja kehittyy. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että koulun kehittämisen ydin 

tulee olla pedagogisessa toiminnassa. Koulun opetussuunnitelmaan kirjatun oppi-

miskäsityksen perustuessa oppimisen tutkimuksen tuloksiin toimii se koulun toi-

mintaa ja päätöksentekoa ohjaavana kuvauksena. Suomen Opetushallitus hyväksyi 

22.12.2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden mukainen paikal-

linen opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain alakoulusta alkaen 1.8.2016–

1.8.2019. Perusteissa määritellyn oppimiskäsityksen ensimmäinen kappale sitoo 

suomalaisen koulun kehittämisen tämän väitöskirjan teoreettiseen viitekehykseen: 

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, 

jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita 

ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppi-

minen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän 
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rakentamista. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen 

kannalta olennaisia. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas op-

pii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunne-

kokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja in-

nostavat kehittämään omaa osaamista. (Opetushallitus 2015: 17.) 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat koulun ja sen kehittämisen parissa työskente-

leviä syventämällä opetussuunnitelmauudistuksen taustalla olevaa teoreettista ajat-

telua. Samalla tutkimus tuo esille näkökulmia siihen, miten eri tahoilla tehty suun-

nittelu, hankinnat ja päätökset vaikuttavat työhön, jota oppilaat ja opettajat oppi-

miskontekstissa tekevät. Jokaisella koulun toimintaan vaikuttavalla tekijällä on 

oma roolinsa kokonaisuuden harmoniassa. Tutkimus ja sen kontekstina ollut kehit-

tämishanke muodostavat kokonaisuuden, jonka periaatteet ovat siirrettävissä tuke-

maan yleisemminkin systemaattista tutkimusperustaista kehittämistä. 

Koulun toiminnan kannalta tämän tutkimuksen ulkopuolelle jäi ainakin kaksi 

huomattavaa vaikuttajatahoa: huoltajat ja varhaiskasvatus. Aikaisempi tutkimus on 

osoittanut huoltajien osallistumisella lasten koulunkäyntiin (Xu 2008) ja yhteiskun-

taluokalla (Calarco 2015) olevan yhteys oppilaiden oppimisen itsesäätelyyn. Sopi-

valla ohjauksella, joka korostaa muun muassa oppilaan omaa vastuuta tehtävien 

hoitamisessa, vanhemmat voivat tukea oppimisen itsesäätelyn toteutumista myös 

kotitehtävien tekemisen yhteydessä. Koulujen painottaessa itseohjautuvaa ja tavoit-

teellista oppimista entistä tietoisemmin haastaa tämä muutos myös suomalaisen 

vanhemmuuden. Uutta tietoa tarvitaan siitä, millainen on oppimista tukeva 2000-

luvun vanhemmuus ja miten koulu voisi vanhemmuuden muutosta parhaiten tukea. 

Toinen merkittävästi vaikuttava taho on varhaiskasvatus. Alle kouluikäisten lasten 

tiedetään kykenevän säätelemään omaa oppimistaan. Uutta tietoa tarvitaan siitä, 

millaiset lähtökohdat suomalaisilla koulutulokkailla oppimisen itsesäätelyyn on ja 

millainen rooli varhaiskasvatuksella voisi olla suotuisien lähtökohtien luomisessa. 

Keskeisin vastuu oppimisen itsesäätelyn kehittymisestä koulussa on opettajalla. 

Jokainen opettaja on opetussuunnitelmauudistuksen myötä velvollinen muovaa-

maan oppilaidensa oppimiskontekstia oppimisen itsesäätelyn kehittymistä tuke-

vaan suuntaan. Lisäksi jokaisen opettajan on varmistettava, että hän antaa omalla 

toiminnallaan tilaa oppilaiden itsesäätelyn toteutumiselle ja kehittymiselle. Oppi-

laan ja opettajan arkisissa kohtaamisissa reagointiaika on niin lyhyt, että opettajan 

toiminnan taustalla olevat uskomukset ohjaavat merkittävästi opettajan reaktioita. 

Uskomusten (beliefs) merkitys oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemisen on-
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nistumisessa onkin noussut selkeästi esille opettajiin kohdistuneessa hollantilai-

sessa tutkimuksessa (Dignath-van Ewijk & van der Werf 2012). Tämän väitöstut-

kimuksen aikana pyrittiin tutkijan ja opettajien läheisellä yhteistyöllä parantamaan 

opettajien mahdollisuuksia itsesäätelyn tukemiseen. Työssä olevien opettajien 

osaamisen kehittämisessä tässä väitöskirjassa tutkimuskontekstina kuvatun kehit-

tämishankkeen toimintamalli osoittautui toimivaksi. Se ohjasi opettajia reflektoi-

maan käytännössä toteutettua oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemista. 

Opettajan aktiivinen osallistuminen omaa osaamistaan kehittävään toimintaan on 

osoittautunut tehokkaaksi tavaksi muuttaa kokeneiden opettajien käytänteitä 

(Hoekstra ym. 2009). Väitöstutkimuksen aikana käytetty toimintamalli on sovellet-

tavissa niin täydennyskoulutuksiin kuin koulun sisäiseen kehittämiseenkin. 

Tuloksia voidaan hyödyntää myös opettajien peruskoulutuksessa. Tutkimuspe-

rustaisen opettajankoulutuksen on annettava opiskelijoille syvällinen oppimisteo-

reettinen ymmärrys niistä periaatteista, joita oppimisen itsesäätelyn kehittymisen 

tukeminen vaatii. Teoreettisen ymmärryksen lisäksi on kiinnitettävä huomiota opet-

tajien taitoon ja tahtoon tukea opetustyössään oppilaiden itsesäätelyn kehittymistä. 

