
 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA



 
Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

 
Kasvatustieteen koulutus 

  

Tekijä 
Korhonen, Henna    

  

Työn nimi 
Opiskelijoiden ja opiskelijapienryhmien oppimistehtävien tavoiteorientaatiot ja opiskelijapienryhmien 

tavoiteorientaatioiden yhteys oppimistehtävien suoritustasoon    

Pääaine 
Kasvatuspsykologia      

Työn laji 
pro gradu -tutkielma   

Aika 
Marraskuu 2013     

Sivumäärä 
95+5 liitettä 

Tiivistelmä 
 

Tämä pro gradu-tutkielma liittyy Oulun yliopiston koulutusteknologian tutkimusyksikön ja professori Sanna 

Järvelän tutkimusryhmän Suomen Akatemian rahoittamaan ADDRESS-hankkeeseen (2009–2012), jonka 

tavoitteena on tarkastella opiskelijoiden oppimismotivaation itsesäätelyn yksilöllisiä ja sosiaalisia 

ulottuvuuksia. Tässä pro gradu-tutkielmassa paneudun itsesäätelyn esiehtoihin, tarkemmin opiskelijoiden 

yksilö- ja pienryhmäkohtaisiin tavoitteisiin sekä tarkastelen sitä, millaisia yhteyksiä yksilötason tavoitteilla on 

pienryhmien tavoitteisiin, sekä sitä millaisia yhteyksiä pienryhmien oppimistavoitteilla on oppimistuloksiin. 

Tutkielmani aineisto on kerätty syksyllä 2009 toteutetun korkeakoulukurssin puitteissa. Kyseessä on 

laadullinen tutkimus. Teoreettisena viitekehyksenä ovat tavoiteorientaatioteorian ja itsesäätöisen oppimisen 

teoreettiset näkökulmat. Aineiston analyysimenetelmänä on teoriaohjaava sisällönanalyysi, jossa aineistoa 

analysoidaan teoreettisten näkökulmien pohjalta sitomatta ja rajoittamatta tarkastelutapaa tiettyyn teoreettiseen 

malliin. Oppimistehtävien tason analysoinnissa hyödynnän SOLO-taksonomiaa (Biggs & Collis, 1982).  

 

Tutkimukseni opiskelijoiden ja opiskelijapienryhmien kolmen oppimistehtävän tavoitteissa oli oppimis- ja 

suoritusorientaatioon luokiteltavia tavoitteita. Välttämisorientaatiota kuvastavia tavoitteita ei yksilö- eikä 

ryhmätavoitteissa ollut. Oppimistavoitteet olivat suhteellisen yleisiä niin yksilöiden kuin ryhmien tavoitteissa. 

Niin opiskelijoissa kuin opiskelijapienryhmissä oli tapauksia, joissa tavoite pysyi samana kaikissa tehtävissä 

(oppimisorientoituneet), tavoite oli pääasiassa oppimistavoite (pääasiallisesti oppimisorientoituneet) sekä 

tapauksia, joissa tavoite oli pääasiassa suoritustavoite (pääasiallisesti suoritusorientoituneet). Pienryhmien 

osalta tavoitetyypin pitäminen samana kahden ensimmäisen tehtävän aikana ennakoi parempaa suoriutumista 

kolmannessa oppimistehtävässä. Oppimistehtävissä kaikkien opiskelijoiden tavoitteissa oppimistavoitteiden 

osuus tavoitteista väheni kurssin edetessä. Ryhmätavoitteissa oppimistavoitteiden osuus kasvoi ensimmäisen 

tehtävän jälkeen. 

 

Tutkielmani tulosten hyödynnettävyyttä rajoittavat aineistoon liittyvät tekijät. Aineistossa ei ollut poistojen 

jälkeen yhtään miespuolista opiskelijaa, jolloin yleistettävyys kaikkiin opiskelijoihin on rajallista. 

Tapaustutkimuksen tulosten yleistettävyydestä on todettu, että niiden kuvaamien tapahtumien voidaan 

todennäköisesti esittää toteutuvan toisissa, keskeisiltä piirteiltään samankaltaisissa tilanteissa (Ronkainen et 

al, 2011, s. 144), tämän tutkielman tulosten osalta niitä voisi siis soveltaa naispuolisiin kasvatustieteen 

korkeakouluopiskelijoihin, jotka työskentelevät yhteisöllisen oppimistehtävän parissa verkko-

oppimisympäristössä samassa pienryhmässä pidemmän aikaa.  Tämä tapaustutkimus valottaa osaltaan Perryn 

& Winnen (2013, s. 47) mukaan lisäkartoittamista vaativia itsesäätöisen oppimisen osa-alueita eli yksilöiden 

ja pienryhmien oppimistavoitteiden rajapintaa ja sitä, missä määrin tavoitteet muuttavat muotoaan yksilön tai 

ryhmän sisällä ajan kuluessa opiskelijoiden toiminnassa.  
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1. JOHDANTO 

Tietoyhteiskunnan eriytyneillä ja erikoistuneilla työmarkkinoilla 2000-luvulta alkaen ene-

nevissä määrin työntekijöiltä vaadittuja taitoja ovat alakohtaisten erityistaitojen lisäksi kyky 

työskennellä tiimeissä (Ludvigsen & Mørch, 2011, s. 46). Suomen tason poliittisissa ohjel-

missa on pitkään ollut esillä kansalaisten ja elinkeinoelämän tietoyhteiskuntataitojen kehit-

tämistavoite. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön älystrategiassa (Opetus- ja kulttuu-

riministeriö, 2013, s. 11–14) korostuu kansalaisten digitaalisissa ympäristöissä toiminnan, 

ja tietoyhteiskuntataitojen ohella elinikäisen oppimisen merkitys kansakunnan menestyste-

kijänä. Keinoksi tietoyhteiskuntataitojen kehittämiseen on esitetty panostaminen tietoyhteis-

kuntaosaamisen kehittämiseen koulutuksen avulla niin formaalin kuin ei-formaalin koulu-

tuksen aloilla. Eräänä keinona tieto- ja viestintätekniikan korkean osaamisen kehittämiseksi 

on myös tuotu esiin yhteisöllisten, verkostomaisten teknologiaratkaisuiden luominen. (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö, 2013, s. 11–14.) 

 

Suomen valtionneuvoston tulevaisuuselonteon (ks. Valtionneuvoston kanslia, 12.6.2013) 

esiraportissa Tulevaisuus 2030 (Tulevaisuus2030a, 12.6.2013) hahmotellaan tulevaisuuden 

suuntaviivoja Suomelle. Esiraportin Tulevaisuuden työelämä-osion alaosion yksilöityä työ-

elämää- tiekartassa (Tulevaisuus 2030b, 12.6.2013) sisäinen motivaatio nostetaan esiin tuot-

tavuutta lisäävänä tekijänä. Maailman paras koulutusjärjestelmä- osiossa (Tulevaisuus 

2030c, 12.6.2013) nostetaan esille oppimistaitojen ja henkisen joustavuuden merkitys alati 

muuttuvassa työelämässä selviämiselle. Samassa osiossa todetaan, että verkko-oppimisen 

avulla voidaan edistää kansainvälisyyttä. Niin ikään maailman paras koulutusjärjestelmä-

tiekartassa (Tulevaisuus 2030c, 12.6.2013) ongelmanratkaisutaidot, työssä oppiminen ja 

elinikäinen oppiminen nostetaan välitavoitteiksi, joiden saavuttamiseksi keinoina esitetään 

muun muassa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen. 

 

Viime vuosina tiimeissä työskentelyn taito ja erityyppisen tiedon integroinnin ja kriittisen 

arvioinnin taidot ovat muodostuneet entistä tärkeämmiksi. Kehityskulun vuoksi 

kommunikaation, tiedonhaun sekä yhteistyön opetus on noussut entistä tärkeämmäksi. 

(Ludvigsen & Mørch, 2011, s. 46.) Niin ikään tulevassa OECD:n 2015 Pisa-tutkimuksessa 
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yhteisöllisen ongelmanratkaisun taidot ovat arvioitavana. OECD:n vuoden 2015 PISA- 

tutkimuksissa (OECD 2013) yhtenä 15-vuotiaiden opiskelijoiden osaamisen arvioinnin 

alueena tulee olemaan yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu, jossa OECD:n (2013, s. 3) 

mukaan ”yksilöistä koostuvat ryhmät yhdistävät ymmärryksensä ja panostuksensa 

työskennellen yhdessä ongelmanratkaisun parissa”. OECD (2013, s. 3) perustelee 

yhteisöllisen työskentelyn etua yksilötyöskentelyyn nähden ongelmanratkaisussa 

tehostuneella työnjaolla ja monenlaisen tietämyksen, näkökulmien ja kokemusten 

yhdistymisellä, joka tukee luovuutta ja ongelmanratkaisujen laatua. 

 

Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen (engl. Computer Supported Collaborative 

Learning, CSCL) on syntynyt vastineena tietoyhteiskunnan taitotarpeille ja 

tietokoneavusteista yhteisöllistä oppimista koskeva tutkimustieto voi auttaa kuromaan 

kuilua poliittisten päämäärien sekä käytänteiden ja työkalujen kehittämisen välillä 

(Ludvigsen & Mørch, 2011, s. 46; Roschelle, 2013, s. 67). Tietokoneavusteisessa 

yhteisöllisessä oppimisessa oppiminen nähdään aktiivisena ja sosiaalisena prosessina, jossa 

oppijat ihannetilanteessa osallistuvat yhteiseen tiedonrakentamiseen. Aidon yhteisen 

tiedonrakentelun saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin muutakin kuin verkkopohjainen 

oppimisympäristö ja tutkimuksessa on löydetty pedagogisia tekijöitä, kuten skriptejä, joiden 

avulla oppimisen yhteisöllisyyttä voidaan tukea. (Fischer et al., 2013.) 

 

Tämän gradututkielman tutkimuskontekstina on verkkopohjainen oppimisympäristö, joka 

noudattaa tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen periaatteita. Ympäristön 

rakentamisessa on huomioitu tutkimustietoa liittyen itsesäätöiseen oppimiseen, 

motivaatioteoriaan sekä yhteisölliseen oppimiseen. Tutkielman teoreettisena 

lähestymiskulmana on tavoiteorientaatioteoria, joka osaltaan tarkastelee itsesäätöisen 

oppimisen reunaehtoja. Tässä tutkielmassa sovellan runsaasti yksilöiden oppimisen 

tarkasteluun sovellettua tavoiteorientaatioteoriaa pienryhmien ja niihin kuuluvien 

opiskelijoiden oppimistehtätyöskentelylleen itseasettamiensa tavoitteiden tarkasteluun. 

 

Itsesäätöisen oppimisen on nähty edesauttavan kriittisen ajattelun, analysoinnin ja arvioinnin 

sekä kommunikaatiotaitojen kehittymistä (Nesbit et al. 2006, s. 340). Eroavaisuudet 

itsesäätöisessä oppimisessa ovat olleet yhteydessä oppijoiden oppimistuloksiin ja 

itsesäätöisen oppimisen taitojen on havaittu kehittävän oppijoiden suoriutumistasoa, 

riippumatta oppijoiden aiemmasta kyvykkyydestä (Zimmerman & Schunk, 2011, s. 1). 
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Itsesäätöisen oppimisen tutkimus muuttuvissa oppimisympäristöissä on edelleen tärkeää, 

sillä vaikka aihepiiriä on yksilöiden osalta tutkittu 1990-luvulta alkaen paljon, niin 

itsesäätöisen oppimisen sosiaalisten elementtien tutkimuksessa on paljon selvitettävää kuten 

myös yksilön ja ryhmän motivaation rajapinnan ilmiöissä. Itsesäätöiseen oppimiseen ja 

yksilöiden ja ryhmien tavoiteorientaatioihin liittyvää tutkimustietoa voidaan soveltaa muun 

muassa motivoivien oppimisympäristöjen suunnittelussa.  

1.1. ADDRESS-hanke 

Tämä pro gradu-tutkielma liittyy Oulun yliopiston koulutusteknologian tutkimusyksikön ja 

professori Sanna Järvelän tutkimusryhmän Suomen Akatemian rahoittamaan ADDRESS-

hankkeeseen (2009–2012). ADDRESS-hankkeen (Adaptive Motivation Regulation in 

Individual and Socially Shared Learning Situations) tavoitteena on tarkastella adaptiivista 

motivaation säätelyä yksilöllisissä ja sosiaalisesti jaetuissa oppimistilanteissa. Tavoitteena 

on tarkastella motivaation säätelyn eri muotojen ilmenemistä yksilöllisissä ja yhteisöllisissä 

oppimistilanteissa, laajentaa motivaation tarkastelu sosiaalisena ilmiönä sosiaalisesti jaetun 

motivaation säätelyn tarkasteluun sekä tutkia, miten opiskelijoita voidaan tukea tehokkaassa 

motivaation säätelyssä yhteisöllisen työskentelyn aikana nStudy-teknologian (tunnetaan 

myös nimellä gStudy) avulla. (LET - Learning & Educational Technology Research Unit, 

18.6.2013.) Tämän gradun aineisto on kerätty hankkeen puitteissa nStudy-verkko-

oppimisympäristössä. nStudy on aiemmin tunnettu nimellä gStudy(Simon Fraser University 

Public Affairs and Media Relations, 10.7.2013). Tässä tutkielmassa käytän termejä gStudy 

ja nStudy siten, kuin niitä on kussakin aineistossa käytetty. 

 

gStudy-verkko-oppimisympäristö on kehitetty aiempien itsesäätöisen oppimisen tutkimuk-

sen tulosten ja aiempien tutkimustarpeiden pohjalta (ks. Winne, 2006). Hadwinin Learning 

Kit projektiryhmä on kehittänyt työkaluja gStudy- oppimisympäristöön, jotka paitsi tukevat 

oppimisen yksilöllistä ja yhteisöllistä säätelyä niin tarjoavat keinon samalla kerätä sosiaali-

sen säätelyn tutkimusaineistoa. gStudy-oppimisympäristön vuorovaikutustyökaluja ovat 

muun muassa keskustelutyökalut sisältäen avoimen ja ohjatun chat-työkalun sekä yleiset op-

pimistyökalut muistiinpanoihin, tiivistelmiin ja hakuihin. (Hadwin, Oshige, Gress, & Winne, 

2010.) Tutkimushankkeen aineistonkeruu noudattelee Design- based research- tutkimuspe-
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rinnettä, jossa opetus suunnitellaan teoreettisen tutkimustiedon pohjalta teoriassa esiin tul-

leiden ilmiöiden tarkastelua oppimisympäristössä ja teorian kehittämistä varten. Opiskeli-

joista on kerätty nStudy-oppimisympäristössä laajasti tietoa itsesäätöisen oppimisen teo-

rianäkökulmien pohjalta niin heidän asettamistaan tavoitteistaan, työskentelystrategioistaan, 

tuntemuksistaan ja työskentelyn haasteistaan. Tämän tutkielman rajallisissa puitteissa kes-

kitän tarkasteluni opiskelijoiden ja opiskelijapienryhmien oppimistehtävätyöskentelylleen 

asettamiin tavoitteisiin*. Niin ikään tarkastelen sitä, onko opiskelijapienryhmien asettamien 

tavoitteiden tyypillä yhteyksiä oppimistehtäväsuoritusten tasoon. Kurssille osallistuville 

opiskelijoille on kerrottu tiedonkeruusta. 

1.2. Tutkimusongelmat 

Tässä tutkielmassa keskityn tarkastelemaan itsesäätöistä oppimista formaalin koulutuksen 

kentällä yhteisöllisissä oppimistilanteissa verkkopohjaisessa oppimisympäristössä 

yliopistotason kurssilla tavoiteorientaatioteorian näkökulmasta. Tutkin yliopisto-

opiskelijoiden ja heistä koostuvien opiskelijapienryhmien oppimistehtävätyöskentelylleen 

asettamiaan tavoitteita kolmen yhteisöllisen oppimistehtäväjakson aikana oppijoiden 

työskennellessä pienryhmissä yliopistokurssilla verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. 

Aineistoni analyysi koostuu yksilöiden yksilötyöskentelyjaksoilleen ja pienryhmien 

ryhmätyöskentelyjaksoilleen asettamien tavoitteiden tarkastelusta kolmen yhteisöllisen 

oppimistehtävän parissa verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Tutkimuksessani 

kiinnitän huomiota yksilöiden tavoitteisiin ja heistä koostuvien ryhmien tavoitteisiin ja 

tarkastelunäkökulmani motivaatioon on tavoiteorientaatioteoreettinen. Tämä pro gradu työ 

on näin ollen yksilön ja ryhmän motivaation rajapinnalla. Tarkastelen myös ryhmän 

oppimistehtävien suoritusten tasoa ja pohdin työssäni ryhmän tavoitteiden merkitystä 

oppimistulosten kannalta.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisia tavoitteita oppijat asettavat omalle yksilötyöskentelyjaksolleen oppimistehtävien 

1-3 yksilötyöskentelyosioissa?  

2. Millaisia tavoitteita ryhmät asettavat omalle työskentelylleen oppimistehtävien1-3 

yhteisen työskentelyn osioissa?  

3. Miten ryhmän omat yhteiset tavoitteet näkyivät oppimistehtäväsuoritusten tasossa? 
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4. Millä tavoin yksilöiden tavoitteet ovat yhteydessä ryhmätavoitteisiin? 
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2. TAVOITEORIENTAATIOT ITSESÄÄTÖISEN OPPIMISEN OSANA 

2.1. Itsesäätöinen oppiminen 

 

Motivaation ja itsesäätöisen oppimisen tutkimuksessa keskitytään tutkimaan mekanismeja, 

joiden kautta motivaatio on yhteydessä oppimiseen ja opinnoista suoriutumiseen (Järvenoja, 

2010, s. 17). Motivaatio oppimisessa voidaan määritellä yleisesti psykologiseksi voimaksi, 

joka johtaa kognitiiviseen paneutumiseen ja lopulta oppimissaavutuksiin (Järvelä, Volet, & 

Järvenoja, 2010).  

 

Itsesäätelyn (self-regulation) tutkimus on olennainen tutkimuskohde monilla teoreettisen 

psykologian alueilla ja itsesäätelyä, itsen kontrollia (Salovaara, 2005, s. 16), on tutkittu mo-

nilla aloilla, kuten kasvatuksen, terveydenhuollon ja teollisuuden aloilla (Boekaerts, Maes, 

& Karoly, 2005). Itsesäätöinen oppiminen (self-regulated learning, SRL) on itsesäätelyn eri-

tyistapaus, eli eräänlaista akateemista itsesäätelyä. Itsesäädellyn oppimisen tutkimus on 

noussut esille 1980-luvulta alkaen. 1990- luvulla hypermedian yleistymisen myötä itsesää-

töisen oppimisen tematiikka on noussut enenevissä määrin kasvatustieteelliseen kirjallisuu-

teen. (Dinsmore, Alexander, & Loughlin, 2008.)Tutkielmassani keskityn yliopisto-opiskeli-

joiden oppimisen itsesäätelyyn. 

 

Itsesäätöinen oppiminen nähdään suurimmassa osassa itsesäätöisen oppimisen teorioissa 

ensisijaisesti prosessina lopputuloksen sijaan (Järvenoja, 2010, s. 23). Vaikka itsesäätöisen 

oppimisen aihealuetta on tutkittu paljon ja pitkään, niin itsesäätöisen oppimisen ilmiön 

kuvaamiseksi ei ole yhtä ainoaa kaiken kattavaa ja kaikkien hyväksymää mallia, vaan ilmiön 

kuvaamiseksi on olemassa useita eri malleja, jotka painottavat hieman erilaisia itsesäätöisen 

oppimisen osa-alueita ja jaottelevat itsesäätöisen oppimisen prosesseja ja alaprosesseja 

hieman eri tavoin (Wolters, Benzon, & Arryo-Giner, 2011, s. 298).  

 

Itsesäätöisen oppimisen käsitteistö ja käsitteiden määrittely ei ole täysin vakiintunutta, mikä 

tuo oman haasteensa tutkimuskentän ymmärtämiselle. Dinsmore et al. (2008) tarkastelivat 

systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan itsesäätelyn, itsesäätöisen oppimisen sekä 
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metakognition käsitteiden käyttöä sekä määrittelyä kasvatustieteellisissä, akateemisen 

oppimisen tutkimukseen liittyvissä artikkeleissa. He havaitsivat, että itsesäätöisen 

oppimisen, itsesäätelyn ja metakognition käsitteiden määrittelyjen sekä kyseisiä käsitteitä 

käyttävien tutkimusten tutkimusmenetelmien kirjo on valtava. Käsitteiden moninainen 

käyttö ja määrittelemättä jättö luo haasteita tutkimusten lukemiselle, tulkinnalle, sekä teorian 

ymmärtämiselle (Dinsmore et al, 2008; ks. Lajoie, 2008). Schunkin (2008, s. 465) mukaan 

ei ole viisasta olettaa, että käsitteille olisi kasvatustieteessä yksiselitteisiä määritelmiä, jotka 

ovat lukijoiden tiedossa, vaan tutkimuksessa käytetyt käsitteet olisi avattava aina lukijoille.  

 

Schunk (2008, s. 465) nostaa esille aiemmin mainitusta Dinsmore et al. (2008) katsauksesta 

sen, että useissa tutkimuksissa ei selkeästi ollut määritelty keskeisiä käsitteitä tutkittaville 

ilmiöille ja käsitteiden välisiä suhteita ei ollut useinkaan avattu, esimerkiksi metakognition 

ja itsesäätelyn käsitteiden keskinäistä suhdetta ei ollut kunnolla avattu. Itsesäätelyn ja it-

sesäätöisen oppimisen käsitteet ovat suurelta osin päällekkäisiä, molempien määrittelyissä 

kun mainitaan usein käyttäytymisen, kognition, sekä motivaation monitorointi ja kontrolli. 

Metakognition osalta useimmiten tuodaan esiin vain kognition monitorointi ja kontrolli. 

(Dinsmore et al., 2008.)  

 

Säätelyllä tarkoitetaan tuotosten tai työtapojen muokkausta lähemmäksi asetettuja tavoitteita 

tai standardeja työskentelylle tai lopputuotokselle. Kun yksilöt säätelevät prosessejaan saa-

dakseen uutta tietämystä eli oppiakseen uutta, voidaan heitä kutsua itsesäätöisiksi oppijoiksi. 

(Winne & Hadwin, 2011, s.34.) 

 

Itsesäätöiset oppijat kykenevät suunnitelmallisesti ottamaan käyttöönsä tietämyksensä, mo-

tivaationsa, tunteensa ja volitionsa asettaakseen oppimistavoitteita, suunnittelemaan teko-

jaan tavoitteen suuntaisesti, käyttämään sopivia oppimisstrategioita, säätelemään omaa mo-

tivaatiotaan, olemaan sitkeitä ja arvioimaan ja monitoroimaan edistymistään suhteessa ta-

voitteeseensa ja muokkaamaan tavoitteitaan mikäli tarvetta on (Hadwin, Järvelä, Miller, 

2011; Järvenoja & Järvelä, 2006; Järvenoja, 2010, s. 22). Itsesäätöinen oppija valjastaa ak-

tiivisesti kognitionsa, metakognitionsa, affektinsa ja toimintansa oppimistrategioita ja oppi-
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mista tukevia motivationaalisia uskomuksia (ks. Zimmerman & Schunk, 2011, s. 1) hyödyn-

täen sellaiseksi yhdistelmäksi, että omien tavoitteiden suuntainen toiminta oppimisympäris-

tössä on mahdollista. (Hadwin et al., 2013; Newman, 1994, s. 283; Zimmerman & Schunk, 

2011, s. 1.) Zimmerman (2002, s. 64) tuo esiin keskeisinä itsesäätelyn avainprosesseina ta-

voitteen asettamisen, ajanhallinnan, oppimisstrategioiden käytön, itseä koskevat attribuutiot, 

avun tai tiedon haun, sekä motivationaaliset uskomukset itsestä, kuten esimerkiksi minä-

pystyvyysuskomukset. 

 

Minäpystyvyydellä viitataan yksilön käsityksiin omasta etevyydestään tietyissä 

toiminnoissa ja oppijan korkeiden minäpystyvyyskäsitysten on tutkimuksissa havaittu 

olevan yhteydessä oppijan työskentelyn suunnitteluvaiheessa itselleen asettamiin 

korkeampiin tavoitteisiin ja suunnitelmallisempaan oppimisstrategioiden käyttöön (ks. 

Wigfield, Klauda, & Cambria, 2011, s. 36). Siinä missä alakouluikäisille lapsille ovat 

tyypillisiä yltiöoptimistiset arviot minäpystyvyydestään ja kyvykkyydestään, muuttuvat 

kyvykkyysnäkemykset iän myötä enemmän todellista suoritustasoa vastaaviksi ja oppijoiden 

itselleen asettamat tavoitteet helpommiksi (ks. Wigfield et al., 2011, s. 36).  

 

Oppimisstrategioiden valinnassa olennaisia vaikuttimia ovat oppijan uskomukset kuten 

hänen oma käsityksensä kyseisen strategian tehokkuudesta (Zimmerman & Cleary, 2009, s. 

251). Itsesäätöisen oppimisen strategioiden käytön ja yksilöiden adaptiivisen menestymisen 

välillä on tutkimuksissa (ks. Boekaerts et al., 2005) havaittu vahva yhteys.  

 

Itsesäätöisen oppimisen teoriassa on eritelty siis monia elementtejä ja erilaisia osaprosesseja, 

jotka tuovat oman tarkentavansa näkökulman oppimisen itsesäätelyyn. Tiiviimmin itsesää-

tely voidaan määritellä yksilön omasta aloitteesta itsenäisesti tekemäksi säätelyksi, johon 

yksilö osallistuu itse asettamiensa tavoitteiden eli standardiensa saavuttamiseksi. Mikäli yk-

silö alkaa säädellä omaa toimintaansa muiden asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi, käy-

tetään säätelystä käsitettä itsensä johtaminen (self-management). (Winne & Hadwin, 2011, 

s. 34.) Seuraavissa alaluvuissa tuon esiin elementtejä, jotka esiintyvät useammissa itsesää-

töisen oppimisen teorioissa. 
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2.2. Itsesäätöinen oppija on aktiivinen 

Itsesäätöisen oppimisen tutkimus lähtee konstruktiivisen, aktiivisen oppijan mielikuvasta, 

jossa oppija nähdään ajattelevana, tietoa rakentavana oppimisprosessin osallistujana, joka 

aktiivisesti rakentaa omat merkityksensä, tavoitteensa sekä oppimisstrategiansa ympäristön 

ja oman mielensä sisältöjen avulla. (Pintrich, 2000, s. 452.) Itsesäätöisen oppijan nähdään 

tulkitsevan tilanteita aiempien tilannetta muistuttavien muistikuviensa pohjalta ja aiemman 

tietämyksensä pohjalta. (Winne & Hadwin, 2011, s. 36.) 

 

Olennainen perusoletus oppimisen itsesäätelystä puhuttaessa on sosiokognitiivisen teorian 

korostama ajatus oppijoiden toimijuudesta (agency) eli oppijan mahdollisuudesta suunni-

tella, kontrolloida ja arvioida omaa toimintaansa, asettaa tavoitteita, toteuttaa suunnitelmia 

ja sovittaa tavoitteita oman oppimisprosessin aikana sekä tehdä valintoja ja toimia niiden 

mukaan, sosiaalisten konventioiden rajoissa tosin (Hadwin et al., 2011). Jotta itsesäätöinen 

oppiminen olisi mahdollista on tärkeää, että oppijoilla on vapaus itsesäädellä omaa toimin-

taansa. Oppijan vapaus on hyvin rajallinen esimerkiksi silloin, kun opettaja sanelee tarkoin, 

mitä, milloin, missä ja miten oppijan on tehtävä tehtävänsä. (Schunk & Ertmer, 2000, s. 632.) 

Opettajan pedagogiset valinnat voivat tukea itsesäätelyä, mikäli hänen pedagogiset valin-

tansa ja opetuskäytänteensä haastavat opiskelijoita aktiivisiksi oppijoiksi ja täten itsesääteli-

jöiksi, mutta oleellista on myös, että koko koulun kulttuuri tukee oppijoiden aktiivisuutta 

(Järvenoja, 2010, s. 73–74). 

2.3. Itsesäätöinen oppija säätelee ja tarkkailee omaa oppimistaan 

Metakognition käsitteellä viitataan psykologian alalla ajattelun ajattelemiseen eli ajattelun 

tarkkailuun (monitoring) ja kontrollointiin (controlling). Säätelyn ja tietoisuuden käsitteet 

liittyvät läheisesti metakognition käsitteeseen ja erottavat näin metakognition (tiedostettu 

ajattelu, johon kuuluu ajattelun arvionti sekä säätely) kognition (automaattinen, ei-tiedos-

tettu ajatustoiminta) käsitteestä. (Efklides, 2013.) 

 

Metakognitiivisiin taitoihin kuuluvat tehtävään suuntautumisen, suunnittelun, kontrolloin-

nin ja tuloksen arvioinnin strategiat, joiden käytön tavoitteena on säädellä tehtäväsuuntaista 
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työskentelyä (Efklides, 2013). Yhteisöllisen oppimisen oppimisen yhdessäsäätelyn (co-re-

gulation) onnistumisen kannalta kriittiseksi tekijäksi Efklides (2013) nostaa metakognitiiivi-

sen säätelyn sovittamisen tunteisiin ja tunteiden säätelyyn (regulation of affect). 

 

Itsesäätöisen oppimisen osalta on olennaista käsitys, että strategiseksi oppijaksi kehittyvälle 

yksilölle on mahdollista tarkkailla, kontrolloida sekä säädellä oman ajattelunsa 

(vrt.metakognitio, ks.Hadwin et al., 2010; Efklides, 2013) motivaationsa, käyttäytymisensä 

kuin myös ympäristönsä joitain elementtejä tavoitteen saavuttamiseksi. Näihin 

mahdollisuuksiin vaikuttavat tai mahdollisuuksia saattavat häiritä kuitenkin tietyt biologiset, 

kehitykselliset, ympäristöön liittyvät tekijät sekä yksilölliset erot (Pintrich, 2000, s. 452). 

Järvenojan ja Järvelän (2006) mukaan oppimistaan säätelevä oppija kontrolloi paitsi 

kognitiivisia prosessejaan niin myös omaa motivaatiotaan ja emootioitaan pyrkimällä 

vaikuttamaan ympäristöönsä ja tuntemuksiinsa sekä suuntaamalla kiinnostustaan. Järvelän 

ja Hadwinin (2013) mukaan itsesäätöisen oppimisen tutkimuksessa tutkittava säätely 

kohdistuu käyttäytymiseen, ajatteluun, motivaatioon tai emootioihin, eikä oppiainetiedon 

rakentamiseen. Kyseessä on ajatusten, uskomusten ja strategioiden monitorointi ja 

kontrollointi tavoitteen saavuttamiseksi (Järvelä & Hadwin, 2013).  

 

Efklides (2013) tuo esiin, että tavoite on edellytys tehokkaalle metakognitiiviselle säätelylle: 

koska säätely määritellään säätelyksi suhteessa tavoitteeseen, voidaan sanoa, että ilman ta-

voitetta säätelyllä ei ole suuntaa. Schunkin (1994, s. 75) mukaan opiskelijoiden on säädel-

tävä tekojensa ohella myös taustalla olevia motiivejaan eli saavuttamiseen liittyviä ajatuksi-

aan, uskomuksiaan, tarkoitusperiään ja tuntemuksiaan. Motivaation ja emootioiden säätelyn 

kyky ovat olennaisia elämän vaatimusten kanssa selviämisen ja sopivien elämänvalintojen 

tekemisen kannalta (Järvenoja, 2010, s. 13). 

 

Monitorointi voidaan kuvata ajatteluprosessina, jossa tuotosten tai prosessien tämänhetkisiä 

piirteitä verrataan tavoitetilaan eli asetettuun toiminnan standardiin ja sen lisäksi pyritään 

selvittämään, vastaavatko toteutuma ja tavoitetila toisiaan ja kuvailemaan tavoitteiden ja to-

teutumien vastaavuutta eli sitä, missä määrin tavoite on saavutettu (Hadwin et al., 2011; 

Järvelä & Hadwin, 2013; Winne & Hadwin, 2011, s. 36). Monitorointi ja evaluointi tukevat 
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säädeltyä oppimista, sillä oppijoiden havaitessa ristiriidan nykytilan ja tavoitteen välillä, 

heille tarjoutuu mahdollisuus muokata ajatteluaan, tunteitaan tai toimintaansa strategisesti. 

(Hadwin et al., 2011; Järvelä & Hadwin, 2013.) 

 

Oppijat voivat monitoroida ja kontrolloida kognitiivisia prosessejaan, motivationaalisia tilo-

jaan, käyttäytymistään ja muuttuvia tehtävän ja ympäristön asettamia vaatimuksia päästäk-

seen kohti asettamaansa tavoitetta (Hadwin et al., 2011; Ireson, 2008, s. 6). Winnen ja Had-

winin (2011, s. 36) mukaan voidaankin todeta, että kaikki itsesäätöisen oppimisen mallit 

ovat metakognitiivisia malleja juuri monitoroinnin metakognitiivisen luonteen vuoksi. 

 

Oleellista säätelyntutkimuksessa on mitata ja systemaattisesti analysoida metakognitiivisen 

monitoroinnin ja kontrollin prosesseja, kuten itsen tai ryhmän tehtävä- ja strategiatietouden 

aktivoinnin, osallistumisen suunnittelun, osallistumisen monitoroinnin, osallistumisen arvi-

onnin ja osallistumisen strategisen sopeuttamisen prosesseja. (Järvelä & Hadwin, 2013.) 

Yksi tärkeä osa suunnitteluprosessia on tavoitteiden muodostaminen, oli kyseessä sitten 

ryhmä tai yksilö. 

 

2.4. Oppiminen on sosiaalista 

 

Kuten johdantoluvussa kuvasin, työelämän kannalta hyödyllisiä taitoja koskevissa 

poliittisissa linjauksissa korostuvat yksilöiden kyky työskennellä tiimeissä ja tiimien kyky 

yhdistää erityyppistä osaamista sekä tietämystä. Nämä taitovaatimukset kohdistavat myös 

koulutuksen kentälle odotuksen tarjota opiskelijoille harjoituksen kautta valmiuksia kohdata 

muuttuvan työelämän tiimeissä tapahtuvan työskentelyn, tiedon hankkimisen ja integroinnin 

(muun muassa internet-pohjaisen tiedon arvioinnin taidot) sekä yhteisöllisen työskentelyn 

haasteet. Viime vuosina on alettu tiedostaa, että tehokkaan itsesäätelyn kehittymisessä 

yksilöiden elinympäristöllä, oppimis- ja työorganisaatioilla on myös vastuita ja 

velvollisuuksia (Boekaerts et al., 2005). 
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Itsesäätöisen oppimisen tutkimuskirjallisuudessa ympäristön eli kontekstin merkitystä oppi-

miselle on hahmoteltu karkeasti jaotellen kahdesta näkökulmasta. Oppiminen on nähty joko 

ympäristön kautta sosiaalisesti vaikuttuneena tai sosiaalisesti rakentuneena toimintana, jossa 

yksilöt ja ympäristö ovat erottamattomat. (Järvelä et al., 2010.) Säädellyssä oppimisessa so-

siaalisella ympäristöllä on merkitystä: säätely voidaan nähdä eri tavoin sosiaalisena, kuten 

sosiaalisesti vaikuttuneena(engl. influenced by environmental context), osallistumisen 

kautta välittyneenä (engl. appropriated through participation/activity) tai sosiaalisissa akti-

viteettijärjestelmissä tapahtuvana (engl. situated in social activity) (Hadwin et al., 2011; Jär-

velä & Hadwin, 2013). Ajatus oppimisesta ympäristön kautta vaikuttuneena ilmiönä on ollut 

lähtökohtana viime vuosikymmeninä suositulle sosiokulttuurisen oppimisen näkökulmalle 

(ks. Järvelä et al.,2010). Ajatus oppimisesta sosiaalisesti rakentuneena ilmiönä on lähtökoh-

tana oppimisen sosiokonstruktiivisissa näkökulmissa.  

 

Oppimisen itsesäätelyn sosiaalisiin vaikutteisiin eli ympäristötekijöihin kuuluvat muiden 

(kuten vertaisten tai opettajien) tarjoama sosiaalinen mallinnus ja palaute (Hadwin et al., 

2010; Winne & Hadwin, 2011, s. 36–37) sekä opetukselliset olosuhteet (Winne & Hadwin, 

2011, s. 36–37) , joihin kuuluvat muun muassa tehtävän ehdot sekä standardit (Hadwin et 

al.,2010). Yhteisöllinen oppiminen voi ryhmäprosessissa nousta esiin, kun 1) toiminnassa ei 

ole tarkkaa ennakoitua mielikuvaa lopputuloksesta, 2) se, mitä kukin yksilö tekee riippuu 

aiemmista teoista, 3)vuorovaikutuksen tulos riippuu seuraavista teoista ja 4) toiminta on ai-

dosti yhteisöllistä, eli kaikki jäsenet osallistuvat tasapuolisesti toimintaan (Sawyer, 2013, s. 

126–127). Oppimisen itsesäätelyn mahdollisuuksia tukevat haasteelliset tehtävät, joihin on 

mahdollista paneutua pidemmäksi aikaa (Perry & Winne, 2013, s. 48). 

 

Ympäristön olosuhteet voivat niin ikään muokkautua yksilöiden käyttäytymisellä vaikuttu-

neina (Winne & Hadwin, 2011, s. 36–37). Kahdensuuntaisiin vaikutteisiin yksilön ja ympä-

ristön välillä viitataan itsesäätöisen oppimisen tutkimuskirjallisuudessa vastavuoroisen de-

terminismin käsitteellä. Itsesäätelyn käsitteen rinnalla tuodaan esiin ympäristön ja yksilön 

käyttäytymisen kautta välittyvä vastavuoroinen determinismi (ks. Banduran sosiaalisen op-

pimisen teoria, mainittu Dinsmore et al., 2008, s. 400–401) . Vastavuoroisessa determinis-

misssä (ks. Lajoie 2008) olennainen ajatus on, että itsesäätelyä ei tapahdu pelkästään yksilön 
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motivaatiotekijöiden (suoriutumisarviot, omat standardit, attribuutiot) kautta, vaan lisäedel-

lytyksenä itsesäätelylle on vuorovaikutus yksilön ominaisuuksien, käyttäytymisen (Lajoie, 

2008) ja kontekstin välillä.  

 

Sosiokulttuuristen teorioiden esiintulo (esimerkiksi jo mainittu Banduran vastavuoroisen 

determinismin teoria) on siirtänyt kasvatuspsykologian alan painopistettä oppimisesta 

yksilön ilmiönä kohti ajatusta, että yksilölliset, vuorovaikutustekijät sekä kulttuuriset 

prosessit eivät ole itsenäisiä ilmiöitä, vaan oppimistilanteessa ne ovat vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa (Pressick-Kilborn, Sainsbury & Walker, 2005, s. 27; Tynjälä, 2002, s. 44). 

Oppiminen nähdään sosiokulttuurisessa näkökulmassa osana enkulturaatioprosessia, jossa 

yksilön oppiminen tapahtuu sosiaalisessa toiminnassa ja yhteistyössä osaavampien toisten 

kanssa (Pressick-Kilborn et al., 2005, s. 27) ja jossa oppiminen tapahtuu ensin sosiaalisella 

tasolla ja vasta sitten yksilön tasolla (Tynjälä, 2002, s.47). Sosiokulttuurisen teorian annista 

etenkin yksilön vuorovaikutusta ympäristön ja toisten kanssa korostava lähikehityksen 

vyöhykkeen idea eli ajatus tärkeistä ihmissuhteista oppimisympäristössä oppimisen 

vaikuttimina sekä oppimisen ja älyllisen kehittymisen tapahtumisesta lähikehityksen 

vyöhykkeellä (Vygotsky, 1979, s. 84–91) on saanut kannatusta kasvatuspsykologian alalla 

(ks. Pressick-Kilborn et al., 2005, s. 28; Tynjälä, 2002, s. 48–50). Ajatuksen kognitiivisista, 

motivationaalista ja kontekstuaalisista tekijöistä itsesäätöisen oppimisen taustatekijöinä 

toivat esiin Corno ja Mandinach (1983) integroidun itsesäätöisen oppimisen teoriassaan. 

Nämä edellä kuvatut sosiaaliset elementit ovat edelleen taustalla itsesäätöisen oppimisen 

ilmiöiden tutkimuksessa. 

 

Sosiokognitiivisesta näkokulmasta katsottuna motivaatio nähdään sosiaalisesti vaikuttu-

neena ilmiönä. Sosiaalisen vaikuttamisen näkökulma olettaa motivaation olevan psykologi-

nen ilmiö ja sosiaalisen ympäristön vaikuttavan yksilön motivaatioon osallistua oppimisak-

tiviteetteihin. (Järvelä et al.,2010.) Oppiminen ymmärretään oppijan yksilöllisenä aktiivi-

sena ja tavoitteellisena prosessina, jossa oppija aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsitte-

lee opittavaa aineista ja jossa yksittäisen oppijan tukena on yhteistyö opettajan ja vertaisryh-

män kanssa (Kuusisaari, 2010). 
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Oppimisen tutkimuksessa ollaan viime vuosikymmeninä oltu kiinnostuneita teknologisissa 

oppimisympäristöissä tapahtuvasta oppimisesta. Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimi-

sen tutkimuksessa (CSCL) tavoitteena on selvittää, millaiset ovat teknologisten välineiden 

mahdollisuudet edesauttaa ja tukea kollaboratiivista oppimista. Teknologisten oppimisym-

päristöjen tutkimuksen etuna on tutkimuksen tapahtuminen autenttisessa oppimistilanteessa 

ja oppimista tutkitaan teknologiatuetuissa oppimisympäristöissä tilanteessa tapahtuvana il-

miönä (situatiivinen näkökulma). Design- tutkimusotteet tarjoavat mahdollisuuden testata ja 

kehittää oppimisympäristöjen teoriaa oppimistilanteessa (design-tutkimuksesta lisää esim. 

Järvelä, Häkkinen, & Lehtinen, 2006). 

 

Design-tutkimuksen avulla pyritään kehittämään oppimisympäristöjen teoriaa, mutta myös 

testaamaan teorian sopivuutta oppimisympäristöjen käytäntöjen kehittämiseen. Hypoteesit 

ja tutkimusdesignin periaatteet johdetaan teoriasta ja olennaista on hypoteesien ja designin 

asteittainen tarkentaminen jotta löydetään koherentti teoria kuvaamaan ilmiötä. Design-

ratkaisujen testaus, kehittäminen ja analyysi kulkevat kehämäisesti ja ovat 

vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden. (Järvelä et al., 2006.) Design-pohjainen tutkimus 

(engl. Design-Based Research= DBR) tuo tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen 

työkaluihin yhdistettynä uusia mahdollisuuksia oppimisen tukemiseen ja opetukseen 

(Ludvigsen & Mørch, 2011, s.46). 

 

Sosiaaliseen toimintaan osallistuminen nähdään sosiaalisissa näkökulmissa oppimisen välit-

täjänä, jolloin yksilö omaksuu asioita osallistuessaan sosiaaliseen toimintaan. Näin nähdään 

olevan myös itsesäätelytaitojen oppimisen osalta: oppimisen säätelyn tekijyyden nähdään 

siirtyvän osaavammilta toisilta, opettajilta tai taitavammilta kanssaopiskelijoilta oppijalle it-

selleen. Sosiaalisissa opetusmenetelmissä olennainen osa oppimista on työskentely yhdessä 

kanssaopiskelijoiden kanssa, esimerkiksi ryhmätöitä tehtäessä. Tämä asettaa vaatimuksia 

myös oppijoiden säätelylle, jossa vähimmäisvaatimuksena yhteiselle säätelylle on toisen 

opiskelijan tuotoksen hyväksyminen.  

 

Itsesäätöisen oppimisen tutkimuksessa itsesäätelyn sosiaalisiin muotoihin viitataan käsit-

teillä muiden säätely (engl.other-regulation), yhdessä säätely (engl.co-regulation) ja jaettu 



16 

 

säätely (engl.socially-shared regulation). Muiden säätelyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa ul-

kopuolinen henkilö säätelee oppimista eli esimerkiksi tekee korjauksia oppijan esseeluon-

nokseen tai mallintaa miellekarttatekniikkaa esseen parantamiseksi. (Winne & Hadwin, 

2011, s. 34.) Yhteisöllisessä oppimisessa oppijat työskentelevät yhdessä oppimistavoitteen 

saavuttamiseksi. Yhteisöllinen oppimistilanne vaatii oppijoilta itsesäätelyn lisäksi myös ryh-

män toiminnan säätelyä (Järvenoja, Volet, Järvelä, 2013, s. 35).  

 

Yhdessä säätelyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa ulkopuolinen henkilö kannustaa oppijaa me-

takognitiivisesti pohtimaan omia aiempia ajatusprosessejaan (engl.metacognitive regula-

tion) sekä säätelemään kirjoittamistaan, mutta ei itse varsinaisesti säätele tai muokkaa kir-

joitusta (Winne & Hadwin, 2011, s. 34). Sosiaalisesti jaetun säätelyn käsitteellä kuvataan 

yhdessä säätelyn erityismuotoa, jossa säätelyn lähtökohtana ovat ryhmän tietoisuus jaetuista 

yhteisistä tavoitteista, joihin ryhmä sitoutuu ja joita kohti ryhmän jäsenet pyrkivät säädellen 

aidosti yhdessä toimintaansa. Sosiaalisesti jaetussa säätelyssä ryhmän jäsenet osallistuvat 

aitoon yhteiseen tiedonrakentamiseen tai jaettuun ongelmanratkaisuun. (Hadwin et al., 2011; 

Järvenoja et al., 2013.) 

 

Opetusmenetelmien tarkoituksenmukaisen valinnan avulla voidaan oikea-aikaisesti tukea 

oppijoiden yhteistä säätelyä. Itsesäätelystä puhuttaessa tavoitteet nähdään keskeisenä osana 

itsesäätelyä. Tavoitteet kuuluvat itsesäätelyprosessin joka vaiheeseen: Ensiksi ymmärretään 

tehtävä. sitten luodaan tavoitteet työskentelylle ja sille, mitä halutaan saavuttaa, jonka jäl-

keen suoritetaan tehtävä ja samanaikaisesti tarkkaillaan omaa toimintaa tavoitteiden toteu-

tumisen näkökulmasta. Lopuksi arvioidaan miten onnistuttiin. Seuraavassa alaluvussa 2.5. 

kuvailen tarkemmin tavoitteita ja alaluvussa 2.6. kuvailen tavoiteorientaatioteoriaa näkökul-

mana itsesäätöiseen oppimiseen. 

2.5. Tavoitteet ovat olennainen osa oppimista 

Tutkimuksissa on havaittu, että tavoitteet edistävät oppimista. Tavoitteita on erityyppisiä. 

Tavoiteorientaatioteoriassa opiskeluun liittyvät tavoitteet on jaoteltu kahteen perustyyppiin, 

joita ovat suoritus- ja oppimistavoitteet, joista kerron tarkemmin alaluvussa 2.6. Tässä lu-

vussa kerron yleisesti tavoitteiden merkityksestä itsesäätöisen oppimisen kannalta. 
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Sovelletun psykologian alan tutkimuksissa on havaittu, että tavoitesuuntautunut toiminta on 

keskeistä yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnille sekä että tavoiteohjautunutta itsesäätelyä 

voidaan kehittää ja toisaalta itsesäätelyä uhkaavien tekijöiden merkitystä voidaan vähentää 

(Boekaerts et al., 2005). Vanhempien oppijoiden on esitetty olevan kyvykkäämpiä 

muotoilemaan oppimiselleen tavoitteita (Ireson, 2008, s. 25–26). Saavutustavoiteteoriassa 

korostuu yksilön aktiivinen rooli siinä, miten hän valitsee, strukturoi ja tulkitsee omia 

saavutuskokemuksiaan (Meece, 1994, s. 26). Itsesäätöisen oppimisen teoriassa 

saavutustavoitteen (engl. achievement goal) käsite on olennainen. Itsesäätöisessä 

oppimisessa tavoite on kriteeri ja standardi sille, mihin suhteuttaen oppija arvioi ja 

tarvittaessa säätelee omaa oppimisprosessiaan, mikäli tavoitteensaavuttaminen tätä 

edellyttää. Oppimistavoitteen käsite sitoo kognitiiviset ja motivationaaliset 

oppimisnäkökulmat teoreettisesti yhteen. (Salovaara, 2005, s. 17.) 

 

Itsesäätöisen oppimisen määritelmissä tavoitteet määritellään siis edellytykseksi sille, että 

voidaan puhua itsesäätöisestä oppimisesta tai itsesäätöisestä oppijasta, kuten seuraavista 

itsesäätöisen oppimisen ja itsesäätöisen oppijan määritelmistä ilmenee. Winne & Hadwin 

(2011, s. 34) mukaan itsesäätöisellä oppimisella tarkoitetaan oppimisaktiviteettien 

tavoitteellista ja tarkoituksellista sovittamista oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. 

Zimmerman (1989, s. 329) on määritellyt vuorostaan itsesäätöistä oppijaa seuraavalla 

tavalla: Itsesäätöisille opiskelijoille on tyypillistä aloitteellisuus ja yritteliäisyys heidän 

pyrkiessään hankkimaan tietoja ja taitoja. Itsesäätöiset opiskelijat käyttävät tiettyjä 

strategioita saavuttaakseen akateemisia tavoitteita, jotka pohjautuvat heidän käsitykseensä 

omasta minäpystyvyydestään (Zimmerman, 1989, s. 329). 

 

Itsesäätöisen oppimisen malleissa oletetaan, että oppijalla on jokin kriteeri, eli tavoite tai 

viitearvo, johon hän vertaa omaa tilannettaan. Suhteuttamalla tavoitetilan nykytilaan oppija 

arvioi, viekö hänen valitsemansa toimintatapa tai hänen tämänhetkinen tuotoksensa häntä 

riittävässä määrin oikeaan suuntaan vai tuleeko hänen suunnata toimintaansa eri tavalla. 

(Pintrich, 2000, s. 452; Winne & Hadwin, 2011, s. 36.) Tavoitteet toimivat siis itsearvioinnin 

apuna ja ovat oleellinen edellytys menestyksekkäälle oppimisen säätelylle (Järvelä & 

Hadwin, 2013). Tavoitteet ovat tulkintoja tehtävistä ja ne tarjoavat oppijalle oppimisen 
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arvioinnin standardin (Hadwin et al., 2011;Järvelä & Hadwin, 2013). Itsesäätöisen 

oppimisen näkökulmasta tavoitteet sisältävät paitsi informatiivisia kuvauksia tuotoksista tai 

prosesseista niin myös tietoa tavoitteiden merkityksestä ja laadullisista piirteistä, jotka 

liittyvät oppijan tunteisiin, emootioihin, motivaatioon ja arvoihin (Winne & Hadwin, 2011, 

s. 36). Tutkijoille tavoitteiden tarkastelu tuo tietoa oppijan suuntautumisesta, motivaatiosta 

ja tarkoitusperistä (Järvelä & Hadwin, 2013). Itsesäätöisen oppimisen 

tutkimuskirjallisuudessa tavoiteorientaatiot ovatkin saaneet paljon huomiota (Wigfield et al., 

2011, s. 36). 

 

Sosiokognitiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna tavoitteen asettamisen vaihe on tärkeä osa 

itsesäätöisen oppimisen ensimmäistä, esimietinnän vaihetta. Niin ikään koko itsesäätöisen 

oppimisen prosessissa tavoitteilla on merkittävä rooli oppijan työskentelyä ohjaavina ele-

mentteinä. Tavoitteet, jotka oppija on tavoitteenasettamisvaiheessa asettanut ohjaavat oppi-

jaa itsesäätelystrategioiden valinnassa ja tehtävävaiheessa tavoitteet ohjaavat oppijan pon-

nisteluja tehtävään liittyen. Pohdintavaiheessa yksilö arvioi oppimisprosessinsa onnistu-

mista suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin. (ks. Zimmerman, 2011, s. 56–59.) Tieto tavoit-

teista ohjaa oppijoiden lähestymistapaa tehtävään koko tehtävän ajan, kuten sitä, hyväksy-

vätkö oppijat annetun tehtävän sellaisenaan, muokattuna, vai hylkäävätkö he tehtävän. Teh-

tävän aikana oppijat voivat tarkastella tavoitteitaan, joihin voi sisältyä sanallistettuja osata-

voitteita ja tehtävän loppuvaiheessa he voivat arvioida tuotostaan ja oppimisprosessejaan 

tavoitteiden näkökulmasta. Toimintansa tai tuotoksen muokkauksen avulla oppijat voivat 

pyrkiä lähemmäksi tavoitteiden määrittämää standardia. (Winne & Hadwin, 2011, s.36.)  