Butler ja Schnellert (2008) ovat havainneet yhteyden siinä että opettajat, jotka ke-

hittävät omaa työtään itsesäätöisen oppimisen kautta, siirtävät toimintamallit oppi-

lailleen. Tämän tuloksen soveltaminen opettajankoulutukseen haastaa sen jokaisen 

osa-alueen. Opettajankoulutuksessa kehittyneet asenteet vaikuttavat valmistumisen 

jälkeen vahvistuvaan käyttöteoriaan ja tuleviin opetuskäytänteisiin (Cady ym. 2006, 

Dignath-van Ewijk & van der Werf 2012). Suomalaisessa opettajankoulutusjärjes-

telmässä harjoittelukoulut ovat keskeisessä asemassa opettajaopiskelijoiden minä-

pystyvyyden tunteen vahvistamisessa sekä siinä, millaisilla uskomuksilla valmis-

tuvat opettajat työuransa aloittavat. Uutta tutkimustietoa tarvitaan siitä, millaisia 

opettajaksi opiskelevien oppimisen itsesäätelyvalmiudet ja asenteet ovat ja millai-

sia ne ovat valmistumisen jälkeen. Ellei tulevilla ja nykyisillä opettajilla ole vahva 

tietoisuus ja usko oppimisen itsesäätelyn tukemisesta ja sen merkityksestä, on vai-

kea nähdä suomalaisen koulun pystyvän vastaamaan 2000-luvun haasteisiin. 

7.3 Tutkimuseettistä pohdintaa 

Pietarinen ja Launis (2002: 46) kuvaavat tieteen etiikan tarkoittavan: ”tavallisesti 

niiden eettisten kysymysten tarkastelua, jotka nousevat esille tutkimuksen suoritta-

misen eri vaiheissa (suunnittelussa, menetelmien valinnassa, aineiston kokoami-

sessa, luokittelussa, julkaisemisessa) tai jotka liittyvät tutkittavan kohteen erityis-

laatuun”. Tässä tutkimuksessa on noudatettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
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(2013) ohjetta hyviksi tieteellisiksi käytännöiksi. Seuraavissa kappaleissa arvioi-

daan tämän tutkimuksen eettisyyttä näiden käytäntöjen keskeisten lähtökohtien 

kautta. 

Tutkimuksen kaikissa vaiheissa on noudatettu rehellisyyttä sekä yleistä huolel-

lisuutta ja tarkkuutta. Tutkija on ylläpitänyt omaa ammattitaitoaan koulutuksen 

avulla ja osallistunut tieteelliseen toimintaan tutkimusryhmän kansallisen ja kan-

sainvälisen tutkijaverkoston kautta. Tutkijalla on ollut aito kiinnostus tutkimuksen 

alaan sekä opettajan työnsä että aiemman tutkimuskokemuksensa kautta (Pietari-

nen 2002). Ensimmäisen tieteellisen tutkimusalaan liittyvän konferenssiposterin 

tutkija oli julkaissut useita vuosia ennen tämän tutkimuksen ja kehittämishankkeen 

alkua. Tutkimuksen kohderyhmän laajentuminen oman luokan oppilaista usean 

luokan opettajiin ja oppilaisiin oli luonteva jatko tutkijan ammatilliselle kehittymi-

selle sekä tutkijana että opettajana. Tutkija on kuvannut väitöskirjassa avoimesti 

koko tutkimusprosessin ja sen suunnittelun kytkeytymisen Opetushallituksen ra-

hoittamaan kehittämishankkeeseen. Kehittämishanke mahdollisti tutkijalle luon-

nollisen ja koulun työskentelyä tukevan tavan aineistonkeruuseen ja teoreettisen 

viitekehyksen tarkentamiseen. Aineiston analyysi ja varsinaisen tutkimusraportin 

kirjoittaminen mahdollistuivat irrottautumalla opettajan työstä tohtorikoulutetta-

vaksi ja apurahatutkijaksi. Opettajan työstä irrottautumisen tutkija koki oman elä-

mäntilanteensa johdosta välttämättömäksi edellytykseksi laadukkaan tutkimustyön 

tekemiseen. Laadukas tutkimus vaatii aikaa paneutua huolelliseen työskentelyyn 

(Pietarinen 2002). Kehittämishakkeeseen saatu rahoitus ei ole yhteydessä tästä tut-

kimuksesta saatuihin tuloksiin, koska raportointi on tehty ennen tässä tutkimuk-

sessa käytetyn aineiston varsinaisen analyysin aloittamista. Tutkimuksessa ei 

myöskään pyritä vertailemaan toimintaa mihinkään, vaan tutkimuskysymysten mu-

kaisesti kiinnostuksen kohteena on se, miten oppimisen itsesäätelyn ilmeneminen 

ja kehittymisen tukeminen näyttäytyvät kyseisessä tutkimuskontekstissa. 

Tutkimuksessa on sovellettu yleisesti tunnettuja, tieteellisesti koeteltuja ja eet-

tisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Niiden käyttö on 

raportoitu avoimesti ja vastuullisesti tutkijan parhaan osaamisen mukaan. Tehdyt 

valinnat ja tulokset on pyritty perustelemaan ja vahvistamaan aiemmilla tutkimus-

tuloksilla kunnioittaen kyseisten lähteiden alkuperää viittaamalla niihin tieteellisen 

käytännön mukaisesti. Tutkimukseen osallistuneita opettajia, opetusharjoittelijoita, 

oppilaita ja heidän huoltajiaan tiedotettiin tutkimuksen luonteesta, rahoittajista ja 

aineiston käsittelystä ennen aineistonkeruuta. Tutkimusaineistoa käytettiin vain nii-

den oppilaiden osalta, joiden huoltajat antoivat kirjallisen luvan aineiston käyttöön. 
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Oulun yliopiston harjoittelukoulun opettajien tehtäviin kuuluu koulun johtosään-

nön mukaisesti osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu- ja 

kehittämistoimintaan (Oulun yliopisto 2013: 2§), joten erillisiä tutkimuslupia ei 

heiltä kerätty. Tutkija on tutkimuksen ajan huolehtinut ja vastaa edelleen aineiston 

keräämisestä, käsittelystä ja säilyttämisestä ihmistieteisiin luettavien tutkimusalo-

jen eettisten periaatteiden mukaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009). 