 

Tavoitteiden asettamisen motivationaalisiin hyötyihin vaikuttavat ensinnäkin oppijan sitou-

tuminen tavoitteen saavuttamiseen, mutta myös tavoitteen ajallinen läheisyys, tavoitteen 

tarkkuus ja tavoitteen vaikeustaso. Yleiset tavoitteet, kuten ”tee parhaasi” tai ajallisesti kau-

kaiset, liian helpot tai liian vaikeat tavoitteet eivät motivoi oppijaa ponnisteluihin niin hyvin 

kuin tarkoin määritellyt, lyhyessä ajassa saavutettavat ja sopivan vaikeustason tavoitteet (nk. 

SMART-tavoitteet). (Pintrich & Schunk, 2002, s. 165; Schunk, 1994; Schunk & Ertmer, 

2000, s. 635.) Opiskelijat hyötyvät myös siitä, että he itse pilkkovat tavoitteita(esim. lue kirja 

2 viikossa) pienempiin osiin (Schunk & Ertmer, 2000, s. 635). 
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Ajallisesti läheiset tavoitteet luovat motivaatiota (Schunk, 1994; Pintrich & Schunk, 2002, 

165) ja ruokkivat minäpystyvyyden kokemusta (Pintrich & Schunk, 2002, s. 165), sillä edis-

tymistä tavoitteen saavuttamista kohden on helpompi arvioida, kuin jos tavoitteet olisivat 

etäisiä. (Pintrich & Schunk, 2002, s. 165; Schunk, 1994.) Tarkoissa tavoitteissa määritellään 

kriteerit suoriutumiselle ja tuodaan esiin tarkasti menestyksen vaatima yrittämisen määrä, 

jotka helpottaa itsearviontien tekemistä ja kohentaa niin ikään minäpystyvyyttä ja motivaa-

tiota, koska edistymistä on helppo mitata. (Pintrich & Schunk, 2002, s. 165;Schunk, 1994, 

s. 77.) 

 

Sopivan vaativat tavoitteet, joita oppijat pitävät haastavina mutta saavutettavina ovat tehok-

kaimpia motivaation näkökulmasta. (Pintrich & Schunk, 2002, s. 165.) Opetuksellisessa 

käytössä opettajat voivat antaa helppoja tavoitteita, joita vaikeammaksi muuttamalla he voi-

vat viestiä oppijoille, että oppijat kehittyvät, joka voi vahvistaa oppijoiden minäpystyvyyden 

kokemusta. (Pintrich & Schunk, 2002, s. 165.; Schunk, 1994, s. 77). Kun tehtävän oletetaan 

vaativan enemmän taitoja eli olevan niin sanotusti vaikeampi, oppijat ponnistelevat enem-

män (Pintrich & Schunk, 2002, s. 165.; Schunk, 1994, s. 77). Sosiokognitiivisissa tutkimuk-

sissa on havaittu, että tarkkoja ja ajallisesti läheisiä tavoitteita itselleen asettaneet opiskelijat 

suoriutuivat paljon paremmin ja tällaisest opiskelijat arvioivat myös minäpystyvyytensä kes-

kimäärin korkeammaksi kuin muut (Zimmerman, 2002, s.65).  

 

Tavoitteiden mitattavuus voi vaihdella: voidaan ajatella, että tavoite on tai sitä ei ole, mutta 

joidenkin tavoitteiden ominaisuuksien toteutumista voidaan myös mitata erilaisilla suhdeas-

teikoilla (Winne & Hadwin, 2011, s. 36). Esimerkkinä tavoitemittarista mainitsen sosiokog-

nitiivisesta näkökulmasta kumpuavan runsaasti tutkimuksissa hyödynnetyn Pintrichin ja 

muiden (Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1991, 1993) luoman 81- osainen Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)-itsearviontimittarin jossa kartoitetaan oppi-

jan motivaation osa-alueita (sisältäen muun muassa tavoitteiden, pystyvyysuskomusten sekä 

ahdistuneisuuden osa-alueet) ja oppimisstrategioiden elementtejä 81 väittämän avulla, joissa 

vastaajaa pyydetään arvioimaan jokaisen väittämän osalta sen pätemistä omaan itseen Li-

kert-asteikolla (1- väittämä ei päde ollenkaan minuun: 7- väittämä pätee minuun täysin) 

(Duncan & McKeachie, 2005, s. 117–119).  
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2.6. Motivaation ja tavoitteiden näkökulma oppimiseen: tavoiteorientaatioteoria 

 

Tutkimuskohteeltaan tutkielmani lähestyy sosiokognitiivista näkökulmaa motivaatioon, 

jossa korostuu näkemys motivaatiosta yksilön motivaationa, jossa yksilö saa vaikutteita so-

siaalisessa ympäristössä toimiessaan ja jossa ollaan kiinnostuneita motivaation rajapinnoista 

yksilön ja sosiaalisen ympäristön välillä, eli siitä, missä suhteessa yksilön ja ryhmän moti-

vaatio ovat toisiinsa. Sosiaalisen ympäristön merkitystä motivationaalisille uskomuksille, 

tavoitemotivaatiolle (achievement motivation), tavoitteille ja itsearvioinneille (appraisals) 

on tutkittu sosiokognitiivisesta näkökulmasta monella tapaa ja monin käsittein (Järvelä et 

al., 2010).  

 

Sosiaaliset vaikutteet toimivat sosiokognitiivisen tutkimuksen mukaan vaikutteina yksilön 

niitä koskevien ajatusten ja tulkintojen kautta välittyneinä, josta käsin ajatellaan, että yksilön 

ajatukset ja tulkinnat (esim. itsearviodatan avulla kerättynä) voivat kertoa yksilön motii-

veista ja oppimiseen osallistumiseen ajavista tekijöistä (Järvelä et al., 2010). Tutkimustietoa 

ryhmän tavoitteista ja niiden muodostumisesta suhteessa yksilöiden tavoitteisiin, eli siihen, 

miten yksilön tavoitteet liittyivät ryhmän tavoitteisiin, oli haasteellista löytää. Tavoiteorien-

taatioteoreettinen näkökulma oppimiseen, jota tässä alaluvussa käsittelen, tarkastelee eten-

kin oppijoiden opiskelulleen asettamien tavoitteiden laadullisia piirteitä kuvaten näin oppi-

joiden esiintuomia omia motiivejaan osallistua oppimistoimintaan. Sosiokognitiivisen näkö-

kulman mukaan tavoiteorientaatiot ovat olennaisia oppijaan liittyviä taustatekijöitä itsesää-

töisessä oppimisessa. Oppijan tavoiteorientaatio vaikuttaa etenkin itsesäätöisen oppimisen 

prosessin ensimmäisen vaiheen eli esimietintävaiheen tavoitteiden asettamiseen ja tätä 

kautta tavoiteorientaatio vaikuttaa koko itsesäätöisen oppimisen prosessiin. (Zimmerman, 

2011, s. 57.)  

 

Kuten aiemmin olen maininnut, tavoiteorientaatioteoriat pyrkivät selittämään oppijan 

päämääriä sekä syitä suoriutumisen taustalla. Tavoiteorientaatioiden osalta on tunnistettu 

kaksi tavoiteorientaatioiden pääryhmää, joita ovat oppimis- eli hallintatavoitteet sekä 

suoritustavoitteet (Zimmerman, 2011, s. 50). Näitä tavoiteorientaatioiden pääluokkia 

voidaan vielä jakaa motivaation suunnan mukaan lähestymis- ja välttämismotivaatioon. 
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Kärjistetysti ilmaistuna lähestymis- ja välttämismotivaation käsitteet kuvastavat sitä, onko 

oppijan toiminnan syynä oppijan pyrkimys päästä toivottuihin tuloksiin toimimalla tietyllä 

tavalla (lähestyminen) vai onko oppijan pyrkimyksenä välttää mahdolliseksi koettu ikävä 

seuraus toimimalla tietyllä tavalla(välttäminen).  

 

Oppijoiden omaksumat tavoitteet vaikuttavat Heckhausenin ja Heckhausenin (2008, s. 411) 

mukaan heidän itsesäätelyprosesseihinsa. Meece (1994, s. 25) puolestaan tuo tavoiteteoriaan 

liittyvään tutkimukseen viitaten esille, että opiskelijat vaikuttavat oppimiseensa valitsemalla 

tavoitteita, jotka optimoivat itsesäätöisiä prosesseja. Cellar et al. (2011) tutkivat 102 

tutkimusraportin meta-analyysissaan piirre-tavoiteorientaatioiden käsitettä ja niiden 

suhdetta itsemonitorointiin, itsearvioihin, itsen reaktioihin ja minäpystyvyyteen sekä 

tehtäväsuoriutumiseen eri konteksteissa ja heidän meta-analyysissaan esiintuomat 

havaintonsa tukivat sitä, että tavoiteorientaatiot hallinta-saavutus, suoritus-saavutus ja 

suoritus-välttämisorientaatio ovat erillisiä faktoreita. Cellar et al. (2011) havaitsivat, että 

yleisesti lähestymis-hallintaorientaatio oli positiivisesti yhteydessä itsesäätelyn ja 

suoriutumisen muuttujiin ja välttämis-suoritusorientaatio oli negatiivisesti yhteydessä 

itsesäätelyn ja suoriutumisen muuttujiin. Yhteydet tavoiteorientaation ja itsesäätelyn välillä 

olivat yleensä vahvemmat kuin tavoiteorientaation ja suoriutumisen välillä. Payne, 

Youngcourt, ja Beaubien (2007) havaitsivat meta-analyysissaan positiivisen yhteyden 

tilannekohtaiseen ahdistukseen sekä välttämis-suoritusorientaation että lähestymis-

suoritusorientaation välillä ja negatiivisen yhteyden tilannekohtaisen ahdistuksen ja korkean 

oppimisorientaation välillä. Bouffard, Boisvert, Vezeau, ja Larouche (1995) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että riippumatta siitä, oliko tavoiteorientaatio oppimis- vai 

suoritusorientaatio, kunkin orientaatiotyypin sisällä naisopiskelijat käyttivät enemmän 

itsesäätöisen oppimisen strategioita ja heillä oli korkeampi akateeminen suoritustaso. 

 

Kuten aiemmin on todettu, tavoiteorientaatioteorian olennainen elementti on 

oppimistavoitteen käsite. Kirjallisuudessa on tuotu esiin ajatus, että oppimistavoitteen 

taustalla on oppijan uskomus älykkyydestä mallinnettavana, muuttuvana tekijänä. Uskomus 

älykkyydestä mallinnettavana tekijänä voi motivoida oppijaa kehittämään itseään ja 

taitojaan. (Zimmerman, 2011, s.51–57.) Hallintatavoiteorientaatio edesauttaa itsesäätelyn 

ilmenemistä (ks. Zimmerman, 2011, s. 57) ja on yhteydessä (Kolić-Vehovec, Rončević, & 
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Bajšanski, 2008) muun muassa kognitiiviseen paneutumiseen, johon kuuluvat syvempien 

prosessointistrategioiden käyttö ja itsesäätöisten oppimisstrategioiden (kuten elaboraation ja 

ymmärryksen monitoroinnin) käyttö. Tutkimusten mukaan (ks. Kolić-Vehovec et al., 2008) 

ne yläkoulu- ja yliopisto-opiskelijat, joilla oli hallintatavoite, suoriutuivat paremmin 

oppimistehtävistä ja onnistuivat paremmin koulussa. Bouffard et al. (1995) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa liiketalouden opinnoissa sekä 

mies- että naisopiskelijoilla oppimisorientaatiolla oli positiivinen yhteys itsesäätöisten 

strategioiden käyttöön sekä parempaan akateemiseen suoritustasoon. Oppijoiden 

oppimisorientaatiota ja sisäistä motivaatiota voidaan tukea antamalla oppijoille monipuolisia 

ja vaihtelevia oppimistehtäviä (Aebli, 1991, s. 376–378; Tynjälä, 2002, s. 109) ja oppijoiden 

kiinnostusta voidaan edistää antamalla oppimistehtäviä, jotka liittyvät heidän 

henkilökohtaiseen elämäänsä tai harrastuksiinsa (Ikonen, 2000, s. 66; Tynjälä, 2002, s.109). 

 

Tavoiteorientaatioteoriassa oppimis- eli hallintatavoite(engl. learning/ mastery goal) tai hal-

lintaorientaatio oletus tehdään, kun oppija kertoo, että hänellä on sisäinen kiinnostus saada 

tietämystä, kehittää omia taitojaan ja kykyjään (Zhou, 2013, s. 3), kehittää omaa osaamistaan 

tai ymmärrystään opittavaan aiheeseen liittyen (Kolić-Vehovec et al., 2008; Zimmerman, 

2011, s. 51) tai motivaatio hallita opittava aines ja oppia uutta (Martin, Marsh, Debus, & 

Malmberg,2008, s. 465-484; Nesbit et al., 2006, s. 342). Tehtäväsuuntautunut eli oppimis-

orientoitunut henkilö on innostunut ja kiinnostunut tehtävästä sinänsä ja oppija kokee hallit-

sevansa omaa toimintaansa sekä tahtoo kehittyä paremmaksi ja uskoo että oma yrittäminen 

on olennaista onnistumisen kannalta (Tynjälä, 2002, s. 102–104).  

 

Tavoiteorientaatioteoriaan kuuluu myös suoritustavoitteen käsite. Suoritustavoitteen taus-

talla on nähty olevan esimerkiksi oppijan uskomuksen älykkyydestä pysyvänä tekijänä(ks. 

Zimmerman, 2011, s. 51). Suoritustavoitteeseen liittyvien tutkimustiedon pohjalta on esi-

tetty että hallinta- ja suoritustavoitteet vaikuttavat yksilöiden yrittämiseen ja uskomuksiin 

hyvästä onnistumisesta sekä kompetenssiuskomuksiin itsestä (ks. Martin et al., 2008, s. 465). 

Bouffard et al. (1995) tutkimuksessa suoritustavoitteella oli yhteys itsesäätöisten strategioi-

den käyttöön ja akateemiseen suoritustasoon, mutta tämä yhteys oli havaittavissa ainoastaan 

miespuolisilla opiskelijoilla. Tutkimusten pohjalta on esitetty, että suoritustavoitteessa op-
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pijan perimmäisenä tavoitteena olisi osoittaa omaa kyvykkyyttään pätevyyttään ja parem-

muuttaan mahdollisimman vähällä yrittämisellä (ks. Heckhausen & Heckhausen, 2008, s. 

411; Martin et al., ,2008, s. 465) sekä välttää osoittamasta kyvyttömyyttä (ks. Zimmerman, 

2011, s. 57) kun taas hallintatavoitteeseen liittyisi maksimaalinen yrittäminen, jossa onnis-

tumisen vertailukohtana muiden suoriutumisen sijaan on oman itsen kehittyminen (ks. Zim-

merman, 2011, s. 51).   

 

Suoritustavoitteesta (engl.performance/ego goal) on kyse, kun oppija kertoo, että hänen mo-

tivationaalinen fokuksensa on halussa näyttää omaa suoritumistaan ja paremmuuttaan muille 

esimerkiksi pyrkimällä hyviin tai parempiin arvosanoihin kuin muut ja esittelemällä taito-

jaan ja kykyjään muille (Martin et al., 2008, s. 465 & 483-484; Nesbit et al., 2006, s. 342.; 

Zhou, 2013, s. 3; Zimmerman, 2011, s. 50–51). Suoritus-saavutustavoitteilla on havaittu ole-

van yhteys kilpailunhaluun (Harackiewicz, Barron, Tauer, & Elliot, 2002). Suoritusorientoi-

tuneella oppijalla on halu hankkia sosiaalista hyväksyntää saavutusten kautta (Kolić-Veho-

vec et al., 2008). Näin ollen oppiminen toimii välineenä päätavoitteen eli menestyksen saa-

vuttamisessa ja oppija voi olla hyvin kiinnostunut kehittämään itseään (Tynjälä, 2002, s. 

102–104).  

 

Kalibraatio on olennaista itsesäätöisen oppimisen strategioiden käytölle ja ponnistelun sää-

telylle. Opiskelijoilla, joilla on hallinta-saavutusorientaatio tai suoritus-saavutusorientaatio, 

on havaittu kalibroidummat metakognitiiviset kokemukset kuin suoritus-välttämisorientoi-

tuneilla opiskelijoilla. Hallintaorientoituneet opiskelijat näyttävät tarkkailevan metakogni-

tiivisia kokemuksiaan tarkemmin, vaikka kokemukset tarjoaisivat negatiivista tietoa oppi-

jasta itsestään. Suoritusorientoituneet oppijat monitoroivat lähinnä lopputulokseen liittyviä 

tekijöitä (ratkaisun oikeellisuus, itseluottamus, tyytyväisyys). Suoritus-välttämisorientoitu-

neiden oppijoiden metakognitiiviset kokemukset taas ovat huonosti kalibroituja suoriutumi-

seen nähden, joka antaisi viitteitä siitä, etteivät suoritus-välttämisorientoituneet oppijat ole 

halukkaita itsereflektioon, vaan että he mahdollisesti pohjaavat arvionsa sosiaaliseen vertai-

luun ja vihjeisiin. (Efklides, 2013.) Suoritustavoitteet voivat tutkimusten mukaan kuitenkin 

tukea hallintatavoitteiden positiivisia vaikutuksia ja hallinta- ja suoritustavoitteiden yhdis-

telmä voi tukea ihanteellista motivaatiota ja suoriutumista (ks, Kolić-Vehovec et al., 2008). 
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Motivaatiossa on erotettavissa myös lähestymis- ja välttämisulottuvuus (Martin et al., 2008). 

Työn välttämisorientaatiossa (engl.work avoidance orientation) tavoitteena on suoriutua teh-

tävistä mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman vähäisellä yrittämisellä, pohjautuen 

opiskelijoiden käsitykseen opiskelusta hyödyttömänä ja tylsänä toimintana. Suoriutumis-

välttämisorientaatiossa (engl.performance-avoidance orientation) tavoite on välttää osoitta-

masta toisille kyvykkyyden puutetta ja välttyä saamasta huonoja arvioita muilta omasta ky-

vystä (ks. Kolić-Vehovec et al., 2008). Tynjälän (2002, s. 102–104) mukaan välttämismoti-

voituneella oppijalla pelko omasta epäonnistumisesta on suurempi kuin usko omaan onnis-

tumiseen ja välttämismotivoitunut oppija pyrkii suojaamaan minänsä välttelemällä epäon-

nistumisen pelkoa aiheuttavien, epäonnistumisen riskin sisältävien valintojen tekemistä esi-

merkiksi valitsemalla kykyihinsä nähden liian helppoja tehtäviä. Välttämisstrategian taus-

talla voi olla aiempi epäonnistuminen suorituksessa tai yleinen heikko itsearvostus (Tynjälä, 

2002, s. 102–104).  

 

Lähestymismotivoitunut oppija uskoo onnistuvansa tehtävässä ennemmin kuin epäonnistu-

vansa (Tynjälä, 2002, s. 102–104). Zhou (2013) tutki korkeakouluopiskelijoiden tavoitteita 

oppimistehtäville suhteessa heidän arvioihinsa luetunymmärtämistehtävässä pärjäämises-

tään. Opiskelijat, joilla oli enemmän lähestymis-suoritustavoitteita, suhtautuivat itsevar-

memmin omiin kykyihinsä pärjätä ymmärrystä vaativassa tehtävässä ja tämä oli yhteydessä 

yltiöpositiivisiin ennakkoarvioihin omasta tulevasta tehtävästä selviytymisestä. 

  

Kolić-Vehovec et al. (2008) tutkivat yliopisto-opiskelijoiden motivationaalisia tavoitteita 

kyselykaavakkeiden avulla ja jakoivat opiskelijoiden tavoiteprofiilit neljään ryhmään: suo-

riutuminen- työn välttäminen (36 %) ja hallinta- suoriutuminen(29 %), hallinta (19 %) ja 

työn välttäminen (16 %). Kolić-Vehovec et al. (2008) tutkimuksen hallinta-suoriutumis-

orientoituneet opiskelijat käsittivät yrittävänsä enemmän (verrattuna hallintaorientoitunei-

siin opiskelijoihin). Huomioitavaa on, että motivaatioprofiileissa voi olla useampia motivaa-

tiotyyppejä mukana. Yhdistelmämotivaatiot olivat Kolić-Vehovec et al. (2008) tutkimuk-

sessa yleisempiä kuin puhdas hallinta- tai työnvälttämisorientaatio.  
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Martin et al. (2008, s. 465–484) tuo esiin, että hallinta ja suoritustavoitteiden ohella oppimi-

seen liittyvien tavoitteiden tutkimuksessa on tunnistettu sosiaalisia tavoitteita. Kirjallisuu-

dessa on tuotu esiin sosiaalisen riippuvuusorientaation käsite, jossa oppijat pyrkivät toimin-

nallaan täyttämään heihin kohdistuvia odotuksia ja jossa oppisisältöjen hallinta toimii heillä 

välineenä sosiaalisen hyväksynnän saamiseen. Oppimistilanteissa heidän huomionsa on 

muiden reaktioissa itsereflektion sijasta. (Tynjälä, 2002, s.102–104.)  

 

Tuotakoon vielä esille tässä yhteydessä huomio, että oppimismotivaatio tiettyihin tehtäviin 

voi olla lähtöisin itse tehtävään liittyvistä tekijöistä (sisäinen motivaatio) tai tehtävään liitty-

mättömistä tekijöitä (ulkoinen motivaatio). Ulkoisella motivaatiolla (engl.extrinsic motiva-

tion, ks. Linnenbrink-Garcia & Fredricks, 2008) tai ulkoisilla syillä (engl.extrinsic reasons, 

ks. Ireson, 2008, s. 60) tarkoitetaan tilanteita, kun yksilöt uskovat käyttäytyvänsä tietyllä 

tavalla uskoen, että toiminnan syyt ovat ulkoisia itse tehtävään nähden, jolloin he uskovat 

motivoivansa palkinnoista (kun tehtävä on suoritettu), rangaistuksista tai halusta miellyttää 

toista ihmistä. (Ireson, 2008, s. 60; Linnenbrink-Garcia & Fredricks, 2008.) Zimmermanin 

(1994, s. 11) mukaan sisäisen (intrinsic) motivaation käsitteellä on kuvattu itsesäätöisten 

opiskelijoiden halukkuutta jatkaa harjoittelemista tai opiskelua ilman suoraa ulkoista van-

hempien tai opettajien harjoittamaa kontrollointia.  

 

Mehta, Feild, Armenakis, ja Mehta (2009) ovat tutkineet opiskelijatiimien 

tavoiteorientaatioiden yhteyttä ryhmien suoriutumiseen. Mehta et al. (2009) mukaan ryhmän 

lähestymis-suoritusorientaatio on yhteydessä ryhmän korkeampaan suoriutumistasoon 

monimutkaisissa päätöksentekotehtävissä lisääntyneen tiimin suunnittelutyöskentelyn 

kautta, mutta ryhmän oppimisorientaatiolla ei kuitenkaan voida havaita suoraa yhteyttä 

ryhmän suoriutumistasoon.  
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1. Tutkimuksen konteksti 

Schunk (2008) on koonnut yhteen suosituksia itsesäätöisen oppimisen tutkimukselle. 

Itsesäätöisen oppimisen tutkimuksessa olisi syytä linkittää itsesäätöisen oppimisen, 

metakognition ja itsesäätöisen oppimisen tulokset akateemisen suoriutumisen todellisiin 

tuloksiin, ei vain opiskelijoiden itsearvioihin omasta suoriutumisestaan, sillä opiskelijoiden 

itsearviot voivat olla epärealistisia. Tässä tutkimuksessa lähestymistapa lähestyy empiiristä, 

sillä opiskelijoiden käyttöä arvioidaan paitsi opiskelijoiden luomien tavoitelomakkeiden 

sisällön kautta niin myös opiskelijoiden oppimistehtävätuotosten oppimistulosten kautta.  

 

Oleellista Schunkin (2008, s. 466–467) mukaan olisi tutkia oppimista tilanteissa, joissa 

opetusmenetelmä vaatii opiskelijoita asettamaan tavoitteita ja arvioimaan omaa 

etenemistään. Tämä siksi, että näin voitaisiin mahdollisesti olettaa, että nämä opiskelijat 

olisivat parempia itsesäätelemään oppimistaan ja heidän suoriutumisensa olisi parempaa 

kuin heillä, jotka eivät vastaavanlaista opetusta olleet saaneet. Tämän tutkimuksen 

kontekstin rakentamisessa on pyritty huomioimaan teorian pohjalta tieto itsesäätelyä 

tukevista oppimisympäristön elementeistä alkaen kurssin ja tehtävien tyypistä ja 

työskentelytavoista. Omien sekä ryhmän tavoitteiden asettaminen on ollut osa kurssin 

suorittamista ja kurssin sisällöt ovat liittyneet itsesäätöisen oppimisen ja oppimismotivaation 

tematiikkaan. Kurssin sisältönä olivat motivaationaaliset ilmiöt oppimisessa, johon liittyi 

myös itsesäätöisen oppimisen teoriaa. Kurssin vaatimuksiin kuului tavoitteiden asettaminen 

yksilö- ja pienryhmätasolla. Tämä koski kaikkia opiskelijoita, joten tässä tutkimuksessa ei 

ole tarkoitus vertailla itsesäätöisen oppimisen teoriaopetuksen tai tavoitteen olemassaolon 

vaikutusta itsesäätöiseen oppimiseen. 

3.2. gStudy oppimisympäristö 

gStudy on kanadalaisessa Simon Fraser yliopistossa kehitetty verkko-oppimisympäristö, 

jonka ominaisuuksien kehittämisessä on huomioitu paitsi viimeisintä teoriatietoa oppimisen 

itsesäätelystä niin myös tutkimuksellinen sovellettavuus oppimisen itsesäätelyn 

tutkimuksessa (ks. Winne, 2006; Winne, Hadwin, & Gress, 2010). gStudy tarjoaa 

mahdollisuuden kerätä aineistoa opiskelijoiden työskentelystä paitsi yksin niin myös 
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ryhmässä. Opiskelijoiden teot oppimisympäristössä tallentuvat digitaaliseen muotoon, 

jolloin tutkimuksessa voidaan tarkastella tarkastikin, mitä opiskelijat ympäristössä tekevät 

ja missä järjestyksessä eri toimintoja käyttävät. (Nesbit et al., 2006;Winne et al., 2010.) 

 

Learning Kit projektiryhmä on kehittänyt työkaluja gStudy- oppimisympäristöön, jotka tu-

kevat paitsi tukevat oppimisen yksilöllistä ja yhteisöllistä säätelyä niin tarjoavat keinon ke-

rätä sosiaalisen säätelyn tutkimusaineistoa samalla, kuten jo luvussa 2 kuvailin. Työkaluja 

vuorovaikutukseen ovat muun muassa avoin chat sekä ohjattu chat (kehotteet ja roolit) sekä 

yleiset oppimistyökalut muistiinpanoihin, tiivistelmiin ja hakuihin. (Hadwin et al., 2010.) 

Oppimisen yhteissäätelyn ja itsesäätöisen kompetenssin kehittymisen osaavammalta oppi-

jalta toiselle tukemiseksi gStudy-verkko-oppimisympäristö tarjoaa tukea erilaisten työkalu-

jen avulla, joita ovat chat-ympäristö, yksilöllinen tai yhteisöllinen Learning Kit ja coaching 

(ks. tarkemmin Hadwin et al., 2010; Winne et al., 2010.) 

 

Jaettua säätelyä gstudyssa tukevat jaetut, yhteiset oppimispaketit (engl. learning kits), joissa 

on editoitava ja ei-editoitava versio. Opiskelijoista yksi voi muokata käsiteltävää versiota 

samaan aikaan, kun muut tarkastelevat muutoksia ei-editoitavassa versiossa. Keskustelu teh-

tävistä ja tehdyistä muutoksista sekä niiden syistä paketin muokkaajan ja kaikkien tarkaste-

lijoiden välillä voidaan käydä avoimessa chat-tilassa samanaikaisesti. (Hadwin et al., 2010.) 

 

3.3. Kurssin struktuuri 

 

Pro gradu tutkielmani käytettävänä pääasiallisena aineistona on syys-marraskuussa 2009 

järjestetyn, suurimmaksi osaksi gStudy-verkko-oppimisympäristössä toteutetun 

koulutusteknologian yliopistokurssin verkko-oppimisympäristöstä poimitut opiskelijoiden 

työskentelyn suunnittelulomakkeet sekä opiskelijaryhmien tuottamat oppimistehtävät. 

Aineistoni sekä tässä esitetyn kurssin rakenne- ja sisältökuvauksen (Kuva 1. Kurssin rakenne 

ja oppimistehtävien aihealueet) olen saanut käyttööni professori Sanna Järvelältä. 
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Kuva 1. Kurssin rakenne ja oppimistehtävien aihealueet.  

 

Ymmärtävän oppimisen kognitiivinen, motivationaalinen ja emotionaalinen perusta, 6 op- 

kurssilla (ks. Kuva 1) on ollut kolme oppimisjaksoa: itsesäätöinen oppiminen, strateginen 

oppiminen ja motivaatio ja oppiminen. Jokaiseen oppimisjaksoon on liittynyt 

oppimistehtävä, jonka loppusuorituksena on ollut kirjallinen ryhmätyö. Ensimmäisen ja 

toisen oppimistehtävän tehtävänannot on kuvattu liitteessä 1 (Liite 1). Oppimisjaksot ovat 

alkaneet aina yhdellä kasvokkaisella luokkahuoneopetusluennolla (f2f), jota on seurannut 

verkossa tapahtuvat viikon pituinen opiskelijoiden yksilötyöskentelyjakso (solo) ja viikon 

pituinen yhteisöllinen työskentelyjakso (collab) omissa pienryhmissä. Jokaiseen 

oppimistehtävään liittyen opiskelijoiden on ollut asetettava yksilölliset ja opiskelijaryhmien 

on ollut asetettava ryhmän tavoitteet kyseessä olevan oppimistehtävän suorittamisen suhteen 

etukäteen täyttämällä gStudy-verkko-oppimisympäristössä oleva tarkoitukseen laadittu 

lomake. Ryhmien oppimistehtävät on tutkijoiden toimesta arvioitu Biggsin ja Collisin (1982) 

esittelemän oppimistehtävien oppimisen laadun arvioinnin työkaluksi kehitetyn SOLO-

taksonomiaa soveltaen asteikolla 1-5, 5 kuvastaessa korkeinta ja parasta vastauksen tasoa 

(ks. Liite 2). 

 

Ymmärtävän oppimisen kognitiivinen, motivationaalinen ja emotionaalinen perusta, 6op. 

 

Tehtävä 1   Tehtävä 2  Tehtävä 3 

Itsesäätöinen oppiminen Strateginen oppiminen Motivaatio ja oppiminen 

    

 

 

F2f

29.09

Solo

30.9.-
5.10

Collab

6.10-
11.10

F2f

12.10

Solo

13.10-
18.10

Collab

19.10-
25.10

F2f

26.10

Solo

27.10-
2.11.

Collab

3.11.-
8.11.
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3.4. Aineiston kuvaus 

 

Kuten luvussa 1.1. toin esille, tutkielmani liittyy Oulun yliopiston oppimisen ja 

koulutusteknologian tutkimusyksikön professori Sanna Järvelän tutkimusryhmän Suomen 

Akatemian rahoittamaan ADDRESS-hankkeeseen (2009–2012) ja tutkimusaineistoni on 

kerätty hankkeen puitteissa. Tässä pro gradussa oppimismotivaation itsesäätelyn yksilöllisiä 

ulottuvuuksia tarkastellaan opiskelijoiden yksilötyöskentelyjakson tavoitteita 

tarkastelemalla. Ryhmänäkökulmaa oppimismotivaation itsesäätelyyn tuo 

opiskelijapienryhmien tavoitteiden tarkastelu. Koska oppimismotivaation osalta 

tarkastellaan sekä yksilöiden, että heistä koostuvien ryhmien tavoitteiden osalta, voidaan 

tämän tutkimuksen puitteissa myös pohtia yksilöiden ja ryhmien tavoitteiden rajapintaa. 

 

Tutkimukseni empiirinen aineisto on kerätty syys-marraskuussa 2009 erään 

korkeakoulutasoisen kasvatustieteen kurssin ”Ymmärtävän oppimisen kognitiivinen, 

motivationaalinen ja emotionaalinen perusta, 6op” opiskelijoilta. Pääosin 

verkkopohjaisessa oppimisympäristössä kollaboratiivisen oppimisen työskentelytavoin 

toteutettu kurssi jakautuu kolmeen eri oppimistehtävään ja jokainen oppimistehtävä alkaa 

kasvottaisessa opetuksessa toteutetulla luennolla ja yksilötyöskentelyjaksolla, jonka jälkeen 

opiskelijapienryhmä työskentelee yhdessä gStudy-verkko-oppimisympäristössä 

tuottaakseen kirjallisen yhteisen oppimistehtävätuotoksen ennalta annetun pohjustuksen 

pohjalta. Opiskelijoilla on samanaikaisesti muitakin kursseja menossa, mutta aineistoa 

muihin kursseihin liittyen ei tämän pro gradun aineistossa ole mukana. Tässä tutkimuksessa 

tutkin kasvatustieteiden opiskelijoiden oppimistavoitteita yksilö- ja pienryhmätavoitteiden 

tasolla kurssilla ymmärtävän oppimisen kognitiivinen, motivationaalinen ja emotionaalinen 

perusta 6 op. Kyseinen opintojakso jakautuu kolmeen eri oppimistehtävään: 1. Itsesäätöinen 

oppiminen, 2. Strateginen oppiminen ja 3. Motivaatio ja oppiminen. Opiskelijat 

työskentelivät koko kurssin ajan kolmen opiskelijan pienryhmissä, joiden kokoonpanot 

pysyivät samoina koko kurssin ajan. 

 

Opiskelijapienryhmiä kyseisellä kurssilla oli kuusi kappaletta, joista jokaisessa oli 3 

opiskelijaa. Yhteensä kurssilla osallistui siis 18 opiskelijaa. Tämän pro gradun aineistoon on 

otettu mukaan neljä opiskelijapienryhmää (3 opiskelijaa/ryhmä), kaksi opiskelijaryhmää on 
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jätetty pois puutteellisen yksilön tai pienryhmän tavoitteita koskevan datan vuoksi. 

Aineistopoistot kuvaan tarkemmin myöhemmin tässä kappaleessa. Analyysiin on siis otettu 

mukaan yhteensä 12 opiskelijaa, joista kaikki ovat naisia.  

 

Jokainen pienryhmä muodostuu kolmesta opiskelijasta, joiden oppimista itsesäätöisen 

oppimisen näkökulmasta tässä työssä on tarkoitus tarkastella motivaation, tarkemmin 

tavoiteorientaatioiden näkökulmasta. Tavoitteena on tarkastella, minkä tyyppisiä tavoitteita 

opiskelijat ovat itselleen asettaneet yksilöinä ja pienryhmänä ja miten ryhmien tehtävilleen 

asettamat jaetut oppimistavoitteet näkyivät ryhmäkohtaisissa oppimistehtävien 

suoritustasoissa.  

 

Työskentely jokaisessa oppimistehtävässä on alkanut kasvokkaisella luennolla (f2f) jonka 

jälkeen opiskelijat ovat työskennelleet itsenäisesti yksilötyöskentelyjakson ajan ja jonka 

jälkeen opiskelijat ovat saaneet ryhmäoppimistehtävän, jota he ovat työstäneet 

yksilötyöskentelyjaksolla oppimisjakson jälkeen. Aina oppimistehtäväjakson lopuksi 

pienryhmät ovat palauttaneet ryhmäoppimistehtävänsä, jonka kurssin opettaja on arvioinut 

ja josta ryhmät ovat saaneet opettajalta palautteen. Tavoitteet työskentelylleen 

opiskelijayksilöitä on pyydetty asettamaan aina yksilötyöskentelyjaksojen alussa ja 

opiskelijapienryhmiä on pyydetty asettamaan pienryhmätyöskentelylleen tavoitteet chat-

ympäristössä yhdessä keskustellen aina ryhmätyöskentelyjaksojen alussa.  

 

Jokaisen oppimistehtävän osalta opiskelijoita ja opiskelijapienryhmiä on pyydetty 

asettamaan tavoitteet työskentelylleen oppimistehtävän parissa gStudy- oppimisympäristön 

oman pienryhmänsä virtuaalisesta työtilasta löytyvälle työskentelyn suunnittelulomakkeelle 

niin yksilö- kuin pienryhmätyöskentelyjaksojen ajalle. Opiskelijoilla on samanaikaisesti 

muitakin kursseja menossa. Aineistona tässä pro gradu- tutkielmassa ovat 

opiskelijapienryhmien jäsenten ja opiskelijoista muodostuvien opiskelijapienryhmien 

tavoitteet sekä opiskelijapienryhmien palauttamat ryhmätyösuoritukset näiden kolmen 

oppimistehtävän ajalta. Tutkimusongelmani, käyttämäni aineistot ja aineiston kysymykset 

on kuvattu Taulukossa 1. 

 



31 

 

Taulukko 1. Tutkimusongelmat, käytetyt aineistot ja kysymykset aineistossa. 

Tutkimusongelma Aineiston nimi Kysymyksen nimi 

1. Millaisia tavoitteita 

yksilöt asettavat 

omalle 

työskentelylleen? 

Yksilöjaksojen 

suunnittelumuistiinpanot 

tehtävissä 1-3 

Tavoitteet (yksilö) 

2. Millaisia tavoitteita 

ryhmät asettavat 

omalle 

työskentelylleen? 

Ryhmätyöjaksojen 

suunnittelumuistiinpanot 

tehtävissä 1-3 

Tavoitteet (ryhmä) 

3. Miten ryhmien jaetut 

työskentelytavoitteet 

olivat yhteydessä 

ryhmien 

oppimistuloksiin? 

Ryhmäjaksojen 

suunnittelumuistiinpanot ja 

ryhmien palauttamat 

oppimistehtäväsuoritukset 

arvioituna SOLO-

taksonomian skaalalla 1-5 

Tavoitteet (ryhmä) 

Ryhmien oppimistehtävien 

suoritus  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden ja opiskelijapienryhmien tavoitteita 

oppimistehtävien 1-3 aikana.  Tavoitteiden tarkastelun aineistona on käytetty yksilöiden 

osalta yksilöiden yksilötyöskentelyjaksojen suunnittelumuistiinpanoista poimittuja 

tavoitteita (ks. taulukko 1. yllä: lomakkeen kohta: Tavoite) sekä ryhmien tavoitteiden osalta 

opiskelijapienryhmien ryhmätyöskentelyjaksojen suunnittelumuistiinpanoista poimittuja 

tavoitteita. Opiskelijaryhmien oppimistehtävien tason arvioimiseksi ryhmien tuottamat 

oppimistehtäväsuoritukset (kirjalliset tuotokset) on arvioitu SOLO-taksonomian (asteikko 

1-5, jossa 1 huonoin ja 5 paras) pohjalta (Liite 2). 

 

Kysymyksiin 1:Millaisia tavoitteita yksilö asettaa työskentelylleen? ja 2: Millaisia tavoitteita 

ryhmä asettaa työskentelylleen? etsin vastauksia opiskelijoiden työskentelyn 

suunnittelulomakkeista, joissa heitä on pyydetty muiden kysymysten ohella asettamaan 

työskentelylleen tavoite jokaisessa oppimistehtävässä. Yksilöitä on pyydetty asettamaan 

yksilötyöskentelytavoitteet aina yksilötyöskentelyjakson alussa (kysymys 1). 
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Ryhmätyöskentelytavoitteet opiskelijapienryhmiä on pyydetty asettamaan aina 

ryhmätyöskentelyjakson alussa, yhdessä gStudy-oppimisympäristön keskustelutilassa 

keskustellen (kysymys 2). Lomakkeiden tavoitetta koskevat vastaukset on luokiteltu 

teoreettiselta pohjalta joko oppimis- tai suoritustavoitteiksi (kysymykset 1 & 2). 

 

Kysymykseen 3: ”Miten ryhmän asettamat jaetut tavoitteet omalle työskentelylleen 

oppimistehtävän parissa ovat yhteydessä oppimistehtävien tuloksiin? ”etsitään vastausta 

tarkastelemalla ryhmien oppimistuotosten tasoa, jonka tutkija on määrittänyt SOLO-

taksonomian (ks. Liite 2) avulla ja suhteuttamalla toisiinsa ryhmän tavoiteorientaatio 

(analysoitu ryhmän suunnittelulomakkeilta) ja kyseisen tehtävän suoritustaso. SOLO- 

taksonomiassa (kuvattu mm. Biggs & Tang, 2007, s. 77–80) osaamisen laatukriteerejä 

kuvataan asteikolla 1-5, jossa 1= esistruktuurinen vastaus ja 5= jatkettu abstrahointi. SOLO-

taksonomian avulla voidaan operalisoida oppimisen laadun arviointi tarkastelemalla 

oppimisen laadun indikaattoreina vastauksen ominaisuuksia, kuten 

opiskelijan/opiskelijaryhmän kapasiteettia yhdistellä eri asioita vastaukseen, kysymyksen 

loogista yhteyttä vastaukseen vastauksen koosteisuutta eli yhteenvedon ja loppupäätelmien 

loogisuutta suhteessa esitettyyn aineistoon sekä rakennetta eli sitä, onko vastauksessa 

mukana keskenään relevantisti yhdistettyjä tekijöitä (Biggs & Collis, 1982, s. 26–171). 

Tavoitteena on etsiä muutoksia oppimistehtävän suoritustasossa ja tavoiteorientaatioissa 

ryhmän sisällä. Voidaanko päätellä, että ryhmän jaetulla tavoiteorientaatiolla on yhteyttä 

oppimistulokseen? 

 

Jokaisessa opiskelijapienryhmässä on kolme opiskelijaa ja alkuperäisessä aineistossa 

pienryhmiä on kuusi kappaletta. Tutkimukseni löytyvät ja puuttuvat aineistot on esitetty 

Liitteessä 3. Ennen varsinaista aineiston analysointivaihetta olen taulukoinut, mitä aineistoa 

gradussani on ja mitä aineistoa puuttuu, jotta voin poistaa pienryhmät, joiden osalta aineisto 

on puutteellinen. Jokaisen pienryhmän osalta olen tarkistanut seuraavat asiat: 1. Ovatko 

opiskelijat asettaneet työskentelylleen oppimistehtävien 1-3 yksilötyöskentelyjaksoilla joka 

tehtävälle yksilötavoitteen ja 2. Ovatko opiskelijapienryhmät asettaneet 

ryhmätyöskentelyjaksolleen oppimistehtävissä 1-3 ryhmätavoitteen ja 3. Ovatko 

opiskelijapienryhmät palauttaneet oppimistehtäväsuorituksensa oppimistehtävissä 1-3?   
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Kuten Liitteestä 3. Aineistot ja puuttuvat aineistot käy ilmi, aineistoni on muuten ehyt, mutta 

ryhmän 1 eräältä opiskelijalta puuttuu yksilötavoitteen asettaminen tehtävään 2 ja ryhmältä 

1 puuttuu ryhmätavoite tehtävässä 3.  Koska tutkielmassani tavoitteiden tarkastelu on niin 

keskeinen asia, jatkoanalyysista poistetaan pienryhmien 1 & 2 tiedot ja jatkossa tässä 

tutkimuksessa analysoidaan vain ryhmiä 3-6 (4 pienryhmää), joissa ei ole puuttuvan datan 

ongelmaa. Poistojen jälkeen aineistossa ei ole yhtään miespuolista opiskelijaa.  
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

4.1. Laadullinen tutkimus 

 

Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen 

tavoitteena on ymmärtää paremmin tutkittavaa ilmiötä (Maykut & Morehouse, 1994, s. 121–

125). Laadullisessa tutkimuksessa tiedostetaan tutkimuskontekstin ja tilanteen merkitys ja 

ollaan kiinnostuneita oikean elämän tiettyjä tilanteita ja ilmiöitä tarkastelemalla saaduista 

tuloksista laboratorio-olosuhteissa saatujen tulosten sijaan (Schreier, 2013, s. 21–23).  

 

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ovat Tuomen & Sarajärven (2012, s. 71) 

mukaan useimmiten haastattelut, kyselyt, havainnointi, ja erilaisiin dokumentteihin 

pohjautuva tieto, joita voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tai samanaikaisesti, 

tutkimusongelmista ja tutkimusresursseista riippuen. Kirjallisen aineiston käytössä on 

olennaista, että tutkittavilla henkilöillä on riittävät kirjallisen ilmaisun taidot. Tässä 

tutkimuksessa tutkitut opiskelijapienryhmien jäsenet ovat opetusalalla toimineita 

korkeakoulututkinnon suorittaneita; kirjallisen ilmaisun taitojen voi perustellusti olettaa 

opiskelijoilla olevan riittävässä määrin hallussa, jolloin voidaan päätellä, että kirjallisten 

tuotosten avulla opiskelijat pystyvät tuomaan esiin omia ajatuksiaan. 

  

Nykyisten teknologisten oppimisympäristöjen ohjelmistojen etuna on toiminnan 

tallentuminen jäljiksi, joita tutkija voi tarkastella useampaan kertaan ymmärryksen 

syventämiseksi. Tallentuneen tiedon valtavan määrän vuoksi on kuitenkin tiedettävä, mitä 

aineistolta haluaa kysyä ja mihin tutkijalla on resursseja kiinnittää huomiota. Tässä 

tutkimuksessa huomio kiinnitetään oppimistavoitteisiin (virtuaalisen planning note-

suunnittelulomakkeen kysymys tavoitteesta, tekstimuotoinen virtuaalinen aineisto) ja 

ryhmien oppimistehtäväsuorituksista (tekstimuotoinen, kirjallinen ryhmän palauttama 

oppimissuoritus). Näin ollen tämä tutkimus pyrkii tarkastelemaan oppimistoiminnan 

suunnitelmien ja tosiasiallisten oppimistulosten välistä suhdetta. Tutkin sitä, millaisia 

tavoitteita opiskelijat asettavat omalle työskentelylleen sekä millaisia tavoitteita ryhmät 

asettavat ryhmätyöskentelylleen sekä sitä, minkä tasoisia oppimistuotoksia ryhmät tuottavat. 
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Analysoin edelleen yksilöiden tavoitteita suhteessa ryhmätavoitteisiin ja ryhmätavoitteiden 

tyyppiä suhteessa oppimistuotosten tasoon.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen uskottavuutta lisää tutkimusprosessin aineiston 

analyysivaiheiden kuvaus mahdollisimman tarkasti. Laadullinen tutkimus voidaan kuvata 

kehämäisenä prosessina, kuten Tuomen ja Sarajärven (2012, s. 151) tutkimusspiraalissa 

(Kuva 2, alla) 

 

 

 

Kuva 2: Laadullisen tutkimuksen tutkimusspiraali (mukailtu Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 

151 pohjalta) 

 

Perinteisesti laadullisen tutkimuksen tutkimusprosessi etenee kahdeksassa vaiheessa, 1-8, 

jonka jälkeen tutkimusprosessi alkaa uudelleen (katso Kuva 2, yllä). Laadullisen aineiston 

analyysivaihe (ks. Kuva 2,tutkimusspiraalin vaihe 6) etenee neljässä alavaiheessa (Tuomi & 

Sarajärvi, 2012, s. 92–101) joita ovat:  

1.aineiston rajaus 

2.aineiston litterointi tai koodaus 

3.luokittelu, teemoittelu tai tyypittely 

4.yhteenvedon kirjoittaminen 

1.aiheenvalinta

2.kirjallisuuden 
lukeminen

3. tutkimusongelman/ 
tutkimustehtävän 
hahmottaminen

4. tutkimuksen 
metodologian ja 

metodin pohdinta

5. aineiston keruu

6.aineiston analyysi

7.raportin 
kirjoittaminen

8. seuraava tutkimus
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Laadullisen aineiston analyysin ensimmäisessä, aineiston rajauksen vaiheessa aineiston 

tarkastelu rajataan kapeammaksi ja tutkimusongelman mukaiseksi. Tutkimusongelmien 

kannalta merkityksekkäitä asioita ilmaisevat lauseet pelkistetään yksittäisiksi ilmaisuiksi. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 92–101.) 

 

Toisessa laadullisen aineiston analyysin vaiheessa aineisto litteroidaan, eli saatetaan 

tekstimuotoon tai koodataan. Kolmannessa laadullisen aineiston analyysin vaiheessa 

aineisto luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään. Luokittelulla voidaan tarkoittaa sen 

laskemista, kuinka monta kertaa kukin luokka esiintyy aineistossa. Teemoittelulla viitataan 

aineiston pilkkomiseen ja ryhmittelyyn aihepiirien mukaan. Tyypittelyllä haetaan teemojen 

sisältä näkemysten yhteisiä ominaisuuksia ja tiivistetään tiettyä samaa teemaa koskevia 

näkemyksiä kategorioiksi tai luokiksi, joille annetaan sisältöä kuvaavat nimet. Ilmauksille 

luodaan ylä- ja alakategorioita ja yhdistäviä kategorioita. Laadullisen aineiston analyysin 

neljännessä eli viimeisessä vaiheessa kirjoitetaan yhteenveto analyysin tuloksista. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2012, s. 93–101.) 

4.2. Sisällönanalyysin ja teoriaohjaavan analyysin periaatteet 

Hesse-Biberin ja Leavyn (2011, s. 253) mukaan sisällönanalyysi on tekstien systemaattista 

analysointia. Sisällönanalyysimenetelmä on dokumenttien perusanalyysimenetelmä sekä 

teoreettisesti väljä kehys, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä 

erilaisissa analyysikokonaisuuksissa. Menetelmä soveltuu laadullisen ja määrällisen 

analyysin tarkoituksiin (Hesse-Biber & Leavy, 2011, s. 227) kirjoitettujen, kuultujen ja 

nähtyjen sisältöjen analysointiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 91–108.)  

 

Laadullista sisällönanalyysia voi käyttää, kun aineisto vaatii tulkintaa, kuten visuaalisen tai 

verbaalisen aineiston (kerätty tai esimerkiksi internetistä poimittu) ollessa kyseessä. 

(Schreier, 2013, 3-61). Koska tutkijat ja tutkittavat ovat aina suhteessa kulttuuriin, historiaan 

ja teoriaan, on tutkijoiden olennaista kuvata yksilöiden tulkinnat tarkasti ja ilman 

vääristymiä ja aineiston tulkinta on syytä pitää minimissä. (Teddlie & Tashakkori 2009, s. 

212). 

 

Tekstin analyysi on ollut perinteisesti käytetyin sisällönanalyysin muoto, jolla tarkoitetaan 
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tilannetta, jossa tutkija käyttää ensisijaisena aineistonaan kirjoitettua tekstiä (Hesse-Biber & 

Leavy, 2011, s. 236). Dokumentti ymmärretään väljästi ja mikä tahansa kirjalliseen muotoon 

saatettu materiaali, kuten keskustelu tai raportti voi olla dokumentti (Tuomi & Sarajärvi, 

2012, s. 91–108). 

 

Virtuaalisia dokumentteja on viimeaikoina alettu käyttää sisällönanalyysin aineistoina. 

(Hesse-Biber & Leavy, 2011, s. 251). Virtuaalisten aineistojen ja aiemmin kerätyn aineiston 

käytön hyvänä puolena on se, että tutkija on aineistonkeruuvaiheessa huomaamaton ja 

aineistonkeruussa tutkijavaikutus on vähäinen, ellei lähes olematon. Tämä siksi, että tutkijan 

ei ole välttämätöntä olla mukana itse ilmiössä. Tällaisten tutkimustekniikoiden käytön etuna 

on, että tutkija voi tutkia sosiaalisen ilmiön eri puolia sekaantumatta tai muuttamatta itse 

ilmiötä. (Teddlie & Tashakkori, 2009, s. 224.) Huomaamattomassa havainnoinnissa 

havainnoija ei osallistu itse vuorovaikutukseen tai tapahtumiin, joita tutkitaan. Niin ikään 

huomaamattomasta havainnoinnista puhutaan, kun tutkimuksen kohteena oleva dokumentti 

olisi tuotettu joka tapauksessa eikä tutkimusta varten. (Hesse-Biber & Leavy, 2011, s. 228.) 