Tutkija toimi lähes koko tutkimuksen ajan työsuhteessa Oulun yliopistoon. 

Työtehtävät sijoittuivat kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluviin Oulun yliopiston 

harjoittelukouluun ja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusryhmään. Puolen 

vuoden ajan tutkija sai apurahaa Suomen kulttuurirahastolta. Näin ollen tutkija 

kuului koko tutkimuksen ajan myös juridisen asemansa kautta tieteellisen yhteisön 

vastuiden, velvollisuuksien ja tuen piiriin. Akateemisen yhteisön mallintamat toi-

mintatavat ovat ohjanneet tutkijaa toimimaan eettisesti kestävällä tavalla. 

7.4 Tutkimuksen rajoitukset 

Tämän tutkimuksen rajoitukset liittyvät pääosin oppilaiden tuottamiin viikkopäivä-

kirjoihin. Niiden strukturoinnissa käytetyt kysymykset ohjasivat oppilaiden vas-

tauksia. Erityisesti viikkopäiväkirjan ensimmäinen kysymys ”Mainitse 2–3 asiaa, 

joita opit tällä viikolla” vaikutti siihen, että oppilaiden vastaukset olivat suurim-

malta osalta pinnallista oppimista kuvaavia listauksia viikon aikana opituista asi-

oista. On todennäköistä, että vähäinen raportointi ymmärryksen tavoittelusta johtui 

päiväkirjan struktuurista eikä varsinaista johtopäätöstä orientaation laadusta voi tä-

män kysymyksen aineiston perusteella tehdä. Avoimempi ”Kuvaa kahta tai kolmea 

asiaa, joita opit tällä viikolla” tuottaisi laadukkaampaa tietoa oppilaiden tavoiteo-

rientaatiosta. Merkittävää on kuitenkin se, että oppilaat pystyivät hyvin palautta-

maan mieleensä kuluneen viikon aikana opetellut asiat. Tältä osin tämän kysymyk-

sen aineisto tuki viikkopäiväkirjan viidennen kysymyksen perusteella saatua tu-

losta siitä, että oppilaat olivat tietoisia omasta oppimisestaan ja hyödyntämistään 

oppimisen keinoista. 

Toinen tutkimuksen rajoitus liittyy oppilaiden tuottamien päiväkirjojen laatuun. 

Koko oppilasjoukkoa (N = 90) tarkasteltaessa yksittäisten oppilaiden toistuvat vas-

taukset eivät juurikaan vääristä tuloksia. Strategisesti heikon (n = 10) ja vahvan (n 

= 10) otoksen pienen oppilasmäärän seurauksena toistuvat samat vastaukset sitä 

vastoin vääristävät tuloksia. Esimerkiksi kuvio 20 (s. 114) osoittaa erityisesti ela-

borointistrategioiden hyödyntämisen lisääntyneen kolmannessa kehittämissyklissä. 
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Tämän perusteella sen lisääntymistä ei voi kuitenkaan yleistää. Lisäys aiheutuu yk-

sittäisen oppilaan päiväkirjoista, joihin hän vastaa kaikkiin lyhyesti ”miettimällä”. 

Tämänkaltainen toistuva vastaus vaikuttaa enemmän opitulta keinolta saada lo-

make täytettyä kuin todelliselta oman oppimisen tukemisen kuvaukselta. Tähän 

viittaa myös jaksopäiväkirja-aineisto, joka vahvistaa, ettei strategisesti heikkojen 

oppilaiden oppimisstrategioiden hyödyntäminen monipuolistu lukuvuoden aikana. 

Kuviosta 20 (s. 114) nähdään myös se, että avun hakemisen strateginen hyödyntä-

minen painottuu otoksien oppilailla eri kehittämissykleihin. Strategisesti heikkojen 

oppilaiden tulosta vääristää se, että yhden oppilaan päiväkirjoissa toistuva ”kysyn 

opelta”-vastaus tuottaa luokkaan yhtä lukuun ottamatta kaikki merkitysyksiköt. 

Edellä kuvatuista syistä näitä tuloksia ei huomioitu johtopäätöksissä. Toinen vaih-

toehto olisi ollut jättää toistuvia vastauksia tuottaneet oppilaat seulonnan ulkopuo-

lelle. 

Oppimiskontekstin tarkka analyysi tutkimuksen mukaisessa lukuvuoden pitui-

sessa aineistonkeruussa on mahdotonta. Opettajien kirjoittamien jaksoraporttien 

kuvauksissa korostuvat yhteisesti sovittujen monitieteisten teemojen tutkimuspro-

jektit. Niiden ulkopuolella toteutunut oppimiskonteksti jäi jaksoraporteissa vähem-

mälle, vaikka tutkija tietää käytyjen keskustelujen perusteella oppimisen itsesääte-

lyn kehittymistä tukevia toimintamalleja käytetyn monipuolisesti myös muiden op-

piaineiden opiskelussa. Näin ollen osa oppimisen itsesäätelyä tukevista keinoista 

jäi analyysin ulkopuolelle. Tutkija pohti observoinnin tai video-observoinnin käyt-

töä toteutuneen oppimiskontekstin ja itsesäätöisen oppimisen ilmenemisen tarken-

tavaksi menetelmäksi, mutta yksittäisen tutkijan resurssit eivät olisi riittäneet ai-

neiston kattavaan analysointiin. Lisäksi tutkija arvioi käytettyjen menetelmien ole-

van riittäviä tutkimuskysymyksiin vastaamiseen. 