Data on näin ollen naturalistista, jolloin se on myös autenttista.  

 

Huomaamattomien havainnointimenetelmien käytön ajatus perustuu oletukseen, että 

voimme oppia sosiaalisesta elämästä, kuten arvoista, normeista tai muista sosiaalisista 

ilmiöistä tutkimalla yhteiskunnan materiaalisia tuotoksia, jotka heijastavat makrotason 

sosiaalista todellisuutta ja heijastavat näiden ryhmien jaettuja tai sisäistämiä ajatuksia. 

(Hesse-Biber & Leavy, 2011, s. 227–228). Tutkija ei vaikuta tutkittaviin tutkiessaan ihmisten 

tuottamia kulttuurisia artefakteja, kuten tekstejä ja muita kulttuurin tuotoksia, kuten 

esimerkiksi sanomalehtiä, elokuvia, valokuvia ja verkkosivuja. (Hesse-Biber & Leavy, 2011, 

s. 227–228; Teddlie & Tashakkori, 2009, s. 224.) Arkistoitu aineisto voi myös olla lähteenä, 

kuten aiemmin tutkimukseen kerätty aineistotietokanta. (Teddlie & Tashakkori, 2009, s. 

224.) Huomaamattoman havainnoinnin menetelmien avulla kerätyn aineiston 

analyysimenetelmänä on käytetty useimmiten sisällönanalyysia, vaikka muitakin 

menetelmiä on mahdollista käyttää. (Hesse-Biber & Leavy, 2011, s. 227–228.) 

 

Laadullinen sisällönanalyysi (Schreier, 2013, s. 7) sekä aineiston kategorisointistrategiat 

(Teddlie & Tashakkori, 2009, s. 253) pilkkovat kerronnallista aineistoa ja järjestävät sen 
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kategorioihin joiden avulla aineisto saadaan helpommin rajattua jäsenneltyä 

tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 91–108). Laadullisen 

sisällönanalyysin tavoitteena on systemaattisesti kuvailla aineisto tietystä näkökohdasta 

käsin sekä muodostaa koodausrunko ja tiivistää aineisto kategorioihin sekä alakategorioihin 

tutkimuskysymyksiin nähden (Holsti, 1969, s. 94–95; Schreier, 2013, s. 3-61.). 

Sisällönanalyysin pyrkimys on kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti ja tiivistää ja tuoda 

selkeästi esiin olennainen informaatio aineistosta. Selkeämmäksi jäsennetystä aineistosta 

tutkimusilmiöön liittyviä johtopäätöksiä voidaan tehdä selkeämmin & luotettavammin. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 91–108.)  

 

Laadullisen aineistonanalyysin alussa valitaan tutkimuskysymykset, jonka jälkeen valitaan 

materiaali ja rakennetaan koodausrunko jossa on pää- ja alakategoriat. Sitten aineisto 

jaotellaan koodausyksiköihin jonka jälkeen aineisto koodataan yhdessä toisen tutkijan 

kanssa (kaksoiskoodaus), jonka jälkeen koodauksesta käydään merkitysnneuvottelut jonka 

jälkeen koodausrunkoon voidaan tehdä muutoksia tarvittaessa. Mikäli koodausrunkoa on 

muokattu, niin aineisto analysoidaan uuden koodausrungon avulla uudelleen. Tämän jälkeen 

tutkimuslöydökset tulkitaan ja esitellään. (Schreier, 2013, s. 5-6.) Laadullisen aineiston 

visuaaliset esitystavat koostavat tietoa analyysissa esiintulevista teemoista (Teddlie & 

Tashakkori, 2009, s. 253). Kuten tässä alaluvussa on tuotu jo esille, laadullisessa 

sisällönanalyysissa pidetään tärkeänä, että tutkija tuo esille tulkintaansa vaikuttavia tekijöitä, 

kuten teoreettiset kytkentänsä. Seuraavaksi kuvaan omaa lähestymistapaani aineiston 

laadulliseen sisällönanalyysiin ja koodausprosessiin, joka on tutkielmassani teoriaohjaava 

analyysitapa.  

 

Tuomen & Sarajärven (2012, s. 96) mukaan yleisesti hyväksytty periaate tutkimuksessa on 

ajatus aineistosta tehtävien havaintojen teoriapitoisuudesta, jolloin ei oikeastaan voida puhua 

aineistolähtöisestä tutkimuksesta. Teorialähtöinen ja teoriaohjaava analyysi ovat aineiston 

analysoinnin muotoja, joissa tuodaan esille tutkijan kytkennät aiempiin teorianäkökulmiin. 

Lähtökohtana aineiston analysointiin teorialähtöisessä analyysissa toimivat olemassa olevat 

teoreettiset näkökulmat ja aineiston analysoinnin yläkategoriat nostetaan olemassa olevasta 

teoriasta tai mallista ja tavoitteena on testata tätä mallia uudessa yhteydessä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2012, s. 112.)  
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Teoriaohjaavan analyysin periaatteessa tutkimuksen teoreettiset kytkennät tuodaan esille 

tutkimuksen alussa ja teoreettiset lähtökohdat ovat apuna analyysissä. Tavoitteena ei teorian 

mukanaolosta huolimatta ole testata tiettyä olemassa olevaa teoreettista mallia (kuten 

teorialähtöisessä analyysissa), vaan saada teoreettisesta viitekehyksestä käsin ideoita 

uudenlaiseen ajatteluun ja tulkintaan. Aineiston analyysin alussa edetään aineistolähtöisesti, 

mutta myöhemmin mukaan otetaan teoreettinen viitekehys, joka toimii ajatteluprosessin 

apuna aineiston tarkastelussa. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 96.) Teoriaohjaavassa 

analyysissa analysoinnin yläluokat tuodaan valmiina teoriasta ja alaluokat ovat 

aineistolähtöiset. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 112.) Tässä tutkimuksessa näkökulmani 

lähtökohtina ovat esittelemäni teoreettiset näkemykset, joita sovellan analyysissani. 

Analyysiani pyrin täydentämään aineistolähtöisesti, jolloin tutkimusotteeni on teoriaohjaava 

analyysi. 

 

4.3. Tutkimuksen luotettavuus 

Ihmistieteellisessä tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta lisää läpinäkyvyys, eli se, että 

tutkimuksen tiedon tekemisen tapa ja valinnat perusteluineen on kuvailtu selkeästi, jolloin 

toinen tutkija voi ymmärtää ja hyväksyä tehdyt tutkimusvalinnat ja tutkimusprosessi voidaan 

periaatteessa toistaa (Rasmussen, Østergaard, & Beckmann, 2006, s. 116–117; Ronkainen, 

Pehkonen, Lindblom-Ylänne, & Paavilainen, 2011, s. 13). Tässä pro gradutyössäni pyrin 

kuvaamaan tutkimusprosessini kulun mahdollisimman tarkasti. 

 

Aiemman tutkimuksen havainnot ja puutteet ohjaavat ongelman asettamista ja rajausta ja 

niiden avulla voidaan perustella uusien tutkimushavaintojen yleistettävyyttä (Ronkainen et 

al., 2011, s. 13–14). Itsesäätöisen oppimisen useissa tutkimuksissa menetelmällisenä 

heikkoutena on usein ollut liika luottamus itsearviointeihin sekä likert-skaalan 

instrumentteihin, joissa opiskelijoiden arvioita toiminnastaan on liian vähän yhdistetty 

tietoon siitä, mitä he oikeasti tekevät ja ajattelevat (Dinsmore et al., 2008).  

 

Hadwin, Nesbit, Jamieson-Noel, Code, ja Winnen (2007) tutkimuksessa opiskelijoiden 

itsearvioinnit omasta opiskelustaan poikkesivat tosiasiallisesta opiskeluaktiviteetista, joita 



40 

 

tutkittiin lokitiedostoihin jääneiden jälkien perusteella. Hadwin et al. (2007) esittävät, että 

syynä arvioinnin epätarkkuuteen voisi olla aikaväli toiminnan ja arvioinnin välillä tai se, että 

itsearviointi kuvastaa oppijan käsitystä tekemisistään yleisellä tasolla. Lokitiedostojen 

jälkien tutkiminen voi tuoda itsesäätöisen oppimisen tutkijoille ymmärrystä siitä, mitä 

toimintaa on tapahtunut todellisuudessa ja missä määrin sekä minkä kestoisena (Hadwin et 

al., 2007). Reliaabelimpaa ja validimpaa dataa tarjoaisi Schunkin (2008, s. 466) mukaan 

opiskelijoiden observointi, jossa tarkkailtaisiin opiskelijoiden metakognitiivisten ja 

itsesäätöisten strategioiden käyttöä oppimistehtävien aikana. Näin saataisiin siis tarkempaa 

ymmärrystä siitä, miten itsesäätely tapahtuu toiminnassa. Tutkielmassani keskityn pro gradu 

-tutkielmatyöskentelyn rajallisen laajuuden vuoksi kuitenkin tutkimaan aikomuksia, eli 

opiskelijoiden ja opiskelijapienryhmien asettamia tavoitteita ja toiminnan lopputuloksia eli 

opiskelijapienryhmien oppimistehtävätuotoksia. Oppimisympäristöstä löytyvää 

tavoitelomaketta voi verrata lomakehaastatteluun, jossa on avoimia lomakekysymyksiä. 

Tutkittaessa tutkittavien tulevaisuuden aikomuksia, on kyselylomake hyvä väline. 

Kyselylomakkeessa aineistonkeruumenetelmänä on tiedostettava tutkijavaikutuksen riski, 

eli vastaajat vastaavat kuten he olettavat tutkijan mielestä suotavaa olevan. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä triangulaation käytöllä. Tuomen ja Sarajärven 

(2012, 145) mukaan: ”Yksinkertaistaen triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten metodien, 

tutkijoiden, tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa.” Tuomi ja Sarajärvi 

viittaavat triagulaation kuvauksessaan Denzinin (viitattu Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 144-

145) esiintuomiin neljään triangulaation pääluokkaan, joita ovat 1) 

tutkimusaineistotriangulaatio, 2)tutkijatriangulaatio, 3)teoriatriangulaatio sekä 4) 

metoditriangulaatio.  

 

1) Tutkimusaineistotriangulaatiossa tiedon kohteeseen liittyvää tietoa kerätään monilta eri 

tiedonantajilta 

2) Tutkijatriangulaatiossa useampi tutkija on havainnoimassa tai analysoimassa aineistoa  

3) Teoriatriangulaatiossa otetaan monia teoreettisia näkökulmia huomioon. 

4) Metoditriangulaatioon sisältyvät A) metodin sisäinen triangulaaatio, jossa käytetään esi-

merkiksi kyselyssä suljettuja ja avoimia kysymyksiä sekä asennemittaria ja B) metodien vä-

linen triangulaatio, jossa samaa ilmiötä tutkitaan eri tutkimusstrategioin, kuten haastattelun, 
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kyselyn, nauhoituksen tai dokumenttien analyysin avulla. (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 

144–145.) 

 

Monitriangulaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa tutkimuksessa käytetään kahta tai useam-

paa triangulaation päätyyppiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, s. 144–145.) Tässä tutkimuksessa 

luotettavuutta lisää monitriangulaatio, eli tietoa on kerätty useammalta opiskelijapienryh-

mältä, yksilön ja ryhmän tasolla sekä tutkijatriangulaatio, eli oppimis- ja suoritusorientaation 

ja oppimistehtävien tason arvioinnissa on tulkintaan liittyvien epäluotettavuustekijöiden 

kontrolloimiseksi käytetty apuna toista koodaajaa, ristiinkoodausta ja merkitysneuvotteluita.  

 

Havainnointimenetelmän avulla voidaan hankkia tietoa käyttäytymisestä ajantasaisesti eli 

hankkia tietoa käyttäytymisestä sellaisena kuin se tapahtuu. Havainnointimenetelmän 

käyttöä rajoittaa aika ja havainnoinnin avulla on vaikeampi tutkia pitkäaikaisia, usean 

vuoden mittaisia jaksoja. Kysely- ja haastattelumenetelmällä voidaan tarkastella menneitä 

tapahtumia ja tulevaisuuden aikomuksia. Kysely- ja haastattelumenetelmien osalta on 

kuitenkin huomioitava, että suunnitellun käyttäytymisen ja todellisen käyttäytymisen välillä 

on huomattava ero. ( Jyrinki, 1977, s. 8-9.)   

 

Validiteetti kuvastaa sitä, miten hyvin tutkimus kuvaa ilmiötä, jota se kertoo tutkivansa ja 

kuvaavatko tutkimuksen tuottamat käsitteet tutkittavaa ilmiötä aineistossa ja kuuluuko tut-

kittavien ääni tutkimuksessa (Ronkainen et al., 2011, s. 129–131). Sisäisellä validiteetilla 

viitataan tutkimuksen sisäiseen johdonmukaisuuteen, jossa tutkimuksen teoreettis-filosofiset 

lähtökohdat, käsitemäärittelyt ja menetelmälliset ratkaisut ovat loogisessa suhteessa toi-

siinsa. ( Eskola & Suoranta, 1998, s. 214; Ronkainen et al., 2011, s. 129–130). Ulkoisella 

validiteetilla on kuvattu aineiston ja siitä tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten loogisuutta 

ja sitä kuvataanko aineistoa sellaisena kuin se on (Eskola & Suoranta, 1998, s. 214) sekä 

tutkimustulosten siirrettävyyttä tutkimuskontekstin ulkopuolelle (Ronkainen et al., 2011, s. 

129–130). Ekologisella validiteettilla kuvataan sitä, tavoitetaanko tutkimuksella aito tilan-

netta koskeva tieto ja pätevätkö esimerkiksi koulukokeilun tulokset ilman kokeiluympäris-

tön tuomaa ”lisää” (Ronkainen et al., 2011, s. 129–130). 
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Tutkimuksen uskottavuudella viitataan siihen, vastaavatko tutkijan käsitteellistykset ja tul-

kinnat tutkittavien käsityksiä. Tutkimuksen varmuutta lisää tutkimukseen liittyvien ennak-

koehtojen huomiointi sekä esiintuominen raportissa. Tutkimus vahvistuu, kun tulkinnat saa-

vat tukea toisista vastaavaa ilmiötä käsittelevistä tutkimuksista. Aineistosta peräisin olevan 

havainnon esiintuominen toisesta tutkimuksesta saadun tuloksen tai teoreettisen käsitteellis-

tyksen rinnalla lisää aineiston ja teorian vuoropuhelua. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 212–

217, 243.) 

 

Tutkimuksen arvioitavuutta lisää tutkijan päättelyketjun esiintuominen ja tutkimusprosessin 

näkyväksi tekeminen. Tutkimuksen toistettavuus vahvistuu, kun tutkimuksen päättelyketju 

vaiheineen on kuvattu niin yksiselitteisesti, että toinen tutkija voi tehdä samat tulkinnat ai-

neistosta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 212–217.) Tutkielmassani pyrin aineistoesimerkkien 

ja analyysiprosessin vaiheiden esiintuonnilla tuomaan lukijoiden arvioitavaksi päättelyket-

juni tutkielmani arvioitavuuden lisäämiseksi. Jotta tulosteni vahvistuvuutta voisi arvioida, 

peilaan omia tuloksiani aiempiin tavoiteorientaatiota koskeviin tutkimustuloksiin.  

 

Luotettavuuden yksi osa-alue on reliabiliteetti, jolla tarkoitetaan sitä, ettei aineisto sisällä 

ristiriitaisuuksia. Reliabiliteetin tarkistamisessa apuna voi käyttää indikaattorivaihtoa, use-

ampaa havaintokertaa ja useamman havainnoitsijan käyttöä (esim. Eskola & Suoranta, 1998, 

s. 214–215). Tutkielmassani tavoiteorientaation indikaattoreita on poimittu aiemmista tavoi-

teorientaatiota määrittelevistä tutkimusartikkeleista, oppimisorientaatioita on arvoitu eri ai-

koina (pysyvyys) eli kolmen eri oppimistehtävän aikana, kahdessa eri kontekstissa (yksilö-

työskentely ja ryhmätyöskentelyjaksot). Apuna tavoitetyyppien ja oppimistehtävien tason 

luokittelussa on käytetty toista tutkijaa tutkimuksen objektiivisuuden kontrolloimiseksi. 

Nämä tekijät auttavat reliabiliteetin tarkastelussa.( esim. Eskola & Suoranta, 1998, 214–

215). Analyysin kattavuudella viitataan siihen, että analyysia ei perusteta satunnaisiin poi-

mintoihin aineistosta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 216). Pyrin tuomaan esille myös frek-

venssejä ja useampia esimerkkejä aineistosta, joiden avulla lukija voi arvioida analyysin kat-

tavuutta. 
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Tutkimukseni aineisto koostuu ADDRESS- tutkimushankkeessa kerätystä aineistosta. En 

ole itse osallistunut aineistonkeruuvaiheeseen, vaan olen saanut käyttööni valmiin aineiston. 

Tässä tutkimuksessa tutkittavilta opiskelijoilta on saatu suostumus virtuaalisen aineiston ke-

ruuseen ja näin ollen he tiedostavat olevansa tutkimuksen kohteena ja he tietävät, että heidän 

työskentelyään oppimisympäristössä tutkitaan. Opiskelijoiden anonymiteetin suojaamiseksi 

tässä tutkimusraportissa opiskelijoiden nimet on muutettu.  

 

Omassa tutkimuksessani havainnoivan ja paljastetun havainnoinnin raja hälvenee, sillä 

tutkimani opiskelijat tiedostavat sen, että heidän työskentelyään opintojen parissa tutkitaan. 

Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat osallistuneet ryhmän toimintaan tuutori-tutkijoina. Siinä 

mielessä data on naturalistista, että opiskelijat tosiasiallisesti suorittaisivat opintoja 

riippumatta siitä, analysoidaanko heidän opiskeluaan vai ei.  

 

Virtuaalisessa aineistossa ongelmana voi olla tutkittavien henkilöllisyyden todentaminen. 

Tässä tutkimuksessa opiskelijat kirjautuivat ympäristöön omilla tunnuksillaan, jolloin voisi 

olettaa, että opiskelijat käyttävät omia tunnuksiaan kirjautuessaan nStudy-ympäristöön. Toki 

on teoriassa mahdollista, että joku muu voi kirjautua opiskelijan tunnuksilla sisään.  
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5. AINEISTON ANALYSOINTIPROSESSI 

 

Pro gradu- tutkielmani menetelmällisiä lähtökohtia olen kuvannut luvun 4.tutkimusmenetel-

mät alaluvuissa 4.1. laadullinen tutkimus ja 4.2. sisällönanalyysi, joihin perustan oman tut-

kimusprosessini kuvauksen. Oma tutkimusprosessini eteni valmiista aineistosta johtuen hie-

man eri järjestyksessä kuin Laadullisen tutkimuksen tutkimusspiraalissa (ks. Kuva 2, luvussa 

4.1. Laadullinen tutkimus). Käytän tämän tutkimuksen kuvauksessa kyseistä tutkimusspiraa-

lia hahmottamassa tämän tutkimuksen etenemistä ja puhuessani prosessini vaiheista 1-8, 

viittaan luvussa 4.1. kuva 2 tutkimusspiraalin yhteydessä kuvaamiini laadullisen tutkimus-

prosessin etenemisen vaiheisiin.  

 

Vaiheen 1 aiheenvalintaani ohjasivat ADDRESS- hankkeen tavoitteet (ks. Luku 1.1. 

ADDRESS-hanke), joiden myötä tutustuin alussa motivaation ja itsesäätöisen oppimisen 

teoriaan, joista henkilökohtainen kiinnostukseni opiskelijoiden motivaation ymmärtämiseen 

ohjasi minut suuntaamaan lukemistani ja tutkimusaihettani tavoiteorientaatioiden tutkimuk-

sen suuntaan. Tässä tutkimuksessa Vaiheen 5. aineistonkeruu oli jo suoritettuna hankkeen 

puolesta ja sain käyttööni valmiin aineiston. Aineiston mahdollisuudet ja rajoitteet sekä kes-

kustelut pro gradutyöni ohjaajan ja muiden tutkijoiden kanssa tukivat minua vaiheen kolme 

tutkimusongelman hahmottamisessa ja rajauksessa. Ohjaajani tuki myös vaiheen 4. tutki-

musmetodien lopullisessa valinnassa. Vaiheesta 4 siirryin valmiin aineiston vuoksi suoraan 

vaiheeseen 6. aineiston analyysi, johon liittyen kävin keskusteluja ohjaajani kanssa. Aineis-

ton analysoinnin reliabiliteetin vahvistamiseksi oppimistavoitteiden koodauksessa niin yk-

silön kuin ryhmien tavoitteiden osalta toinen tutkija koodasi myös vastaukset ja kävimme 

merkitysneuvotteluita aiheesta, jonka jälkeen koodasin aineiston uudelleen lopulliseen muo-

toon. Niin ikään oppimistehtävien suorituksissa käytin tutkimuksen reliabiliteetin vahvista-

miseksi toista tutkijaa rinnakkaiskoodaajana ja koodasin aineiston uudelleen käymiemme 

merkitysneuvotteluiden pohjalta. 

 

Seuraavassa kuvaan tarkemmin aineiston analyysin vaiheeni. Aineiston analyysivaihe on lu-

vussa 4.2 kuvaamani tutkimusspiraalin (Kuva 2. tutkimusspiraali) kuudes vaihe. Aineiston 

analyysin jaottelen tässä tutkimukseni toteutuneen järjestyksen mukaan. Vaiheista käytän 
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nimitystä 1- 7 analyysiprosessin vaihe, termien erottamiseksi tutkimuksen vaiheiden ku-

vauksesta.  

 

5.1. Analyysiprosessin ensimmäinen vaihe: Aineiston valinta ja karsinta 

1a) Yksittäisten opiskelijoiden yksilötyöskentelyjaksojen suunnittelulomakkeelta poimittiin 

vastaukset tavoitetta koskeviin kysymyksiin oppimistehtävissä 1-3 

1b) Opiskelijapienryhmien ryhmätyöskentelyjaksojen suunnittelulomakkeelta poimittiin 

vastaukset tavoitetta koskeviin kysymyksiin oppimistehtävissä 1-3 

1c) Analyysiin otettiin mukaan opiskelijapienryhmien oppimistehtäväsuoritukset oppimis-

tehtävissä 1-3 (kirjalliset työt) 

1d) Ennen aineiston analyysin seuraavien vaiheiden aloittamista poistin kaikki sellaisten 

pienryhmien tiedot, joissa on puuttuvaa aineistoa. Aineistosta poistettiin kaksi opiskelija-

pienryhmää, koska joko kyseinen opiskelijapienryhmä ei ollut asettanut tavoitetta työsken-

telylleen jossain kolmesta oppimistehtävästä tai koska joku pienryhmänopiskelijoista ei ollut 

asettanut tavoitetta omalle työskentelylleen jossain kolmesta oppimistehtävästä. Kaikki ryh-

mät olivat palauttaneet oppimistehtävänsä, joten tällä perusteella ryhmiä ei tarvinnut poistaa 

analyysista. Analyysiin jäi näiden poistojen jälkeen 4 opiskelijapienryhmää.  

5.2. Analyysiprosessin toinen vaihe: Aineiston ensimmäinen luokittelu 

Analysointiprosessin toisen vaiheen alussa luimme rinnakkaiskoodaajan kanssa yksilöiden 

ja ryhmien suunnittelulomakkeiden vastaukset kysymykseen tavoitteesta moneen kertaan. 

Lähtökohtana aineiston lukemisessa oli luvussa 2 kuvaamani tavoiteorientaatioita koskeva 

tutkimustietoon pohjautuva näkemys oppimis-, suoritus- ja työnvälttämisorientaatioista. Ai-

neiston alustavan tarkastelun pohjalta olimme rinnakkaiskoodaajan kanssa sillä kannalla, 

että sekä yksilöiden (1a) että pienryhmien (1b) vaiheiden tuloksista saatu aineisto on mah-

dollista koodata kahteen luokkaan: oppimis- ja suoritusorientaatiota kuvaaviksi tavoitteiksi, 

sillä emme havainneet aineistoissa piirteitä välttämisulottuvuudesta kumpaankaan tavoiteo-

rientaatiotyyppiin liittyen. Näin ollen sovimme koodaavamme aineiston oppimistavoiteo-
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rientaationäkökulman mukaan oppimis- / suoritustavoitteeksi. Koodauksen jälkeen kä-

vimme merkitysneuvottelut etenkin epäselvien tapausten kohdalla, joiden pohjalta koodasin 

yksilön ja ryhmien tavoitteita koskevat aineistot uudelleen. Näin tehtiin niin yksilötyösken-

telyjakson yksilöiden tavoitteiden (vaihe 2a.) kuin ryhmien ryhmätavoitteiden osalta. 

 

 2a) Kohdassa 1a) opiskelijoiden yksilötyöskentelyjaksojen suunnittelulomakkeelta poimitut 

tavoitevastaukset koodasin teorialähtöisen sisällönanalyysin periaatteiden mukaan tavoiteo-

rientaatioteorian pohjalta oppimis- tai suoritustavoitteiksi. Koodauksen reliabiliteetin lisää-

miseksi käytin koodauksessa apunani toista tutkijaa ja merkitysneuvotteluja koodausrun-

gosta, jonka jälkeen koodasin aineiston vastaukset uudelleen. Seuraavassa esittelen koodaus-

runkomme erikseen oppimistavoitteen ja suoritustavoitteen kohdalta. Oppimis- ja suoritus-

tavoite olivat toisensa poissulkevia ja yksittäinen oppimistehtävätavoite luokiteltiin vain yh-

teen luokkaan tai alakategoriaan. 

 

Analyysiprosessin vaiheen 2a) yksilötason tavoitteiden koodaamisen oppimistavoitteiksi 

koodaussääntönä oli, että opiskelijan oppimistehtävän yksilöjakson tavoitetta koskevan lau-

suman oli ilmennettävä yksilön halua oppia tai kehittyä jonkin asian suhteen. Yksilötason 

oppimistavoitteiksi luokittelimme teoreettisen tavoiteorientaatiokirjallisuuden näkökulmien 

pohjalta sellaiset oppimistavoitteet, jotka ilmensivät mielestämme lähinnä 

a) oppijan sisäistä kiinnostusta saada tietämystä, kehittää omia taitojaan ja kykyjään, kehittää 

omaa osaamistaan tai ymmärrystään opittavaan aiheeseen liittyen tai 

b) oppijan motivaatiota hallita opittava asia ja oppia uutta.  

 

Lisäsimme aineistoon tutustuttuamme ja merkitysneuvotteluiden jälkeen vielä kolmannen 

vaihtoehtoisen koodaussäännön yksilön oppimistehtävätavoitteen koodaamiseksi oppimis-

tavoitteeksi, eli luokan c. johon luokittelimme sellaiset oppimistavoitteet, jotka ilmensivät 

mielestämme lähinnä oppijan motivationaalista fokusta 

c) halu sisäistää jokin asia, perehtyä johonkin asiaan tai ymmärtää jokin asia 
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Liitteessä 4. Yksilötavoitetyypin oppimistavoite koodaussäännöt ja koodausääntöjen mukai-

set aineistoesimerkit olen kuvannut oppimistavoitteiden lukumäärän aineistossa sekä oppi-

mistavoitteen koodaussäännöt a-c sekä nostanut esiin koodaussääntöjen a-c mukaisia esi-

merkkejä aineistosta.  

 

Analyysiprosessin vaiheen 2a) yksilötason tavoitteiden koodaamisen suoritustavoitteiksi 

koodaussääntönä oli, että opiskelijan oppimistehtävän yksilöjakson tavoitetta koskevan lau-

suman oli ilmennettävä yksilön halua suoriutua hyvin tai saada sosiaalista hyväksyntää. Yk-

silötason suoritustavoitteiksi luokittelimme teoreettisen tavoiteorientaatiokirjallisuuden nä-

kökulmien pohjalta sellaiset oppimistehtävätavoitteet, jotka ilmensivät mielestämme lähinnä 

yksilön halua 

a) oman suoriutumisen ja paremmuuden näyttämiseen (esim. hyvä arvosana, taitojen 

esittely muille)  

b) hankkia sosiaalista hyväksyntää saavutusten kautta  

 

Lisäsimme aineistoon tutustuttuamme ja merkitysneuvotteluiden jälkeen vielä kolmannen 

vaihtoehtoisen aineistolähtöisen koodaussäännön yksilön oppimistehtävätavoitteen koodaa-

miseksi suoritustavoitteeksi, eli luokan c. johon luokittelimme sellaiset oppimistavoitteet, 

jotka ilmensivät mielestämme lähinnä oppijan motivationaalista fokusta 

c) suorittaa kurssi/oppimistehtävän osa tietyssä aikataulussa, hallita ajankäyttöä tai suo-

rittaa tehtävä 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2. Yksilötavoitetyypin suoritustavoite koodaussäännöt ja 

koodausääntöjen mukaiset aineistoesimerkit) olen kuvannut suoritustavoitteiden lukumäärä 

aineistossa sekä suoritustavoitteen koodaussäännöt a-c sekä nostanut esiin koodaussääntöjen 

a-c mukaisia esimerkkejä aineistosta.  
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Taulukko 2. Yksilötavoitetyypin suoritustavoite koodaussäännöt ja koodaussääntöjen mu-

kaiset aineistoesimerkit 

 

Yksilötavoitteen (f=36) luokitus suoritus-

tavoitteeksi (f=7): koodaussäännöt a-c*.  

”Oppijan motivationaalisena fokuksena 

on… ” 

 

Koodaussäännön mukaiset aineistoesimer-

kit 

a) oman suoriutumisen ja paremmuuden 

näyttäminen (esim. hyvä arvosana, taito-

jen esittely muille) 

Ei esiin yksilötavoitteissa- 

 

b) halu hankkia sosiaalista hyväksyntää 

saavutusten kautta 

Aikataulussa pysyminen niin että (tuutorin 

nimi) voi tsekata tyytyväisenä tilanteen huo-

menna:) (Iida/5/t3) 

 

c) halu suorittaa tehtävä (aikataulussa tai 

ylipäätään) tai halu hallita ajankäyttöään 

Kuinka ollakaan, taas on (paikkakunta 

poistettu) reissu tulossa viikonloppuna. – Ei 

auta kuin saada solo-jakso hyvään kuosiin 

ennen perjantaita (Piia/4/t3) 

 

*Koodaussäännöt a, b ja c ovat toisilleen vaihtoehtoiset ja kuvastavat kaikki yksilön 

suoritusorientaation eri muotoja. Koodaussäännöt a) ja b) olemme luoneet 2.3.tavoiteo-

rientaatiot-luvussa esiteltyjen suoritusorientaatiokuvausten pohjalta ja koodaussääntö c) 

on luotu aineiston lukemisen pohjalta ja liitetty suoritusorientaation muodoksi 

 

2b) Analysiprosessin vaiheessa 1b) opiskelijapienryhmien ryhmätyöskentelyjaksojen suun-

nittelulomakkeelta poimitut tavoitevastaukset koodasin analyysiprosessin vaiheessa 2b) teo-

rialähtöisen sisällönanalyysin periaatteiden mukaan tavoiteorientaatioteorian pohjalta oppi-

mis- tai suoritustavoitteiksi. Koodauksen reliabiliteetin lisäämiseksi käytin koodauksessa 
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apunani toista tutkijaa ja merkitysneuvotteluja koodausten eroista, jonka jälkeen koodasin 

aineiston vastaukset uudelleen. Seuraavassa esittelen koodausrunkomme. 

 

Analyysiprosessin vaiheen 2b) ryhmätason tavoitteiden koodaussääntönä oppimistavoit-

teiksi oli, että lausuman oli ilmennettävä ryhmän halua oppia tai kehittyä jonkin asian suh-

teen. Ryhmätason oppimistavoitteiksi luokittelimme tavoitteet, joissa  

a) ryhmä kertoo halustaan oppia uutta tai ymmärtää jokin asia tai  

b) ryhmä kertoo halustaan kehittyä jossain asiassa. 

Lisäsimme aineistoon tutustuttuamme ja merkitysneuvotteluiden jälkeen vielä kolmannen 

vaihtoehtoisen aineistolähtöisen koodaussäännön ryhmän oppimistehtävätavoitteen koodaa-

miseksi oppimistavoitteeksi, eli luokan c. johon luokittelimme oppimistehtävätavoitteen, 

joka ilmensi mielestämme lähinnä oppijan motivationaalista fokusta 

c) ongelmanratkaisuun 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3. Ryhmätavoitetyypin oppimistavoite koodaussäännöt ja 

koodausääntöjen mukaiset aineistopoiminnat) on kuvattuna oppimistavoitteiden lukumäärä 

ryhmätavoiteaineistossa sekä oppimistavoitteen koodaussäännöt a-c sekä nostettu esiin koo-

daussääntöjen a-c mukaisia poimintoja ryhmätavoite-aineistosta.  
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Taulukko 3. Ryhmätavoitetyypin oppimistavoite koodaussäännöt ja koodausääntöjen mukai-

set aineistoesimerkit 

 

Analyysiprosessin vaiheen 2b) ryhmätason tavoitteiden koodaussääntönä suoritustavoit-

teiksi oli, että ryhmän pienryhmätyöskentelyjakson tavoitetta koskevan lausuman oli ilmen-

nettävä ryhmän halua suoriutua hyvin tai suorittaa tehtävä. Ryhmätason suoritustavoitteiksi 

luokittelimme tavoitteet, joissa ryhmän motivationaalista fokusta kuvaa 

a) halu oman suoriutumisen ja paremmuuden näyttämiseen (esim. hyvä arvo-

sana, taitojen esittely muille)  

Pienryhmätavoitteen (f=12)luokitus 

oppimistavoitteeksi (f=8): koodaussäännöt a-c* 

”opiskelijapienryhmän motivationaalista fokusta 

kuvaa…” 

Koodaussääntöjen mukaisia aineis-

toesimerkkejä 

a) sisäinen kiinnostus saada tietämystä, kehittää 

omia taitojaan ja kykyjään, kehittää omaa 

osaamistaan tai ymmärrystään opittavaan aiheeseen 

liittyen 

Oppia tekemään yhteinen analyysi 

strategisen oppimisen näkökul-

masta (Ryhmä 3/t2) 

 

b) motivaatio hallita opittava aines ja oppia uutta. Saada aikaan hyvä case, jonka 

avulla peilata teoriaa käytäntöön 

(Ryhmä 4/ t3) 

 

c) motivaatio ongelmanratkaisuun 

 

Ratkaista Ainon antama visainen 

pulma!(Ryhmä5/ t3) 

 

 Koodaussäännöt a, b ja c ovat toisilleen vaihtoehtoiset ja kuvastavat kaikki ryhmän 

oppimisorientaation eri muotoja. Koodaussäännöt a) ja b) olemme luoneet 2.3.ta-

voiteorientaatiot-luvussa esiteltyjen oppimisorientaatiokuvausten pohjalta ja koo-

daussääntö c) on luotu aineiston lukemisen pohjalta ja liitetty oppimisorientaation 

muodoksi 
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b) halu hankkia sosiaalista hyväksyntää saavutusten kautta  

 

Koska pienryhmien pienryhmätyöskentelylleen asettamat tavoitteet eivät aset-

taneet luokkiin a) ja b), loimme kategoriasäännön c). Lisäsimme siis aineistoon 

tutustuttuamme ja merkitysneuvotteluiden jälkeen vielä kolmannen vaihtoeh-

toisen aineistolähtöisen koodaussäännön ryhmän oppimistehtävätavoitteen 

koodaamiseksi suoritustavoitteeksi, eli luokan c. johon luokittelimme oppimis-

tehtävätavoitteet, jotka ilmensivät mielestämme suoritusorientaatiota eli lä-

hinnä oppijan motivationaalista fokusta 

c) tehdä tehtävä aikataulussa tai saada ryhmätyö sujumaan/tehtyä 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4. Ryhmätavoitetyypin suoritustavoite koo-

daussäännöt ja koodausääntöjen mukaiset aineistopoiminnat) on kuvattuna 

suoritustavoitteiden lukumäärä ryhmätavoiteaineistossa sekä suoritustavoit-

teen koodaussäännöt a-c sekä nostettu esiin koodaussääntöjen a-c mukaisia 

poimintoja ryhmätavoite-aineistosta.  
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Taulukko 4. Ryhmätavoitetyypin suoritustavoite koodaussäännöt ja koodausääntöjen mukai 

 

Analyysiprosessin 2c) vaiheessa arvioin vaiheessa 1c) poimimieni opiskelijapienryhmien 

oppimissuoritusten tasot oppimissuoritusten rakenteen osalta SOLO-taksonomian mukai-

sesti asteikolla 1-5. Viisitasoisen SOLO-taksonomian avulla pyritään arvioimaan ja havain-

noimaan oppimissuorituksen rakenteellista tasoa (SOLO= Structure of the Observed-Lear-

Ryhmän tavoitteen (f=12) luokittelu 

suoritustavoitteeksi (f=4): Koodaussäännöt a-c* 

”opiskelijapienryhmän motivationaalista fokusta 

kuvaa..” 

Koodaussääntöjen mukaiset ai-

neistoesimerkit 

a) halu oman suoriutumisen ja paremmuuden 

näyttämiseen (esim. hyvä arvosana, taitojen 

esittely muille)  

 

koodaussäännön mukaisia esiin-

tymiä aineistossa ei ollut 

 

b) halu hankkia sosiaalista hyväksyntää saavu-

tusten kautta  

 

koodaussäännön mukaisia esiin-

tymiä aineistossa ei ollut 

 

c) halu tehdä tehtävä aikataulussa tai saada     

ryhmätyö sujumaan 

ajoissa valmiina, kuten manifes-

timme kuuluu (Ryhmä6, t1 & t2) 

 

ratkaisumallin luominen ja omien 

aikataulujen kontrollointi 

(ryhmä3/t3) 

 

*Koodaussäännöt a, b ja c ovat keskenään vaihtoehtoiset ja kuvastavat kaikki ryhmän 

suoritusorientaation eri muotoja. Koodaussäännöt a) ja b) olemme luoneet 2.3.tavoiteo-

rientaatiot-luvussa esiteltyjen suoritusorientaatiokuvausten pohjalta ja koodaussääntö c) 

on luotu aineiston lukemisen pohjalta ja liitetty ryhmän suoritusorientaation muodoksi 
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ning-Outcome) ja arviointikriteeristöä voidaan käyttää esseevastausten arvioinnissa esimer-

kiksi filosofian ja elämänkatsomustiedon opetuksessa (SOLO-taksonomia esseevastauksen 

arvioinnin apuna, 2010).  

 

Koodauksen reliabiliteetin lisäämiseksi käytin apuna koodauksessa toista tutkijaa ja kä-

vimme merkitysneuvottelut luokkiin kuuluvista oppimistehtäväsuorituksista ja arvioin-

tiemme eroista ja koodasin lopuksi aineiston uudelleen keskustelumme pohjalta. Arviointi-

tasojen nimet ja kriteerit kullekin arviointitasolle (1-5 asteikko, jossa 5 paras mahdollinen) 

on esitetty ja kuvailtu Liitteessä 2. Oppimistehtävien SOLO-taksonomian mukaiset arvioin-

nin tasot ja arviointitason mukaisten vastausten piirteet. 
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5.3. Analyysiprosessin kolmas vaihe: Rinnakkaistarkastelu  

 

3a) Pienryhmien yksilötavoitteiden ja ryhmätavoitteiden tarkastelu rinnakkain. Tässä ana-

lyysiprosessin vaiheessa tarkastelin aineistoa pienryhmittäin ja huomioin kohdissa 2a) ja 2b) 

saadut tulokset. Tarkastelin sitä, onko yksilöiden ja niistä koostuvien pienryhmien tavoittei-

den välillä havaittavissa yhteyksiä. Tarkastelen esimerkiksi sitä, asettavatko vain tietyntyyp-

pisiä tavoitteita itselleen tietyllä oppimistehtävän yksilöjaksolla itselleen oppimistavoitteen 

yksilöinä asettaneet opiskelijat yhdessä pienryhmänä saman oppimistehtävän pienryhmä-

työskentelyjaksolleen niin ikään oppimistavoitteen. Tulokset kuvailen tulosten kuvausten 

yhteydessä. 

 

3b) Pienryhmien ryhmätavoitteiden ja oppimistehtäväsuoritusten tason tarkastelu rinnak-

kain. Tässä kohtaa hyödynsin kohdissa 2b) ja 2c) saadut tulokset pienryhmien oppimis- ja 

suoritustavoitteista ja tarkastelin sitä, onko pienryhmien tavoitetyypillä ja pienryhmien opin-

totehtäväsuoritusten tason välillä yhteyttä. Tulokset kuvailen tulosten kuvauksen yhtey-

dessä. 

 

5.4. Analyysiprosessin neljäs vaihe: tavoitteiden tarkempi tarkastelu 

Tarkempi opiskelijoiden ja pienryhmien tavoitteiden sisällöllinen analyysi, jossa tarkastelun 

lähtökohtina ovat luvussa 2 esittelemäni tavoiteorientaatioteoreettiset näkökulmat.  

 

4a) Yksilötavoitteiden luokittelun osalta analyysi etenee kohdassa 2a) yksilötavoitteiden 

luokittelun oppimis- ja suoritustavoitteiksi tulosten pohjalta. Yksilötavoitteiden yläkatego-

riat eli vastausten jaottelun oppimis- ja suoritustavoitteisiin nostan analyysiprosessini vai-

heen 2a) tuloksistani. Tuon esille aineiston oppimistavoitteen ja suoritustavoitteen sisäisten 

alakategorioiden a-c frekvenssit aineistossa. Tavoitteenani on tarkastella, mitkä oppimis- ja 

suoritustavoiteorientaatioiden piirteitä koskevat aiemmin esittelemäni teoreettiset kuvaukset 
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ja omat lisäyksemme saavat tukea tässä aineistossa ja missä määrin ja tuoko aineistoni tar-

kastelu näin ollen jotain uusia tarkennuksia ja täydennyksiä oppimis- ja suoritustavoitteiden 

piirteiden kuvauksiin. Tulokset analyysiprosessin vaiheiden 4a) ja 4b) osalta esittelen tulos-

ten yhteydessä. 

 

Analyysiprosessin vaiheessa 4a) etsin myös yksilön suoritustavoitteita kuvaavia mainintoja 

tavoitteista. Koodaussääntönä oli ennen kaikkea se, että yksilön yksilötyöskentelyjaksolleen 

asettamansa oppimistehtävätavoitteen oli ilmennettävä yksilön halua tavoitella ulkoista lop-

putulosta eli suorittaa ryhmätehtävä tai saavuttaa jokin ulkoinen asia. 

 

Analyysiprosessin vaiheen 4b) ryhmätavoitteiden luokittelun osalta analyysi etenee koh-

dassa 2b) ryhmätavoitteiden oppimis- tai suoritustavoiteluokittelun tulosten mukaisesti. Ylä-

kategoriat kullekin ryhmätavoitteelle otan valmiina kohdassa 2b) esittämäni luokittelun tu-

losten pohjalta.  

 

Seuraavissa luvuissa tarkastelen opiskelijoiden ja opiskelijapienryhmien suunnittelulomak-

keista löytyneitä tavoiteluokkia ja nostan tavoitelomakkeista kyseistä tavoitetyyppiä tai ta-

voitetyypin osa-alueeseen liittyviä aineistopoimintoja esimerkeiksi sekä tarkastelen ryhmien 

oppimistuotosten tasoa ja ryhmien sekä yksilöiden tavoitteita oppimistehtävissä 1-3.   

 

5.5.  Yksilöiden oppimis- ja suoritustavoitteet 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 5. Yksilötavoitetyypin oppimistavoite koodaussäännöt ja 

koodausääntöjen mukaisten aineistoesimerkkien lukumäärät) olen kuvannut oppimistavoit-

teiden lukumäärän aineistossa sekä oppimistavoitteen koodaussäännöt a-c sekä nostanut 

esiin koodaussääntöjen a-c mukaisten tavoitteiden lukumääriä yksilötavoiteaineistossa. 
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Taulukko 5. Yksilötavoitetyypin oppimistavoite koodaussäännöt ja koodausääntöjen mukais-

ten tavoitteiden lukumäärät yksilötavoiteaineistossa 

Yksilötavoitteen (f=36) luokitus oppimista-

voitteeksi (f=28): koodaussäännöt a-c 

 

”Oppijan motivationaalisena fokuksena 

on..” 

 

Koodaussääntöjen a-c mukaisia tavoitteita 

(kpl) 

a) kiinnostus saada tietämystä, kehit-

tää omia taitojaan ja kykyjään, ke-

hittää omaa osaamistaan tai ymmär-

rystään opittavaan aiheeseen liittyen 

17 

b) halu hallita opittava aines ja oppia   

uutta. 

2 

 

c) halu sisäistää jokin asia, perehtyä 

johonkin asiaan tai ymmärtää jokin 

asia 

 

9 

 

*Koodaussäännöt a, b ja c ovat toisilleen vaihtoehtoiset ja kuvastavat kaikki oppimisorien-

taation eri muotoja. Koodaussäännöt a) ja b) loin 2.3.tavoiteorientaatiot-luvussa esitelty-

jen oppimisorientaatiokuvausten pohjalta ja koodaussääntö c) loin aineiston lukemisen 

pohjalta ja liittänyt oppimisorientaation muodoksi 

 

 

Kaikista opiskelijoiden yksilötyöskentelyjaksolleen asettamista tavoitteista (f=36) valtaosa 

oli oppimistavoitteita (f=28). Suoritustavoitteita oli aineistossa vain 8 kappaletta (ks. tau-

lukko 5., yllä). Oppimistavoitteiden suhteellinen runsaus tässä aineistossa kertoo opiskeli-

jayksilöiden motivaatiosta oppia uutta ja kehittyä työssään. Huomioitavaa on kuitenkin, että 

myös suoritustavoitteita asetettiin 8kpl. 
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Analyysiprosessin vaiheen 2a) yksilötason tavoitteiden koodaamisen suoritustavoitteiksi 

koodaussääntönä oli, että opiskelijan oppimistehtävän yksilöjakson tavoitetta koskevan lau-

suman oli ilmennettävä yksilön halua suoriutua hyvin tai saada sosiaalista hyväksyntää. Yk-

silötason suoritustavoitteiksi luokittelimme teoreettisen tavoiteorientaatiokirjallisuuden nä-

kökulmien pohjalta sellaiset oppimistehtävätavoitteet, jotka ilmensivät mielestämme lähinnä 

yksilön halua 

a) oman suoriutumisen ja paremmuuden näyttämiseen (esim. hyvä arvosana, taitojen 

esittely muille)  

b) hankkia sosiaalista hyväksyntää saavutusten kautta  

 

Lisäsimme aineistoon tutustuttuamme ja merkitysneuvotteluiden jälkeen vielä kolmannen 

vaihtoehtoisen aineistolähtöisen koodaussäännön yksilön oppimistehtävätavoitteen koodaa-

miseksi suoritustavoitteeksi, eli luokan c. johon luokittelimme sellaiset oppimistavoitteet, 

jotka ilmensivät mielestämme lähinnä oppijan motivationaalista fokusta 

c) suorittaa kurssi/oppimistehtävän osa tietyssä aikataulussa, hallita ajankäyttöä tai suo-

rittaa tehtävä 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 6. Yksilötavoitetyypin suoritustavoite koodaussäännöt ja 

koodausääntöjen a-c mukaisten tavoitteiden lukumäärät aineistossa) olen kuvannut suori-

tustavoitteiden lukumäärän aineistossa sekä suoritustavoitteen koodaussäännöt a-c sekä nos-

tanut esiin koodaussääntöjen a-c mukaisten suoritustavoitteiden lukumääriä aineistossa. 
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Taulukko 6. Yksilötavoitetyypin suoritustavoite koodaussäännöt ja koodausääntöjen a-c mu-

kaisten tavoitteiden lukumäärät aineistossa 

 

Yksilötavoitteen (f=36) luokitus suoritus-

tavoitteeksi (f=8): koodaussäännöt a-c*.  

”Oppijan motivationaalisena fokuksena 

on… ” 

 

Koodaussääntöjen a-c mukaisia tavoitteita 

(kpl) 

a) oman suoriutumisen ja parem-

muuden näyttäminen (esim. hyvä 

arvosana, taitojen esittely muille) 

0 

 

b) halu hankkia sosiaalista hyväk-

syntää saavutusten kautta 

1 

c) halu suorittaa tehtävä (aikatau-

lussa tai ylipäätään) tai halu hallita 

ajankäyttöään 

7 

 

*Koodaussäännöt a, b ja c ovat toisilleen vaihtoehtoiset ja kuvastavat kaikki yksilön 

suoritusorientaation eri muotoja. Koodaussäännöt a) ja b) on luotu 2.3.tavoiteorientaa-

tiot-luvussa esiteltyjen suoritusorientaatiokuvausten pohjalta ja koodaussääntö c) on 

luotu aineiston lukemisen pohjalta ja liitetty suoritusorientaation muodoksi 

 

 

Kaikista opiskelijoiden yksilötyöskentelyjaksolleen asettamista tavoitteista (f=36) valtaosa 

oli oppimistavoitteita (f=28). Suoritustavoitteita oli aineistossa vain 8 kappaletta (ks. tau-

lukko 6, yllä). Oppimistavoitteiden suhteellinen runsaus tässä aineistossa kertoo opiskeli-

jayksilöiden motivaatiosta oppia uutta ja kehittyä työssään. Huomioitavaa on kuitenkin, että 

myös suoritustavoitteita asetettiin 8 kpl. 
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Seuraavassa taulukossa 7. (alla) on kuvattu opiskelijoiden yksilötyöskentelyjakson tavoitteet 

oppimistehtävissä 1-3 karkeasti oppimis- ja suoritustavoitteiden mukaan pienryhmittäin 

ryhmiteltynä. 

 

Taulukko 7. Opiskelijoiden yksilötyöskentelyjaksojen luokitellut tavoitteet oppimistehtävien 

1-3 aikana, jossa O= Oppimistavoite, S= Suoritustavoite 

Ryhmän 3 opiskelijoiden yksilötyöskentelyjaksojen tavoitteet 

Tehtävä Ella Anne Minna 

1 O O O 

2 O O O 

3 O O S 

 

Ryhmän 4 opiskelijoiden yksilötyöskentelyjaksojen tavoitteet 

Tehtävä Eveliina Tanja Piia 

1 O O O 

2 O O S 

3 O O S 

Ryhmän 5 opiskelijoiden yksilötyöskentelyjakson tavoitteet 

Tehtävä Iida Aino Tuuli 

1 S O O 

2 O S O 

3 S S O 

 

Ryhmän 6 opiskelijoiden yksilötyöskentelyjakson tavoitteet 

Tehtävä Pirjo Leena Anna 

1 O O O 

2 O O O 

3 S O O 
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Opiskelijoiden yksilötyöskentelyjaksolle asetettuja tavoitteita (Taulukko 7) oli yhteensä 36 

kpl, joista 28 kpl oli oppimistavoitteita ja 8 kpl suoritustavoitteita. Tehtävässä 1 vain yksi 

opiskelija (Iida/ Ryhmä 5) asetti suoritustavoitteen, muut asettivat oppimistavoitteen. Teh-

tävässä 2 Piia(Ryhmä 4) ja Aino (Ryhmä 5) asettivat suoritustavoitteen. Tehtävässä 3 Minna 

(Ryhmä3), Piia (ryhmä 4), Iida (ryhmä 5), Aino (ryhmä 5) ja Pirjo(ryhmä 6) asettivat suori-

tustavoitteen. 

 

Ryhmässä 3 Ellan ja Annen yksilötyöskentelyjaksojen tavoite on kaikissa tehtävissä oppi-

minen, mutta Minnan tavoite on ensimmäisessä ja toisessa tehtävässä oppimistavoite, mutta 

kolmannessa tehtävässä suorittamistavoite (Taulukko 7). 