Opettajilta kerätyn aineiston käsittelyyn liittyvä rajoitus on se, että aineiston 

luokittelua ohjasi tutkijan teoreettinen tieto oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tu-

kemiseen liittyvästä tutkimuksesta. Tutkijan kiinteä yhteistyö informanttien kanssa 

kehittämishankkeen aikana on väistämättä vaikuttanut siihen, millaisia luokittelu-

kategorioita tutkija valitsi analyysissä käytettäväksi. Aineisto saattoi sisältää sellai-

sia käytetyn luokittelun ulkopuolelle jääneitä keinoja oppimisen itsesäätelyn kehit-

tymisen tukemiseksi, joita rinnakkaiskoodaaja olisi nostanut esille. 
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Liite 1. MSLQ Oppimisstrategiat -osio   

Nimi:______________________________________ 

Tyttö   Poika  Ikä:___________ Luokka:_________ 

Hyvä Oppilas, 

Seuraavassa osiossa sinun tulisi vastata kyselyn väittämiin sen mukaan, miten hy-

vin ne kuvaavat sinua. Vastaathan rehellisesti – oikeita ja vääriä vastauksia ei ole.  
Ympyröi selkeästi vain yksi vaihtoehto. Vastauksissa numero 1 tarkoittaa 

täysin eri mieltä ja numero 7 tarkoittaa täysin samaa mieltä; valitse 

numeroista se, joka kuvaa parhaiten, kuinka paljon eri mieltä tai samaa mieltä 

olet kunkin väittämän kanssa.1= Täysin eri mieltä  7= Täysin samaa mieltä 

  

1.  Opiskellessani opittavaan aiheeseen liittyvää kirjallisuutta teen yleensä 

jäsennyksen siitä järjestelläkseni ajatuksiani.   

1    2   3    4   5   6    7 

2.  Monet tärkeätkin asiat jäävät oppitunneilla epäselviksi, koska ajatukseni 

harhailevat muissa asioissa. 

1    2   3    4   5   6    7 

3.  Opiskellessani yritän usein selittää oppimateriaalin sisältöjä luokkatovereille 

tai ystäville.  

1    2   3    4   5   6    7 

4.  Opiskelen yleensä paikassa, jossa voin rauhassa keskittyä opiskeluuni. 1    2   3    4   5   6    7 

5.  Lukiessani teen itselleni kysymyksiä, jotta keskittyisin oikeisiin asioihin.  1    2   3    4   5   6    7 

6.  Olen monesti niin laiska ja tympääntynyt opiskelemiseen, että jätän tehtävän 

kesken ennen kuin olen saanut sen valmiiksi. 

1    2   3    4   5   6    7 

7.  Teen itselleni usein kysymyksiä kuulemastani tai lukemastani, jotta voisin 

miettiä, ovatko ne totta. 

1    2   3    4   5   6    7 

8.  Opiskellessani harjoittelen opiskeltavaan aiheeseen liittyviä asioita 

kertomalla niitä itselleni kerta toisensa jälkeen. 

1    2   3    4   5   6    7 

9.  Yritän vaikeissakin asioissa selviytyä omin neuvoin ilman toisten apua. 1    2   3    4   5   6    7 

10.  Jos jokin asia jää minulle epäselväksi lukiessani, palaan takaisin jo luettuun 

ja yritän ymmärtää kyseisen asian. 

1    2   3    4   5   6    7 

11.  Opiskellessani käyn lävitse kirjallisuuden ja muistiinpanoni ja pyrin 

löytämään kaikkein tärkeimmät asiat.  

1    2   3    4   5   6    7 

12.  Käytän opiskeluun varaamani ajan tehokkaasti. 1    2   3    4   5   6    7 

13.  Mikäli opintoihin liittyvä kirjallisuus on vaikeaa ymmärtää, muutan 

lukutapaani.  

1    2   3    4   5   6    7 

14.  Pyrin yhteistyöhön luokkatovereiden kanssa saadakseni vaaditut tehtävät 

valmiiksi.  

1    2   3    4   5   6    7 

15.  Opiskellessani luen vaadittavan kirjallisuuden ja muistiinpanoni yhä 

uudelleen ja uudelleen.  

1    2   3    4   5   6    7 

16.  Kun oppitunnilla tai kirjallisuudessa tulee esille jotakin ilmiötä koskeva 

teoria, selitys tai johtopäätös, yritän itse löytää todisteita sen tueksi. 

1    2   3    4   5   6    7 

 



213 

17.  Työskentelen lujasti pärjätäkseni hyvin koulussa, vaikka en kaikesta 

lukemastani ja tehtävistäni pitäisikään. 

1    2   3    4   5   6    7 

18.  Teen yksinkertaisia kuvia, kuvioita tai taulukoita ymmärtämisen 

helpottamiseksi.  

1    2   3    4   5   6    7 

19.  Opiskellessani keskustelen usein oppimateriaaliin liittyvistä asioista muiden 

oppilaiden kanssa. 

1    2   3    4   5   6    7 

20.  Yritän käyttää oppimateriaalia lähtökohtana omien ajatuksieni 

kehittämiseen.  

1    2   3    4   5   6    7 

21.  Minulla on vaikeuksia pysytellä aikataulussa koulutehtävien kanssa.  1    2   3    4   5   6    7 

22.  Opiskellessani yhdistelen tietoa erilaisista lähteistä (kuten opettajan 

opetuksesta, kirjallisuudesta ja keskusteluista). 

1    2   3    4   5   6    7 

23.  Ennen kuin syvennyn lukemaan uutta oppimateriaalia, silmäilen sen ensin 

läpi ja tarkastelen, miten se on jäsennelty. 

1    2   3    4   5   6    7 

24.  Teen itselleni kysymyksiä varmistaakseni, että olen ymmärtänyt 

oppitunnilla käsitellyt asiat.  

1    2   3    4   5   6    7 

25.  Pyrin mukauttamaan omaa oppimistyyliäni niin, että se vastaisi kunkin 

opettajan vaatimuksia ja opetustyyliä. 

1    2   3    4   5   6    7 

26.  Huomaan usein lukeneeni läksyni, mutta en enää muista seuraavana 

päivänä mitä aihetta tai asiaa läksy koski.  

1    2   3    4   5   6    7 

27.  Pyydän opettajaa selittämään käsitteet, joita en ymmärrä.  1    2   3    4   5   6    7 

28.  Opettelen ulkoa avainsanoja, jotka palauttavat mieleeni tärkeitä käsitteitä 

opittavasta aiheesta. 

1    2   3    4   5   6    7 

29.  Annan usein periksi vaikeiden asioiden opiskelussa ja keskityn helpompiin 

asioihin. 

1    2   3    4   5   6    7 

30.  Kirjallisuutta lukiessani pyrin ensin ajatuksissani hahmottamaan koko 

aihepiirin ja päättämään, mitä minun pitäisi oppia aiheesta sen sijaan, että vain 

lukisin materiaalin lävitse. 

1    2   3    4   5   6    7 

31.  Yritän löytää yhteyksiä eri oppineissa käsiteltyjen asioiden välille aina kun 

se on mahdollista.  

1    2   3    4   5   6    7 

32.  Opiskellessani käyn läpi muistiinpanojani ja teen jäsennyksen tärkeimmistä 

käsitteistä.  

1    2   3    4   5   6    7 

33.  Lukiessani kirjallisuutta yritän liittää sisällön aikaisempaan tietooni 

aiheesta.  

1    2   3    4   5   6    7 
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34.  Minulla on vakituinen paikka (esim. työpöytä), missä teen kotitehtäväni.  1    2   3    4   5   6    7 

35.  Pyrin kehittelemään omia ajatuksiani sen pohjalta, mitä minulle on opetettu. 1    2   3    4   5   6    7 

36.  Opiskellessani kirjoitan pieniä yhteenvetoja kirjallisuudesta ja omista 

muistiinpanoistani.  

1    2   3    4   5   6    7 

37.  Jos en ymmärrä opiskeluun liittyvää materiaalia, pyydän apua muilta 

oppilailta.  

1    2   3    4   5   6    7 

38.  Yritän ymmärtää opittavan asian etsimällä yhteyksiä kirjallisuuden ja 

opettajan esittämien käsitteiden välillä.  

1    2   3    4   5   6    7 

39.  Varmistan, että teen aina viikoittaiset läksyt. 1    2   3    4   5   6    7 

40.  Aina kun kuulen luokassa väitteen, mietin mahdollisia muita vaihtoehtoja. 1    2   3    4   5   6    7 

41.  Teen listoja kaikkein tärkeimmistä opittavaan asiaan liittyvistä käsitteistä ja 

yritän opetella listat ulkoa.  

1    2   3    4   5   6    7 

42.  Osallistun oppitunneilla säännöllisesti. 1    2   3    4   5   6    7 

43.  Minulle ei tuota vaikeuksia ponnistella loppuun asti edes vähemmän 

kiinnostavien tehtävien parissa. 

1    2   3    4   5   6    7 

44.  Yritän tunnistaa oppilaat, joilta voin tarvittaessa pyytää apua.  1    2   3    4   5   6    7 

45.  Opiskellessani yritän löytää käsitteet, joita en ymmärrä hyvin.  1    2   3    4   5   6    7 

46.  Huomaan usein etten käytä paljoa aikaa opiskeluuni, koska minulla on 

muuta tekemistä.  

1    2   3    4   5   6    7 

47.  Opiskellessani asetan itselleni oppimistavoitteita ohjatakseni toimintaani.  1    2   3    4   5   6    7 

48.  Jos jokin asia jää minulle epäselväksi, kun teen muistiinpanoja oppitunnilla, 

varmistan että voin tarkistaa asian jälkeenpäin.  

1    2   3    4   5   6    7 

49.  Minulla on harvoin aikaa käydä läpi muistiinpanoja ja kerrata kirjallisuutta 

ennen koetta. 

1    2   3    4   5   6    7 

50.  Yritän soveltaa lukemiani asioita siihen, mitä koulussa tehdään.  1    2   3    4   5   6    7 

 

Kiitos avustasi! 
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Liite 2. Luokantaulut 
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Liite 3. Strukturoidut päiväkirjat 

Viikkopäiväkirja Ajoitus 

1. Mainitse 2–3 asiaa, joita opit tällä viikolla. 

2. Missä asioissa sait itse päättää, mitä opiskelit vai opiskelitko aina 

samaa kuin muut? 

3. Minkälaisia asioita HALUSIT oppia tällä viikolla? 

3. Miksi halusit oppia niitä asioita, joista juuri kerroit? 

5. Miten autoit itseäsi oppimaan? 

Viikoittain 

(maks. 23 krt/oppilas) 

 

 

Jaksopäiväkirja Ajoitus 

1. Miltä sinusta tuntuu, kun ymmärrät jonkun uuden asian? 

 Kerro omin sanoin, miksi arvelet, että sinusta tuntuu siltä. 