  

Ryhmässä 4 Eveliinan ja Tanjan tavoitteena on kaikissa tehtävissä oppiminen, mutta Piian 

tavoitetta kuvastaa ensimmäisessä tehtävässä oppimistavoite mutta toisessa ja kolmannessa 

tehtävässä suoritustavoite (Taulukko 7).  

 

Ryhmässä 5 Tuulin tavoite kaikissa tehtävissä on oppiminen. Ryhmän 5 Iidan tavoite on 

ensimmäisessä tehtävässä suoritustavoite, toisessa tehtävässä oppimistavoite ja kolmannessa 

tehtävässä jälleen suoritustavoite ja Ainon tavoite oli ensimmäisessä tehtävässä oppimista-

voite, mutta toisessa ja kolmannessa tehtävässä suoritustavoite. (Taulukko 7.) 

 

Ryhmässä 6 Leenan ja Annan tavoite kaikissa tehtävissä on oppiminen mutta Pirjon tavoite 

on kahdessa ensimmäisessä tehtävässä oppimistavoite ja viimeisessä tehtävässä suoritusta-

voite (Taulukko 7). 

 

Kaikissa oppimistehtävissä opiskelijoiden yksilötavoitteissa osalla opiskelijoista oli 

oppimis- ja osalla suoritustavoite. Ryhmittäin tarkasteltuna voidaan havaita, että joissain 

ryhmissä joissain tehtävissä kaikilla opiskelijoilla oli samantyyppinen tavoite, kuten ryhmän 

kolme ja neljä opiskelijoista kaikilla oli yksilötyöskentelyjakson tavoitteena oppimistavoite 

ensimmäisessä ja toisessa tehtävässä. Ryhmän neljä kaikilla opiskelijoilla oli 
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yksilötyöskentelyjaksoilleen samantyyppinen tavoite tehtävässä 1 (oppimistavoite). 

Ryhmässä 5 ei missään tehtävässä kaikilla opiskelijoilla ollut samantyyppinen 

yksilötyöskentelyjakson tavoite. (Taulukko 7.) 

 

Kaikista opiskelijoista (f=12) seitsemän (f=7) asetti itselleen jokaisessa kolmesta 

oppimistehtävästä yksilötyöskentelylleen oppimistavoitteen. Loput opiskelijat asettivat joko 

yhden suoritustavoitteen ja kaksi oppimistavoitetta (f=2) tai kaksi suoritustavoitetta ja yhden 

oppimistavoitteen (f=3). Karkeasti opiskelijat voisi jakaa luokkiin oppimisorientoituneet (3 

oppimistavoitteita, f=7), pääasiallisesti oppimisorientoituneet (2 oppimistavoitetta ja 1 

suoritustavoite, f=2) ja pääasiallisesti suoritusorientoituneet (2 suoritustavoitetta ja 1 

oppimistavoite, f=3). (Taulukko 7.) 

5.6. Opiskelijapienryhmien oppimis- ja suoritustavoitteet 

 

Ryhmän tavoitteen koodaussääntönä oppimistavoitteeksi oli, että lausuman oli ilmennettävä 

ryhmän halua oppia tai kehittyä jonkin asian suhteen. Ryhmätason oppimistavoitteiksi luo-

kittelimme toisen koodaajan kanssa tavoitteet, joissa ryhmän ryhmätyöskentelylleen aset-

tama tavoitetta luonnehtii (motivationaalinen fokus) joko a) sisäinen kiinnostus saada tietä-

mystä, kehittää omia taitojaan ja kykyjään, kehittää omaa osaamistaan tai ymmärrystään 

opittavaan aiheeseen liittyen, b)motivaatio hallita opittava aines ja oppia uutta tai c)motivaa-

tio ongelmanratkaisuun. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 8. Pienryhmätavoitetyypin oppi-

mistavoite koodaussäännöt ja koodaussääntöjen a-c mukaisten tavoitteiden lukumäärät ai-

neistossa) on kerrattu pienryhmän tavoitteen koodaussäännöt oppimistavoitteen alaluokkien 

a-c osalta ja tuon esiin kyseisten alaluokkien mukaisten tavoitevastausten lukumäärät pien-

ryhmätavoite-aineistossa. 
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Taulukko 8. Pienryhmätavoitetyypin oppimistavoite koodaussäännöt ja koodaussääntöjen a-

c mukaisten tavoitteiden lukumäärät 

 

Vaiheessa 2 etsittiin myös ryhmän suoritustavoitteita kuvaavia mainintoja tavoitteista. Koo-

daussääntönä oli ennen kaikkea se, että tavoitteen oli ilmennettävä ryhmän halua tavoitella 

ulkoista lopputulosta eli suorittaa ryhmätehtävä tai saavuttaa ulkoinen asia. 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 9. Pienryhmätavoitetyypin suoritustavoite koodaussään-

nöt ja koodausääntöjen a-c mukaisten tavoitteiden lukumäärät)on kuvattuna suoritustavoit-

teiden lukumäärä pienryhmätavoiteaineistossa sekä suoritustavoitteen koodaussäännöt a-c 

sekä koodaussääntöjen a-c mukaisten pienryhmätavoitteiden lukumäärät pienryhmätavoite-

aineistossa. 

  

Pienryhmän tavoitteen (f=12) koodaussäännöt a-c, oppimistavoite 

(f=8) 

”opiskelijapienryhmän motivationaalista fokusta kuvaa..” 

Koodaussääntöjen a-

c mukaisia aineisto-

esiintymiä (kpl) 

a) sisäinen kiinnostus saada tietämystä, kehittää omia 

taitojaan ja kykyjään, kehittää omaa osaamistaan tai 

ymmärrystään opittavaan aiheeseen liittyen 

 

6 

b) motivaatio hallita opittava aines ja oppia uutta 

 

0 

c) motivaatio ongelmanratkaisuun 2 
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Taulukko 9. Pienryhmätavoitetyypin suoritustavoite koodaussäännöt ja koodausääntöjen a-

c mukaisten tavoitteiden lukumäärät aineistossa 

 

Kaikista opiskelijapienryhmien yksilötyöskentelyjaksolleen asettamista tavoitteista (f=12) 

valtaosa oli oppimistavoitteita (f=8). Suoritustavoitteita oli aineistossa vain 4 kappaletta (ks. 

taulukot 8 ja 9, yllä). Oppimistavoitteiden suhteellinen runsaus tässä aineistossa kertoo opis-

kelijapienryhmien motivaatiosta oppia lisää heitä kiinnostavasta opittavasta asiasta, oppia 

tekemään asioita sekä kiinnostuksesta ongelmanratkaisuun. Kiinnostuksen ongelmanratkai-

suun eräänä oppimisorientoituneille opiskelijoille tyypillisenä piirteenä ovat tuoneet esille 

niin ikään Dweck & Leggett vuonna 1988. Huomioitavaa on kuitenkin, että myös pienryh-

mien asettamia suoritustavoitteita oli 4kpl. Ryhmien suoritustavoitteissa esille nousi halu 

Ryhmän tavoitteen (f=12) luokittelu 

suoritustavoitteeksi (f=4): Koodaussäännöt a-

c* 

”opiskelijapienryhmän motivationaalista 

fokusta kuvaa..” 

Koodaussääntöjen a-c mukaisia aineisto-

esiintymiä (kpl) 

a) halu oman suoriutumisen ja parem-

muuden näyttämiseen (esim. hyvä ar-

vosana, taitojen esittely muille)  

 

0 

 

b) halu hankkia sosiaalista hyväksyntää 

saavutusten kautta  

 

0 

c) halu tehdä tehtävä aikataulussa tai 

saada ryhmätyö sujumaan 

4 

 

*Koodaussäännöt a, b ja c ovat keskenään vaihtoehtoiset ja kuvastavat kaikki ryhmän suo-

ritusorientaation eri muotoja. Koodaussäännöt a) ja b) on luotu 2.3.tavoiteorientaatiot-lu-

vussa esiteltyjen suoritusorientaatiokuvausten pohjalta ja koodaussääntö c) on luotu ai-

neiston lukemisen pohjalta ja liitetty ryhmän suoritusorientaation muodoksi 
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saada tehtävä suoritettua aikataulussa ja halu ylipäänsä saada oppimistehtävä suoritettua. 

Yksikään pienryhmätyöskentelyjakson tavoite ei vastannut luokkia a tai b, eli pienryhmien 

tavoitteena ei näyttäisi olevan oman paremmuuden esittely tai sosiaalisen hyväksynnän 

hankkiminen suoritusten avulla. 

 

Seuraavassa taulukossa 10 (alla) on kuvattu opiskelijapienryhmien 

ryhmätyöskentelyjaksojen tavoitetyypit oppimistehtävissä 1-3 karkeasti oppimis- ja 

suoritustavoitteiden mukaan pienryhmittäin ryhmiteltynä. 

 

Taulukko 10. Opiskelijapienryhmien luokitellut ryhmätyöskentelyjaksojen tavoitteet 

oppimistehtävien 1-3 aikana, jossa O= Oppimistavoite, S= Suoritustavoite 

 

Ryhmä Tehtävä 1 Tehtävä 2 Tehtävä 3 

3 O O S 

4 O O O 

5 S O O 

6 S S O 

 

Ryhmätyöskentelyjakson tavoitteita (ks. taulukko 10, yllä) oli analyysissa mukana 12 kap-

paletta, joista 8 kappaletta luokiteltiin oppimistavoitteitteiksi ja 4 kappaletta suoritustavoit-

teiksi. Tehtävässä 1 ryhmät 3 & 4 asettivat tavoitteekseen oppimisen ja ryhmät 5 & 6 asetti-

vat suoritustavoitteen. Tehtävässä 2 ryhmät 3-5 asettivat oppimistavoitteen ja ryhmä 6 asetti 

suoritustavoitteen. Tehtävässä 3 ryhmä 3 asetti suoritustavoitteen ja ryhmät 4-6 asettivat ta-

voitteekseen oppimisen. Näin ollen jokaisessa tehtävässä esiintyi ryhmien tavoitteissa suo-

ritus- ja oppimistavoitteita. 

 

Ryhmä 3 asetti ensimmäisessä ja toisessa tehtävässä tavoitteekseen oppimisen ja kolman-

nessa tehtävässä ryhmä asetti tavoitteekseen suorittamisen. Ryhmä 4 asetti jokaisessa tehtä-

vässä tavoitteekseen oppimisen. Ryhmä 5 asetti ensimmäisessä tehtävässä suoritustavoitteen 

ja toisessa ja kolmannessa tehtävässä oppimistavoitteen. Ryhmä 6 asetti ensimmäisessä ja 
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toisessa tehtävässä suoritustavoitteen ja kolmannessa tehtävässä oppimistavoitteen. Ryh-

millä 3, 5 ja 6 tavoitteen tyyppi siis vaihteli tehtävittäin. 

5.7. Opiskelijapienryhmien oppimistehtäväsuoritusten taso 

 

Arviointitasojen nimet, kriteerit arviointitasoille ja kutakin arviointitasoa vastaavien oppi-

mistehtäväsuoritusten lukumäärä on esitetty Liitteessä 5. Kyseisestä liitteestä löytyvät siis 

oppimistehtävien arvioinnin tasot, SOLO-taksonomian tasojen 1-5 kuvaukset, sekä kyseisiä 

tasoja vastaavien oppimistehtäväsuoritusten lukumäärät aineistossa. 

 

Seuraavassa kaaviossa (Kaavio 1) on kuvattuna opiskelijapienryhmien 3-6 oppimistehtä-

väsuoritusten arvosanat SOLO- taksonomian asteikolla 1-5, jossa 1-heikoin ja 5- korkein 

mahdollinen taso sekä tehtäväkohtaiset keskiarvot. Suoritusten arvioinnissa on käytetty 

myös luokkia 1+, 2+, 3+ ja 4+ mikäli oppimistehtävävastauksessa on joitain ylemmän tason 

piirteitä, mutta joka pääsääntöisesti vastaa alempaa luokkaa. Tehtävässä 1 ryhmien oppimis-

tehtäväsuoritusten arvosanat vaihtelivat 1,25sta neljään (4) keskiarvon ollessa 2,38. Tehtä-

vässä 2 ryhmien oppimistehtäväsuoritusten taso vaihteli 1,25stä 3,25teen, keskiarvon ollessa 

2,19. Tehtävässä 3 ryhmien oppimistehtäväsuoritusten taso vaihteli 3sta 4ään ja keskiarvo 

oli 3,25. Opiskelijapienryhmät suoriutuivat ryhmien suoritusten keskiarvolla mitattuna näin 

ollen parhaiten tehtävästä 3 ja heikoiten tehtävästä 2.  
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Kaavio 2. Opiskelijapienryhmien 3-6 oppimistehtäväsuoritusten arvosanat SOLO-takso-

nomian asteikolla 1-5 (1-heikoin, 5-paras) pienryhmittäin ryhmiteltynä 

 

Kuten kaaviosta 2 (yllä) voi havaita, pienryhmäkohtainen suoritustaso vaihteli tehtävän mu-

kaan ja tehtävien välillä. Pienryhmä 3 suoriutui kolmesta tehtävästä heikoiten tehtävästä 2 

mutta paransi suoritustaan tehtävässä 3. Pienryhmä 4 suoriutui tehtävistä 1 ja 2 heikoiten, 

mutta paransi suoritustaan paljon tehtävässä 3. Pienryhmällä 5 suoritus heikkeni koko ajan, 

mutta oli kuitenkin koko ajan vähintään tasolla 3. Pienryhmän 6 suoritus parantui hieman 

tehtävä tehtävältä. 

5.8. Yksilöiden ja opiskelijapienryhmien tavoitteet  

 

Seuraavissa taulukoissa on kuvattu pienryhmien 3-6 opiskelijoiden 

yksilötyöskentelyjaksojen tavoitteet sekä rinnalla opiskelijapienryhmien 

ryhmätyöskentelyjaksolleen asettamat oppimistehtävissä 1-3 karkeasti oppimis- ja 

suoritustavoitteiden mukaan pienryhmittäin ryhmiteltynä. 
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Taulukko 11. Ryhmän 3 opiskelijoiden yksilötyöskentelyjaksojen ja ryhmätyöskentelyjaksojen ta-

voitteet 

Tehtävä Ella Anne Minna Ryhmä 3 

1 O O O O 

2 O O O O 

3 O O S S 

 

Kuten taulukosta 11. voidaan havaita, ensimmäisessä ja toisessa tehtävässä ryhmän 3 kaikki 

opiskelijat asettivat yksilötyöskentelylleen oppimistavoitteen ja ryhmänä he asettivat ryh-

mätyöskentelyjaksolleen niin ikään oppimistavoitteen. Kolmannessa tehtävässä kaksi opis-

kelijaa (Ella ja Anne) asettivat oppimistavoitteen mutta yksi opiskelija (Minna) asetti suori-

tustavoitteen yksilötyöskentelylleen ja ryhmätyöskentelylleen ryhmä asetti suoritustavoit-

teen. Näiden kolmen tehtävän antaman kuvan perusteella ryhmän 3 opiskelijoista Ella ja 

Anne voidaan luonnehtia oppimisorientoituneiksi ja Minna pääasiallisesti oppimisorientoi-

tuneeksi. Pienryhmänä ryhmää 3 voidaan näissä kolmessa tehtävässä kuvata termillä pääasi-

allisesti oppimisorientoitunut. 

 

Taulukko 12. Ryhmän 4 opiskelijoiden yksilötyöskentelyjaksojen ja ryhmätyöskentelyjaksojen ta-

voitteet 

Tehtävä Eveliina Tanja Piia Ryhmä 4 

1 O O O O 

2 O O S O 

3 O O S O 

 

Kuten taulukosta 12 (yllä) voidaan havaita, ensimmäisessä tehtävässä ryhmän 4 kaikki opis-

kelijat asettivat yksilötyöskentelylleen oppimistavoitteen ja ryhmänä he asettivat ryhmätyös-

kentelyjaksolleen niin ikään oppimistavoitteen. Toisessa ja kolmannessa tehtävässä kaksi 

opiskelijaa (Eveliina ja Tanja) asettivat oppimistavoitteet yksilötyöskentelylleen ja yksi 

opiskelija (Piia) asetti suoritustavoitteet yksilötyöskentelylleen ja ryhmätyöskentelyjaksol-

leen ryhmä 4 asetti oppimistavoitteet. Näiden kolmen tehtävän antaman kuvan perusteella 

ryhmän 4 opiskelijoista Eveliinaa ja Tanjaa voidaan luonnehtia oppimisorientoituneiksi ja 
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Piiaa pääasiallisesti suoritusorientoituneeksi. Pienryhmänä ryhmää 4 voidaan näissä kol-

messa tehtävässä kuvata termillä oppimisorientoitunut. 

 

Taulukko 13. Ryhmän 5 opiskelijoiden yksilötyöskentelyjaksojen ja ryhmätyöskentelyjaksojen ta-

voitteet 

Tehtävä Iida Aino Tuuli Ryhmä 5 

1 S O O S 

2 O S O O 

3 S S O O 

 

Kuten taulukosta 13 (yllä) voidaan havaita, ensimmäisessä tehtävässä ryhmän 5 opiskeli-

joista kaksi (Aino ja Tuuli) asettivat yksilötyöskentelylleen oppimistavoitteen ja yksi opis-

kelija (Iida) asetti suoritustavoitteen. Ensimmäisen tehtävän ryhmätyöskentelyjaksolleen he 

asettivat suoritustavoitteen. Toisen ja kolmannen tehtävän ryhmätyöskentelyjaksolleen 

ryhmä 5 asetti oppimistavoitteen. Toisessa tehtävässä yksilötyöskentelylleen jälleen kaksi 

opiskelijaa (Tuuli ja Iida) asettivat oppimistavoitteen ja yksi opiskelija (Aino) asetti suori-

tustavoitteen. Kolmannessa tehtävässä vain yksi opiskelija (Tuuli) asetti oppimistavoitteen 

ja kaksi opiskelijaa (Iida ja Aino) asettivat suoritustavoitteen. Näiden kolmen tehtävän pe-

rusteella Iidaa ja Ainoa voidaan luonnehtia pääasiallisesti suoritusorientoituneiksi opiskeli-

joiksi ja Tuulia oppimisorientoituneeksi opiskelijaksi. Pienryhmänä ryhmää 5 voidaan näissä 

kolmessa tehtävässä luonnehtia pääasiallisesti oppimisorientoituneeksi ryhmäksi. 
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Taulukko 14. Ryhmän 6 opiskelijoiden yksilötyöskentelyjaksojen ja ryhmätyöskentelyjaksojen ta-

voitteet 

Tehtävä Pirjo Leena Anna Ryhmä 6 

1 O O O O 

2 O O O O 

3 S O O S 

 

Kuten taulukosta 14 (yllä) voidaan havaita, tehtävässä 1 ja 2 kaikki ryhmän 6 opiskelijat 

asettivat yksilötyöskentelyjaksolleen oppimistavoitteen ja pienryhmätyöskentelylleen 

ryhmä asetti niin ikään tehtävissä 1 ja 2 oppimistavoitteen. Tehtävässä 3 kaksi opiskelijaa 

(Leena ja Anna) asettivat yksilötyöskentelyjaksolleen oppimistavoitteen ja yksi opiskelija 

(Pirjo) asetti yksilötyöskentelyjaksolleen suoritustavoitteen. Tehtävän 3 pienryhmätyösken-

telyjaksolleen ryhmä 6 asetti suoritustavoitteen. Pienryhmän 6 opiskelijoista Leenaa ja An-

naa voi luonnehtia oppimisorientoituneiksi ja Pirjoa pääasiallisesti oppimisorientoituneeksi. 

Pienryhmänä ryhmää 6 voidaan luonnehtia pääasiallisesti oppimisorientoituneeksi. 

 

5.9. Opiskelijapienryhmien tavoitteet ja oppimistehtäväsuoritusten taso 

 

Tässä kappaleessa tarkastelen rinnakkain opiskelijapienryhmien oppimistehtävätyöskente-

lyn ryhmätyöskentelyjaksoilleen asettamia tavoitteita. Tuon ensiksi esiin visuaalisina kaavi-

oina oppimistehtävän tavoitetyypit ja oppimistehtävien suoritustasot kunkin ryhmän osalta, 

jonka jälkeen analysoin kuvien perusteella kaikkia pienryhmiä kuvaillen ryhmiä laadullisesti 

ja etsien yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia pienryhmien väliltä analysoimalla tässä esitet-

tyjä kaavioita. 
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Tavoitteen tyypin ja oppimissuorituksen tason välillä ei voida havaita kaavioiden perusteella 

viitteitä oppimis- tai suoritustavoiteorientaation ylivertaisuudesta hyvien oppimissuoritusten 

tuottamisessa (Kaaviot 3-6). 

 

Kuten kaavioista 3-6 ilmenee, ryhmien välillä on yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, joita kä-

sittelen seuraavaksi. Ryhmä 4 pitää oppimistavoitteen koko työskentelyn ajan ja parantaa 

suoritustaan kolmannessa tehtävässä (Kaavio 4). Ryhmän 6 oppimistehtäväsuoritus niin 

ikään paranee ja he asettavat työskentelylleen kahdessa ensimmäisessä tehtävässä suoritus-

tavoitteen ja kolmannessa tehtävässä oppimistavoitteen (Kaavio 6). Ryhmällä 5 suoritus 

heikkenee (4, 3 ja 2) ja ensimmäisen tehtävän suoritustavoitteen jälkeen he toisessa ja kol-

mannessa tehtävässä vaihtavat tavoitteensa oppimistavoitteeseen (Kaavio 5). Ryhmässä 3 

(Kaavio 3) oppimistehtävän suoritus toisessa tehtävässä hieman heikkenee, mutta paranee 

kolmannessa tehtävässä (2,25; 2; 4). Ryhmän 3 (Kaavio 3) kahdessa ensimmäisessä tehtä-

vässä heidän tavoitteenaan on oppiminen, mutta viimeisessä tehtävässä suoriutuminen.  

 

Kaikkien pienryhmien osalta voidaan edelliseen pohjautuen todeta seuraavaa: Mikäli pien-

ryhmä pitää ensimmäisessä ja toisessa tehtävässä samantyyppisen tavoitteen (joko oppimis-

/ tai suoritustavoite molemmissa tehtävissä 1 & 2), niin kyseisen ryhmän oppimistehtävän 

suoritustaso paranee kolmannessa tehtävässä (Ryhmät 3, 4 ja 6; ks. Kaaviot 3, 4, & 6).  Pien-

ryhmässä, jonka tavoitetyyppi on ensimmäisessä ja toisessa tehtävässä eri, oppimistehtävän 

suoritustaso heikkenee viimeisessä oppimistehtävässä (Ryhmä 5, Kaavio 5).  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

 

Järvelän, Järvenojan, ja Veermansin (2008) yliopisto-opiskelijoiden yhteisöllisiä oppimisti-

lanteita koskevassa tutkimuksessa kasvokkaisen opiskelun ryhmän opiskelijat asettivat kas-

vatuspsykologian kurssilla enemmän oppimistavoitteita ja vähemmän suoritustavoitteita 

kuin virtuaalisessa oppimisympäristössä opiskelleen ryhmän opiskelijat. Tässä aineistossa 

opiskelijat ja opiskelijapienryhmät asettivat itselleen enimmäkseen oppimistavoitteita, vir-

tuaalisesta oppimisympäristöstä huolimatta.  

 

Kuten luvussa 2.6 oppimisorientaation osalta olen kuvannut, tuodaan teoreettisessa kirjalli-

suudessa esiin lähestymis- ja välttämisulottuvuus, jonka mukaan pääorientaatiotyyppejä op-

piminen ja suoritus voidaan tarkentaa. Kärjistetysti ilmaistuna lähestymis- ja välttämismoti-

vaation käsitteet kuvastavat sitä, onko oppijan toiminnan syynä pyrkimys toivottuihin tulok-

siin toimimalla tietyllä tavalla (lähestyminen) vai onko oppijan pyrkimyksenä välttää mah-

dolliseksi koettu ikävä seuraus toimimalla tietyllä tavalla (välttäminen). Nämä molemmat 

liittyvät oppimistilanteissa ilmenevään motivaatioon, mutta käsitteellisesti poikkeavat sisäi-

sen ja ulkoisen motivaation määritelmistä.  

 

Tässä aineistossa emme toisen tutkijan kanssa havainneet välttämismotivaatiota kuvastavia 

lausahduksia, joten tulostarkastelussani välttämis- lähestymisulottuvuus on jätetty pois ja 

luokiteltu aineisto vain oppimis- ja suoritustavoitteiksi.  

 

Mahdollisesti tämän aineiston opiskelijoiden keskuudessa ei välttämisorientaatio ole keskei-

nen motivaation lähde, tai sitten he kokevat tällaisten tavoitteiden esiintuomisen opettajalle 

sosiaalisesti epäsuotuisaksi, sillä opettajilla ja tutkijoilla on pääsy yksilöiden tavoitetietoihin. 

Pienryhmän tavoitteissa ei niin ikään ollut erotettavissa välttämisorientaatiota kuvastavia ta-

voitteita. Mahdollisesti pienryhmissä tämän tyyppiset tavoitteet eivät ole keskeisimpiä ta-

voitetta asettaessa tai sitten pienryhmän jäsenet tai pienryhmät eivät koe sosiaalisesti hyväk-

syttäväksi ilmaista välttämisorientaatiota kuvastavia tavoitteita oman pienryhmänsä jäsenil-
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leen, opettajilleen tai tutkijoille. Kurssilaisten kasvatustieteellisisten opintojen antaman taus-

tan ja kyseisen kurssin aiheena olleen itsesäätöisen oppimisen ja motivaation aihepiirin 

kautta opiskelijoille on voinut muodostua käsitys välttämismotivaatioon liittyvistä epäedul-

lisista yhteyksistä muun muassa oppimiseen ja opinnoissa jaksamiseen, sekä oppimisorien-

taation ”paremmuudesta” suoritusorientaatioon nähden. 

 

Opiskelijapienryhmien tavoitteissa oppimistavoitteiden osalta nousi esiin useissa vastauk-

sissa halu tehdä hyvä analyysi, ryhmässä työskentelyyn liittyvät tavoitteet sekä ongelman-

ratkaisuun liittyvä tavoite.  Sisällöllisesti nämä liittyvät tutkimuskirjallisuudessa esiin tullei-

siin oppimistavoitteiden kuvauksiin, joissa korostuvat sisäinen kiinnostus saada tietämystä, 

halu kehittää omia taitoja ja kykyjä ja halu kehittää osaamistaan tai ymmärrystään opittavaan 

aiheeseen liittyen (ks. tämän tutkielman luku 2.6. Motivaation ja tavoitteiden näkökulma 

oppimiseen: Tavoiteorientaatioteoria). 