 Kerro esimerkki. 

2. Kerro, miten työskentelet, kun opit hyvin opiskeltavia asioita. 

 Mitä sinussa silloin tapahtuu? 

 Millaisia asioita siihen liittyy kun ymmärtää? 

 Miten olet silloin työskennellyt? 

 Missä ja milloin olet silloin työskennellyt? 

 Miksi olet työskennellyt niin? 

3. Miltä sinusta tuntuu, kun on vaikeaa ja et ymmärrä? 

 Mitä voisit silloin tehdä? 

 Miten voisit auttaa itseäsi? 

 Kerro esimerkki. 

4. Mikä saa minut hoitamaan kouluhommat kunnolla? (UBIKO 2, 3 ja 4) 

 Piirrä oma kuva paperin keskelle ja kirjoita ympärille asioita, 

jotka saavat sinut tekemään kouluasiat kunnolla. 

Kehittämissyklin lopussa 

(maks. 4 krt./ oppilas) 

Tutkimusaineistoa 
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Liite 4. Oppilaiden tuottamien viikkopäiväkirjojen 
luokittelukategoriat ja koodaussäännöt 

Kysymyskohtainen koodausjärjestelmä 

Tässä tutkimuksessa keskitytään vain akateemisen oppimisen itsesäätelyyn. Aka-

teemisiksi oppiaineiksi luetaan äidinkieli ja kirjallisuus, vieraat kielet, matema-

tiikka, ympäristö- ja luonnontieto, biologia ja maantieto, fysiikka ja kemia, uskonto, 

elämänkatsomustieto sekä historia ja yhteiskuntaoppi. Taito- ja taideaineiden sisäl-

töön liittyvät osiot jätetään huomiotta, ellei niissä viitattu selkeästi asian teoreetti-

seen ymmärtämiseen. 

 

Kysymys 1. Mainitse 2–3 asiaa, joita opit tällä viikolla. 

Merkitysyksikköön kuuluu se osa tekstistä, joka kuvaa ko. luokkaa. Esimerkiksi 

taito- ja taideaineisiin ja vapaa-aikaan liittyvät tekstit jäävät pois. Osassa oppimista 

kuvanneista päiväkirjoista soluissa on useampia eri alaluokkiin sijoittuvia merki-

tysyksiköitä. Täyttämättömiä päiväkirjoja ei luokitella. 

Taulukko 1. Koodaussäännöt K1. Mainitse 2–3 asiaa, joita opit tällä viikolla. 

Pääluokka Alaluokka Koodaussääntö Esimerkki 

Ei kuvaa  

oppimaansa 

-  EI viittaa minkään akateemisen 

sisällön oppimiseen.  

”Ei mitään hajua.” 

”En oppinut oikein mitään.” 

Kuvaa  

oppimaansa 

Pinnallinen 

oppiminen (Marton 

1976) 

Viittaa suorittamiseen tai opitun 

toistamiseen EI ymmärtämiseen. 

Kuvaa asioiden tunnistamista, 

olemista, nimeämistä, tms. Voi viitata 

myös laitteen, ohjelmien tai internetin 

käyttöön.  

”Allekkain laskua, kuviksessa 

päävärejä.” 

”Ja ubiko tehtiin tehtäviä.” 

 

 Yhteisöllinen 

oppiminen 

(Boekaerts & Corno 

2005, Hadwin ym. 

2011) 

Viittaa sosiaalisissa tilanteissa 

kehittymiseen tai siihen liittyvään 

tilanteeseen. 

”Opin kannustamaan toista.” 

”Minä opin että on hauskaa 

tehdä töitä myös yksin,koska 

ennen mulla oli sellanen 

mielikuva että yksin työ olisi 

tyhmää mutta on se sittenki 

aika kivaa.” 

 Ymmärtämistä 

tavoitteleva 

oppiminen 

(Weinstein & Mayer 

1986) 

Joku osa solussa viittaa asian 

ymmärtämiseen tai sen tavoitteluun. 

Sisältää ymmärtämistä kuvaavan 

ilmaisun.  

”…fyken tunnilla opin pari juttua 

vedestä, mutta en ymmärtänyt 

niitä niin selkeästi.” 
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Kysymys 2. Missä asioissa sait itse päättää, mitä opiskelit vai opiskelitko aina 

samaa kuin muut? 

Merkitysyksikkö on koko solun sisältö. 

Taulukko 2. Koodaussäännöt K2. Missä asioissa sait itse päättää, mitä opiskelit vai 

opiskelitko aina samaa kuin muut? 

Pääluokka Koodaussääntö Esimerkki 

Ei omaa valintaa Mikään EI viittaa oppilaalla olleen 

valinnanmahdollisuutta akateemisissa 

oppiaineissa. 

”Opiskelimme aina saamaa 

kuin muut.” 

”En osaa sanoa.” 

On omaa valintaa Osa viittaa akateemisiin aineisiin liittyvän 

valinnan mahdollisuuden. 

”En tiedä. Oma kirja!” 

”Minä sain tehdä enkun 

kokeessa helpomman version.” 

 

Kysymys 3. Minkälaisia asioita HALUSIT oppia tällä viikolla? 

Merkitysyksikkö on koko solun sisältö. 

Taulukko 3. Koodaussäännöt K3. Minkälaisia asioita HALUSIT oppia tällä viikolla? 

Pääluokka Koodaussääntö Esimerkki 

Ei omaa kiinnostusta EI viittaa oppilaan omaan 

kiinnostukseen opiskeltuja sisältöjä 

kohtaan. Myös epätarkat ilmaukset, 

pitkät oppiainelistat (>2) tai sellaiset 

viittaukset, jotka eivät kuulu 

akateemisiin aineisiin. 

”Kaikkea!” 

”En tiiä. Ehkä luontoa.” 

 

Oma kiinnostus Ilmaisee oppilaan omaa 

kiinnostusta opiskeltuihin 

oppiaineisiin, sisältöihin tai 

työtapoihin. Ilmaisee kuvauksen 

kiinnostavien asioiden luonteesta. 

"Sellaisia, joita en osaa". 

”Lisää pyöristämistä.” 
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Kysymys 4. Miksi halusit oppia niitä asioita, joista juuri kerroit? 

Merkitysyksikkö on koko solun sisältö. 

Taulukko 4. Koodaussäännöt K4. Miksi halusit oppia niitä asioita, joista juuri kerroit? 

Pääluokka Koodaussääntö Esimerkki 

Hyödyllisyys Selitys kuvaa oppimistehtävästä tai 

opiskeltavasta sisällöstä 

tulevaisuudessa saatavaa hyötyä 

oppimiselle tai yleisemmin omalle 

tulevaisuudelle. 

”Että kun joku ystäväni tai tuttuni kysyy 

vaikka yltistä jotain kaloista, osaan 

vastata kysymykseen oikein!” 

”Koska olen vielä aika huono käyttämään 

iPadiä ja kasvi lajejakaan en helposti 

tunnista.” 

Oppimistilanne Selitys kuvaa kiinnostuksen 

aiheutuvan oppimistilanteeseen 

liittyvistä tekijöistä kuten tehtävän 

tai oppiaineen kiinnostuvuus tai 

mukavuus. 

”Koska historia on kivaa.” 

”Koska tykkään Matikassa.” 

 

Kysymys 5. Miten autoit itseäsi oppimaan? 

Ulkopuolisen oppimisen pää- ja alaluokkien osalta merkitysyksikkö on koko solun 

sisältö. Itsesäätöisen oppimisen alaluokkien kohdalla merkitysyksikkö on se vas-

tauksen osa, joka sisälsi yhden oppimisen keinon sisältävän kuvauksen. 

Taulukko 5. Koodaussäännöt K5. Miten autoit itseäsi oppimaan? 

Pääluokka 1. alaluokka Koodaussääntö Esimerkki 

Ulkopuolisen 

ohjaama 

oppiminen 

Työtavan 

nimeäminen 

Ilmaisee työskentelyssä käytetyn työtavan. ”Oppiin paljon 

kirjoittamalla ja 

lukemalla.” 

Tehtävän 

suorittaminen 

Ilmaisee tekevänsä sen, mitä joku muu on 

antanut tehtäväksi.  

”Tein aina läksyt.” 

 

Itsesäätöinen 

oppiminen 

Kognition 

säätely 

Viittaa opiskeltavan tiedon jäsentämiseen, 

harjoitteluun tai oppijan omaan ajatteluun. 

Voi olla myös viittaus tehtävän 

ymmärrykseen tai tavoitteenasetteluun. 

 

”Ensin minä laskin 

päässä, jos en onnistu 

otan sormet esiin, jos 

lasku on oikein iso ja 

mahdoton laskea 

sormilla.” 

Kontekstin 

säätely 

Viittaa pyrkimykseen vaikuttaa 

oppimistehtävään, työskentely-ympäristöön, 

oppimateriaaleihin (mm. lisätieto), 

opiskeluvälineisiin tai työskentelymuotoon 

(mm. vertaisoppiminen). 

”Autoin itseäni sillä 

tavalla että jos on tosi 

hankala kysymys tai 

asia niin etsin tietoa 

internetistä.” 
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Pääluokka 1. alaluokka Koodaussääntö Esimerkki 

 

Käyttäytymisen 

säätely 

Viittaa ajanhallintaan, avun hakemiseen, 

omaan käyttäytymiseen tai työskentelyn 

intensiteetin säätelyyn (yrittäminen, 

ahkeruus, keskittyminen). 

”Kysyin ystävältä apua.” 

Motivaation 

säätely 

Viittaa opiskelusta innostumiseen ja sen 

ylläpitämiseen. 

”Kannustin varmaan 

itseäni :).” 

Analyysia jatkettiin sijoittamalla oppimisen itsesäätelyn kognition, kontekstin ja 

käyttäytymisen säätelyn osa-alueille sijoittuneet merkitysyksiköt taulukossa 6 nä-

kyviin MSLQ-kyselyn mukaisiin oppimisstrategialuokkiin (Pintrich ym. 1991). 

Motivaation säätelyyn sisältyneet merkitysyksiköt eivät kuulu MSLQ-kyselyn op-

pimisstrategia-osioon, joten ne rajautuivat analyysin ulkopuolelle. 

Taulukko 6. Koodaussäännöt K5: Itsesäätöisen oppimisen alaluokan jatkokoodaus 

(Pintrich ym. 1991). 

Pääluokka Alaluokka Koodaussääntö Esimerkki 

Kognitiiviset ja 

metakognitiiviset 

strategiat  

Kriittinen ajattelu 

 

Opiskeltavan asian 

kyseenalaistamiseen liittyvät 

ilmaukset. 

Ei ilmennyt 

aineistossa 

Organisointi 

 

Kuvakset tiedon valikoinnista, 

luokittelusta ja alleviivauksesta. 

Ei ilmennyt 

aineistossa 

Harjoittelu 

 

Opiskeltavan asian harjoittelun 

kuvaamista. Tehtävien tekeminen 

ilman, että ilmaistaan sen tulevan 

ulkopuolisen (esim. opettajan) 

antamana tehtävänä -> 

tottelemista eikä itseohjautuvuutta. 

Lukeminen kun se kuvaa asioiden 

kertaamista oppimisen 

auttamiseksi. 

”Kertasin kertotauluja 

enemmän.” 

Elaborointi 

 

Oman ajattelun (yhteenvedot, 

hiljainen puhe, analogioiden 

miettiminen, kysyminen hiljaisesti, 

muistelu) ilmaisu tai oman 

ajattelun kuvaus. 

”Autoin oppimaan 

ajattelemalla.” 

Metakognitiivinen 

itsesäätely 

Työskentelyn tai opiskelun laadun 

määrittelyn sisältävät ilmaukset.  

”Asetin tavoitteita, 

esim. historian 

tunnilla.” 
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Pääluokka Alaluokka Koodaussääntö Esimerkki 

Resurssienhallintastrate-

giat 

Vertaisoppiminen 

 

Kuvaukset vertaistuen 

hakemisesta: ryhmätyöstä, 

parityöskentelystä, tms. 

”Kuuntelin pariani.” 

Ajankäytön ja tilan 

hallinta 

 

Kuvaukset oman ajankäytön tai 

oppimistilan suunnittelusta tai 

hallinnasta. 

”Historian vihossa oli 

taulukko sen avulla 

pysty lukea 

kokeeseen.” 

Avun hakeminen 

 

Avun pyytämisen kuvaaminen 

opettajalta tai vertaiselta. 

”Kysyn opettajalta ja 

kuuntelen tarkkaan.” 

Ponnistelujen 

säätely 

 

Omaan keskittymiseen, 

ahkeruuteen, tarkkaavuuteen ja 

käytökseen liittyvät ilmaukset. 

”Autoin itseäni 

oppimaan 

kuuntelemalla ja 

seuraamalla 

opiskelua.” 

Tiedonhankinta Kuvaukset omavalintaisesta 

lisätiedon hakemisesta. 

”Ettimällä kirjaa, 

jossa kerrottiin 

asiasta.” 
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Liite 5. Oppilaiden tuottamien jaksopäiväkirjojen 
analyysin yhteenveto 
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Liite 6. Prosenttilukuina raportoitujen tulosten 
laskennassa käytetyt frekvenssit 

Taulukko 1. Strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilaiden kiinnostuksen ilmeneminen 

viikkopäiväkirjoissa eri kehittämissyklien aikana (ks. Kuvio 17, s. 109). 

Kehittämissykli MSLQ heikot  MSLQ vahvat 

 Oma kiinnostus 

f 

Ei omaa kiinnostusta 

f 

 Oma kiinnostus

f 

Ei omaa kiinnostusta 

f 

UBIKO 1 8 18  18 5 

UBIKO 2 13 15  8 8 

UBIKO 3 17 15  20 17 

UBIKO 4 4 17  14 11 

Taulukko 2. Strategisesti heikkojen ja vahvojen oppilaiden kiinnostuksen selitykset 

viikkopäiväkirjoissa eri kehittämissyklien aikana (ks. Kuvio 18, s. 110). 

Kehittämissykli MSLQ heikot  MSLQ vahvat 

 Hyödyllisyys 

f 

Oppimistilanne 

f 

 Hyödyllisyys 

f 

Oppimistilanne 

f 

UBIKO 1 2 5  9 5 

UBIKO 2 2 11  5 3 

UBIKO 3 1 16  15 4 

UBIKO 4 1 3  9 5 

Taulukko 3. Strategisesti vahvojen ja heikkojen oppilaiden tiedostetun oppimisen muu-

tos viikkopäiväkirjoissa eri kehittämissykleissä (ks. Kuvio 19, s. 112). 

Kehittämissykli MSLQ heikot  MSLQ vahvat 

 Ei vastausta 

f 

Ei tiedosta 

f 

Tiedostaa 

f 

 Ei vastausta 

f 

Ei tiedosta 

f 

Tiedostaa 

f 

UBIKO 1 8 10 13  3 2 19 

UBIKO 2 7 9 12  1 1 14 

UBIKO 3 1 5 27  0 1 36 

UBIKO 4 1 8 16  0 1 25 
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Taulukko 4. Strategisesti vahvojen oppilaiden strategisen toiminnan ilmeneminen viik-

kopäiväkirjoissa eri kehittämissykleissä (ks. Kuvio 20, s. 114). 

Kehittämissykli Elaborointi 

f 

Harjoittelu 

f 

Avun hakeminen 

f 

Ponnistelujen säätely 

f 

VPK yhteensä 

f 

UBIKO 1 4 1 3 5 24 

UBIKO 2 5 2 0 11 16 

UBIKO 3 19 5 3 21 37 

UBIKO 4 9 3 5 13 26 

Taulukko 5. Strategisesti heikkojen oppilaiden strategisen toiminnan ilmeneminen viik-

kopäiväkirjoissa eri kehittämissykleissä (ks. Kuvio 20, s. 114). 

Kehittämissykli Elaborointi 

f 

Harjoittelu 

f 

Avun hakeminen 

f 

Ponnistelujen säätely 

f 

VPK yhteensä 

f 

UBIKO 1 2 2 0 6 31 

UBIKO 2 4 1 4 4 28 

UBIKO 3 7 1 4 8 33 

UBIKO 4 3 1 0 10 25 

Taulukko 6. Oman valinnan mahdollisuus oppilaan kokemana viikkopäiväkirjoissa eri 

kehittämissykleissä (ks. Kuvio 23, s. 140). 

Kehittämissykli Ei omaa valintaa 

f 

On oma valinta 

f 

Tyhjä 

f 

UBIKO 1 133 58 49 

UBIKO 2 116 56 7 

UBIKO 3 209 126 14 

UBIKO 4 139 102 2 
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