 

Opiskelijapienryhmien suoritustavoitteista kaikkia tavoitteita kuvasti ryhmän halu tehdä teh-

tävä aikataulussa tai saada ryhmätyö sujumaan. Opiskelijapienryhmien suoritustavoitteissa 

ei ollut havaittavissa piirteitä tutkimuskirjallisuudessa suoritusorientaation yhteydessä esiin-

tuodusta halusta näyttää omaa suoriutumistaan muille tai näyttää paremmuuttaan muille eikä 

myöskään piirteitä halusta hankkia sosiaalista hyväksyntää saavutusten kautta (ks. tämän 

tutkielman luku 2.6. motivaation ja tavoitteiden näkökulma itsesäätöiseen oppimiseen: ta-

voiteorientaatioteoria). 

 

6.1. Millaisia tavoitteita yksilöt asettavat omalle toiminnalleen?  

Yksilöiden tavoitteissa nousi esiin sekä oppimis- että suoritustavoitteita. Seuraavaksi kuvai-

len yksilöiden oppimis- ja suoritustavoitteita sen kannalta, minkä tyyppisiä oppimistavoit-

teita ja suoritustavoitteita yksilöt asettavat. Tämän jälkeen kuvailen hieman sitä, miten op-

pimis- ja suoritustavoitteet jakautuvat kullakin opiskelijalla ja lopuksi tarkastelen kaikkien 

opiskelijoiden asettamien oppimis- ja suoritustavoitteiden osuuksia oppimistehtävissä 1-3. 
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Tässä aineistossa yksilöiden oppimistavoitteissa nousevat esiin opiskelijoiden kiinnostus 

hallita opiskeltava asia, saada uutta tietämystä ja soveltaa oppimaansa omassa työssään. 

Tältä osin oppimistavoitteet muistuttavat oppimis-lähestymistavoitteita, joissa korostuvat 

oppiminen, kehittyminen sekä omien taitojen kehittäminen (mm. Wigfield et al., 2011, s. 

36). 

 

Yksilöiden suoritustavoitteissa nousevat esille halu tehtävän suorittamiseen aikataulussa, 

halu saada opiskelu ja elämä tasapainoon sekä toisaalta myös, joskin vain yhden tavoitteen 

osalta halu saada tuutori tyytyväiseksi. Suoritustavoitteet näyttäytyvät siis tässä aineistossa 

tavoitteina, jotka liittyvät lähinnä opiskeltavan teeman ulkopuolisiin asioihin. Tältä osin 

opiskelijoiden lähestymis- suoritusorientaatio näyttäytyy aineistossa erilaisena kuin teori-

assa yleensä, jossa lähestymis- suoritustavoitteiden osalta mainitaan halu näyttää omia tai-

toja ja halu pärjätä paremmin kuin muut, esimerkiksi korkeita arvosanoja tavoittelemalla 

(mm. Wigfield et al., 2011,  s. 36).  

 

Yksilötyöskentelyjaksoilla osa opiskelijoista asetti työskentelylleen jokaisessa tehtävässä 

oppimistavoitteen. Tällaisia opiskelijoita oli kuusi opiskelijaa ja jokaisessa pienryhmässä oli 

vähintään yksi tällainen opiskelija. Kolme opiskelijaa asettivat pääasiassa oppimistavoitteen, 

mutta yhdessä tehtävässä suoritustavoitteen (Ryhmissä 3, 4 ja 6). Kolme opiskelijaa asettivat 

kahdessa tehtävässä suoritustavoitteen ja yhdessä tehtävässä oppimistavoitteen (Ryhmässä 

4 yksi opiskelija ja ryhmässä 5 kaksi opiskelijaa). Puolella opiskelijoista orientaatiossa siis 

vaihteli ja puolella opiskelijoista tavoitetyyppi oli samantyyppinen, joko oppimis- tai 

suoritustavoite kaikissa tehtävissä.  Näin ollen aineistosta löytyy esimerkkejä paitsi yksilön 

tendenssistä valita tietty tavoiteorientaatio kuin myös viitteitä tavoiteorientaatioiden 

situatiivisesta luonteesta, jossa ajatellaan, että yksilön tavoiteorientaatio voi muuttua 

tilanteen mukaan ja että tehtävän ja oppimistilanteen piirteet suosivat tietyntyyppisen 

tavoiteorientaation valintaa. 

 

Seuraavaksi tarkastelen yksilötavoitteiden jakautumista tehtävien 1-3 sisällä oppimis- ja 

suoritustavoitteisiin. Tehtävän yksi yksilötyöskentelyjaksolla yksitoista opiskelijaa 

kahdestatoista asetti oppimistavoitteen (92 %). Tehtävän kaksi yksilötyöskentelyjaksolla 
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kymmenen opiskelijaa kahdestatoista asetti oppimistavoitteen (83 %). Tehtävän kolme 

yksilötyöskentelyjaksolla kuusi opiskelijaa kahdestatoista asetti oppimistavoitteen (50 %). 

 

Tehtävät 1 ja 2 näyttäisivät suosivan yksilöiden osalta suosivan oppimisorientaatiota ja teh-

tävä 3 näyttäisi suosivan yksilöiden osalta yhtä lailla kumpaakin orientaatiotyyppiä. Oppi-

mistavoitteet näyttävät tässä aineistossa harvinaistuvan edettäessä ensimmäisestä kolman-

teen tehtävään. Syitä oppimistavoitteiden suhteellisen osuuden vähenemiseen voisi hakea 

opiskelijoiden elämäntilanteisiin liittyvistä tekijöistä, johon mielestäni liittyy sisällöltään 

muun muassa Piian toisen tehtävän yksilötyöskentelyjakson suoritustavoite (tyyppi c), jossa 

Piia viittaa rajalliseen opiskelutehtävään käytettävissä olevaan aikaan: 

 

”Pyrin saamaan solo-tehtävät valmiiksi ennen perjantaita, koska viikonloppu (paikan nimi) 

nettipimennossa odottaa. Jos en saa tehtäviä valmiiksi, ei kai auta muu kuin mennä mokku-

lakauppaan.”Piia, Ryhmä 4/T2. 

 

Niin ikään Pirjo tuo esille tehtävän kolme tavoitteessaan esiin taustatekijän opiskelun aika-

taulutustavoitteen (suoritustavoite, tyyppi c) taustalla: 

”Aikatauluttaa työskentely järkevästi oman jaksamisen kannalta.” Pirjo, Ryhmä 6/T 3. 

 

Muita mahdollisia syitä suoritustavoitteiden yleistymiselle voisivat olla esimerkiksi 

opiskelijoiden tottuminen tämäntyyppiseen työskentelytapaan; kokemus, että on jo oppinut 

kylliksi ja haluaa vain saada opiskelutehtävän suoritettua. Näihin tekijöihin viittaavia 

tavoitteita en kuitenkaan aineistossa havainnut. 

 

Sosiokognitiivisesta näkökulmasta oppimista tarkasteleva sosiaalisten tavoitteiden ja sosi-

aalisen tavoiteorientaation kirjallisuus tuo esiin, että opiskelijoiden tavoitteet eivät tähtää 

ainoastaan tehtävään tai suoriutumiseen, vaan ne heijastavat sosiaalista ympäristöä, josta 

esimerkkinä ovat sosiaaliset tavoitteet (sosiaalinen hyväksyntä, sosiaalinen vastuullisuus, 
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vuorovaikutus, sosiaalinen asema) muodossa. Mikrotason sosiaalisia tavoitteita ovat vertais-

ten hyväksyntä, sosiaalinen asema, vanhempien tai opettajien miellyttäminen tai hankaluuk-

siin joutumisen välttäminen. (Järvelä et al., 2010.) Tässä aineistossa vain yksi opiskelija 

asetti sosiaaliseen tavoiteorientaatioon liittyvän tavoitteen: ” Aikataulussa pysyminen niin 

että (tuutorin nimi) voi tsekata tyytyväisenä tilanteen huomenna:)”(Iida, ryhmä5, tehtävä 3), 

jonka luokittelin sosiaalinen hyväksyntä- suoritustavoitteen alakategoriaan.  

6.2. Millaisia tavoitteita ryhmät asettavat omalle toiminnalleen?  

Ryhmien tavoitteissa nousi esiin sekä oppimis- että suoritustavoitteita. Seuraavaksi kuvailen 

ryhmien oppimis- ja suoritustavoitteita sen kannalta, minkä tyyppisiä oppimistavoitteita ja 

suoritustavoitteita ryhmät asettavat. Tämän jälkeen kuvailen hieman sitä, miten oppimis- ja 

suoritustavoitteet jakautuvat ryhmien sisällä ja lopuksi tarkastelen kaikkien pienryhmien 

asettamien oppimis- ja suoritustavoitteiden osuuksia oppimistehtävissä 1-3. 

 

Ryhmien tavoitteiden osalta on todettavissa samaa kuin yksilöiden tavoitetyyppien osalta, 

eli opiskelijapienryhmissä on sekä ryhmä, jolla tavoitetyyppi on sama kaikkien 

oppimistehtävien ryhmäjaksojen ajan että ryhmiä, joissa tavoitetyyppi ei pysy kaikissa 

tehtävissä samana. Ryhmällä 4 on jokaisessa tehtävässä oppimistavoite 

(oppimisorientoitunut). Ryhmillä 3 ja 5 on kahdessa tehtävässä oppimistavoite ja yhdessä 

suoritustavoite (pääasiallisesti oppimisorientoitunut). Ryhmällä 6 on kahdessa tehtävässä 

suoritustavoite ja yhdessä oppimistavoite (pääasiallisesti suoritusorientoitunut). 

Ryhmätavoiteaineistosta löytyy siis esimerkkejä paitsi ryhmien tendenssistä valita tietty 

tavoiteorientaatio kuin myös viitteitä tavoiteorientaatioiden situatiivisesta luonteesta, jossa 

ajatellaan, että tavoiteorientaatio voi muuttua tilanteen mukaan ja että tehtävän ja 

oppimistilanteen piirteet suosivat tietyntyyppisen ryhmän tavoiteorientaation valintaa.  

 

Tehtävän yksi ryhmäjaksolla kaksi ryhmää neljästä (Ryhmä 3 ja 4) asettavat 

oppimistavoitteen (50 %). Tehtävän kaksi ryhmäjaksolla kolme ryhmää neljästä (Ryhmät 3-

5) asettavat oppimistavoitteen (75 %). Tehtävässä kolme kolme ryhmää neljästä (Ryhmät 4-

6) asettavat oppimistavoitteen (75 %). Ryhmien osalta tehtävä 1 näyttäisi suosivan molempia 

tavoitetyyppejä tehtävien 2 ja 3 suosiessa oppimisorientaatiota. Syitä ryhmän 

oppimistavoitteiden osuuden kasvulle tehtävissä kaksi ja kolme voisi pohtia siltä kannalta, 
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kannustaako samassa ryhmässä työskentely pidemmän aikaa asettamaan oppimistavoitteita. 

6.3. Millä tavoin ryhmän asettamat yhteiset tavoitteet näkyivät oppimistuloksissa?  

 

Tutkimuksissa on aiemmin esitetty ajatuksia, että oppimistavoite auttaisi ymmärryksen ke-

hittymiseen mutta myös, että suoritustavoite olisi yhteydessä parempan tiimisuoritustasoon 

monimutkaisissa päätöksentekotehtävisssä (ks. Mehta et al., 2009). Oppimistehtävien arvi-

oinnissa kiinnitettiin tässä tutkielmassa huomiota etenkin ymmärrykseen eli ryhmätyösuori-

tuksen rakenteeseen ja koosteisuuteen. Tässä tutkielmasssa ei kumpikaan pienryhmän tavoi-

teorientaatio osoittautunut edullisemmaksi pienryhmän oppimistulosten kannalta.  

 

Sitä vastoin tavoitteen pitäminen samana kahdessa ensimmäisessä tehtävässä näyttää olevan 

edullista oppimistehtäväsuorituksen tasolle kolmannessa tehtävässä. Niissä ryhmissä, jotka 

pitivät kahdessa ensimmäisessä tehtävässä samantyyppisen, joko oppimis- tai suoritustavoit-

teen, suoritustaso parani kolmannessa oppimistehtävässä. Ryhmässä, jolla oli ensimmäisessä 

ja toisessa tehtävässä eri tavoite, suoritustaso heikkeni kolmannessa tehtävässä.  

6.4. Ryhmien ja yksilöiden tavoitteet 

 

Yksilöistä 7:llä pysyi koko työskentelyn ajan oppimistavoite, mutta 5llä opiskelijalla tavoi-

teorientaatio vaihteli. Neljästä ryhmästä vain yhdellä pysyi sama tavoite (oppiminen) kai-

kissa kolmessa tehtävässä. 

 

Sosiaaliseen riippuvuusorientaatioon viittaavan yksilötavoitteen (1 kpl) olemme toisen tut-

kijan kanssa koodanneet suoritusorientaatiota kuvaavaksi tavoitteeksi. 
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6.5. Tutkimuksen anti ja jatkotutkimustarpeet 

 

Tässä tutkielmassa tavoitteeni oli tarkastella opiskelijoiden ja opiskelijapienryhmien 

tavoitteita tavoiteorientaatioteoreettisesta näkökulmasta. Pyrin tarkastelemaan työssäni sitä, 

millä tavoin tavoiteorientaatioteorian näkökulmia voi hyödyntää tavoiteaineiston 

analyysissa. Tavoiteorientaatioita on tarkasteltu tutkimuskirjallisuudessa runsaasti 

yksilöiden osalta ja niukemmin pienryhmien osalta. Itse en ole törmännyt tutkimuksiin, 

joissa opiskelijapienryhmien ja niihin kuuluvien opiskelijoiden tavoitteita olisi tarkasteltu 

rinnakkain. Yksilöiden tavoitteiden tarkastelun kautta kehittynyttä tavoiteorientaatioteoriaa 

sovelsin pienryhmien tavoitteiden luokitteluun. 

 

Havaitsin aineistoa yhdessä kanssakoodaajani kanssa koodatessani, että opiskelijoiden ja 

opiskelijapienryhmien avoimella lomakkeella itselleen asettamat tavoitteet omalle 

opiskelutyöskentelylleen on mahdollista jaotella kahteen luokkaan eli oppimis- ja 

suoritustavoitteisiin jotka valottavat osaltaan eroavaisuuksia opiskelijoiden ja 

opiskelijapienryhmien suuntautumisessa opiskelutyöskentelyyn. Yksilöiden ja ryhmien 

oppimis- ja suoritustavoitteissa oli havaittavissa sekä yhtenäväisiä piirteitä että 

eroavaisuuksia aiempaan, lähinnä yksilöiden tavoitteisiin liittyvään tutkimuskirjallisuuteen 

nähden.  

 

Havaitsimme kanssakoodaajani kanssa, että tämän tutkielman aineistossa ei tullut esiin 

kummankaan orientaation osalta välttämisulottuvuutta, joka kuitenkin on tuotu esiin 

aiemmassa tavoiteorientaatioiden tutkimuksessa. Kaikkia opiskelijoiden asettamia 

tavoitteita tarkastelemalla voi havaita, että oppimistavoitteet ovat sekä opiskelijoilla että 

opiskelijapienryhmillä yleisempiä. Yksittäisissä opiskelijoissa sekä opiskelijapienryhmissä 

oli oppimisorientoituneita (3 oppimistavoitetta), pääasiallisesti oppimisorientoituneita (2 

oppimistavoitetta ja 1 suoritustavoite), sekä pääasiallisesti suoritusorientoituneita 

opiskelijoita (2 suoritustavoitetta ja 1 oppimistavoite). Puhtaasti suoritusorientoituneita 

opiskelijoita tai ryhmiä ei tässä aineistossa tullut esille. 

 

Tutkielmani aineistona ovat opiskelijoiden ja opiskelijapienryhmien itse itselleen asettamat 
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tavoitteet oikeissa oppimistilanteissa ja opiskelijapienryhmien todelliselle kurssille 

palauttamat oppimistehtäväsuoritukset. Käyttämäni aineiston autenttisuutta lisää se, että 

opiskelijat osallistuivat tutkimukseen tutkittavina osana omia opintojaan. Tutkimuksen 

tulokset eivät näin ollen kuvasta laboratorio-oppimista, jolloin tutkimuksen voidaan arvioida 

heijastelevan paremmin verkko-oppimisympäristöissä tapahtuvan pienryhmäoppimisen 

ilmiöitä.  Aineisto on myös siinä mielessä arvokasta, että opiskelijat ja opiskelijapienryhmät 

pysyvät samoina kolmen oppimistehtävän ajan, jonka myötä on mahdollista esittää tietyin 

rajoituksin huomioita opiskelijoiden ja opiskelijapienryhmien tavoiteorientaatioiden 

pysyvyydestä ja muuttuvuudesta. Osalla opiskelijoista ja opiskelijapienryhmistä tavoite 

pysyi samantyyppisenä kaikkien kolmen tehtävän ajan ja osalla tavoite muuttui työskentelyn 

aikana, havainto, joka on samansuuntainen Pulkka ja Niemivirran (2013) tutkimuksen 

kanssa. He tutkivat Suomen maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden 

tavoiteorientaatioita, joiden pohjalta he jaottelivat opiskelijat (96 % miehiä ja 4 % naisia) 

hallintaorientoituneisiin (33 %), menestysorientoituneisiin (15 %), välinpitämättömiin 

(32 %) ja välttämisorientoituneisiin (20 %). Pulkka ja Niemivirta (2013, 314) havaitsivat, 

että neljän kuukauden aikana 60 % opiskelijoista motivationaalinen profiili oli pysynyt 

samana. Omassa tutkielmassani nousee esiin paitsi opiskelijoiden ja opiskelijoiden viitteitä 

opiskelijoiden tendenssistä valita tietty tavoiteorientaatiotyyppi tukevia tapauksia, mutta 

myös viitteitä siitä, että oppimistilanteella voisi olla merkitystä sille, minkä tyyppisiä 

tavoitteita opiskelijat työskentelylleen asettavat.  

 

Tässä tutkielmassani ei kumpikaan pienryhmän tavoiteorientaatiotyyppi nouse ylivertaiseksi 

toiseen nähden suhteessa oppimissuorituksen tasoon. Yksilöiden kohdalla korkean 

tehtäväkohtaisen oppimisorientaation ja suoriutumistason välillä on aiemmissa 

tutkimuksissa havaittu positiivinen yhteys, kuten myös positiivinen yhteys työsuoriutumisen 

sekä tehtäväsuoriutumisen ja oppimisorientaation välillä (Payne et al., 2007). Yksilötasolla 

on lisäksi työsuoriutumisen ja tehtäväsuoriutumisen ja lähestymis-suoritusorientaation 

välillä on tuotu esiin pieni positiivinen yhteys ja välttämis-suoritustavoitteilla on 

negatiivinen yhteys työ-ja tehtäväsuoriutumiseen (Payne et al., 2007). Pienryhmien 

opiskelutyöskentelylleen asettamien tavoitteiden ja kolmannen tehtävän oppimissuorituksen 

tason välillä on kuitenkin aineistossani havaittavissa mielenkiintoinen ilmiö: mikäli 

pienryhmän tavoite pysyy kahden ensimmäisen tehtävän aikana samana, suoriutuu ryhmä 

omaan tasoonsa nähden kolmannesta tehtävästä paremmin, kuin kahdesta ensimmäisestä 
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tehtävästä. Toki on huomioitava, että pienryhmiä, jolla on ensimmäisessä ja toisessa 

tehtävässä erityyppinen tavoite ja heikkenevä suoritustaso, on vain yksi ryhmä. Syy-

seuraussuhdetta on siis vaikea osoittaa. Mahdollisten korrelaatioiden osoittamiseksi 

tavoitetyyppien tai tavoitetyypin vaihdon välillä tutkimus olisi toteutettava uudelleen 

suuremmalla pienryhmien määrällä kuin tässä tutkielmassa. 

 

Tutkielmani tulosten hyödynnettävyyttä rajoittavat aineistoon liittyvät tekijät. Aineistossa ei 

ollut poistojen jälkeen yhtään miespuolista opiskelijaa, jolloin yleistettävyys kaikkiin 

opiskelijoihin on rajallista. Tapaustutkimuksen tulosten yleistettävyydestä on todettu, että 

niiden kuvaamien tapahtumien voidaan todennäköisesti esittää toteutuvan toisissa, 

keskeisiltä piirteiltään samankaltaisissa tilanteissa (Ronkainen et al., 2011, s. 144), tämän 

tutkielman tulosten osalta niitä voisi siis soveltaa naispuolisiin kasvatustieteen 

korkeakouluopiskelijoihin, jotka työskentelevät yhteisöllisen oppimistehtävän parissa 

verkko-oppimisympäristössä samassa pienryhmässä pidemmän aikaa. Mahdollisesti 

aineiston rajautuminen naispuolisiin opiskelijoihin selittää osaltaan oppimistavoitteiden 

suhteellisen suurta osuutta aineistossa, sillä aiemmista tutkimuksista (Harackiewicz et al., 

2002) on saatu havaintoja, että naisopiskelijat ovat miehiä alttiimpia asettamaan 

oppimistavoitteita. 

 

Tämä tapaustutkimus valottaa osaltaan Perryn ja Winnen (2013, s. 47) mukaan 

lisäkartoittamista vaativia itsesäätöisen oppimisen osa-alueita eli yksilöiden ja pienryhmien 

oppimistavoitteiden rajapintaa ja sitä, miten säätely muuttaa muotoaan yksilön tai ryhmän 

sisällä ajan kuluessa opiskelijoiden toiminnassa. Syvempää ymmärrystä siitä, miten yksilöt 

muodostavat yhdessä pienryhmänä tavoitteet yhteisöllisessä oppimisessa verkko-

oppimisympäristöissä voi lähteä hankkimaan esimerkiksi havainnoimalla pienryhmien 

yhteistä tavoitteenmuodostusprosessia esimerkiksi verkkoympäristöön jäävien jälkien 

tarkastelun tai videoinnin avulla, jonka ohella haastattelu- ja kyselymenetelmien, 

päiväkirjojen sekä ajattele ääneen-protokollien avulla voi hankkia tietoa siitä, miten yksilöt 

ja ryhmä tulkitsevat tavoitteenmuodostuksen tapahtuneen ja miksi he ovat asettaneet jonkin 

tietyn tavoitteen ryhmälleen ja ovatko he ryhmänä pohtineet muitakin vaihtoehtoja 

pienryhmän yhteiseksi tavoitteeksi, kuin tavoitetta, johon he lopulta päätyvät. Laajempien 

rinnakkaisten menetelmien käytön avulla on mahdollista rakentaa syvempää ymmärrystä 



83 

 

siitä, miten vuorovaikutus ja sosiaalinen vaihto voivat tukea oppimista ja oppimisen säätelyä 

(Perry & Winne, 2013, s. 47). Huomioitavaa kuitenkin on, että useiden uusien menetelmien 

hyödyntämisessä itsesäätelyn tutkimuksessa on omat ajankäytölliset ja soveltuvuuteen 

liittyvät haasteensa. Monimenetelmiä entistä suuremmassa mittakaavassa hyödyntämällä on 

olemassa mahdollisuus syvällisemmän tiedon saamiseen liittyen tavoitteiden osuuteen 

oppimisen yksilöllisen ja jaetun säätelyn kokonaisprosessissa.  

  



84 

 

LÄHTEET 

Aebli, H. (1991). Opetuksen perusmuodot. (suomentaja Unto Sinkkonen). Helsinki: WSOY. 

 

Biggs, J. & Collis, K. (1982). Evaluating the quality of learning: The SOLO taxonomy 

(Structure of the Observed Learning Outcome). New York, NY: Academic Press. 

 

Biggs, J. & Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university: What the student 

does. 3rd edition.Berkshire, England: McGraw-Hill. 

 

Boekaerts, M., Maes, S., Karoly, P. (2005). Self-regulation across domains of applied psy-

chology: Is there an emerging concensus? Applied Psychology: An International Review, 

2005, 54(2), 149–154. doi:10.1111/j.1464-0597.2005.00201.x 

 

Bouffard, T., Boisvert, J., Vezeau, C., & Larouche, C. (1995). The impact of goal orientation 

on self-regulation and performance among college students. British Journal of Educational 

Psychology, 65, 317–329. doi:10.1111/j.2044-8279.1995.tb01152.x 

 

Cellar, D., Stuhlmacher, A., Young, S., Fisher, D., Adair, C., Haynes, S. et al. (2011). Trait 

goal orientation, self-regulation, and performance: A meta-analysis. Journal of Business & 

Psychology 26, 467–483. doi: 10.1007/s10869-010-9201-6 

 

Corno, L., & Mandinach, E. B. (1983). The role of cognitive engagement in classroom 

learning and motivation. Educational psychologist, 18(2), 88–108. doi: 

10.1080/00461528309529266 

 



85 

 

Dinsmore, D.L., Alexander, P.A., & Loughlin, S.M. (2008). Focusing the conceptual lens 

on metacognition, self-regulation, and self-regulated learning. Educational Psychology Re-

view, 20, 391–409. 

 

Duncan, T. G., & McKeachie, W. J. (2005). The making of the motivated strategies for 

learning questionnaire. Educational Psychologist, 40(2), 117–128. 

 

Efklides, A. (2013). Metacognition, motivation, and affect in the school context: Metacog-

nitive experiences in the regulation of motivation. In Kreitler, S. (Ed.), Cognition & motiva-

tion: Forging an interdisciplinary perspective. ( s.383–406) New York, NY: Cambridge 

University Press. 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen (2. painos). Tampere: 

Vastapaino. 

 

Fischer, F., Kollar, I., Stegmann, K., Wecker, C., Zottmann, J., & Weinberger, A. (2013). 

Collaboration scripts in computer-supported collaborative learning. In Hmelo-Silver, C., 

Chinn, C., Chan, C., O'Donnell, A. (Eds.), The international handbook of collaborative 

learning (s. 403–419). New York, NY: Routledge. 

 

Hadwin, A.F., Järvelä, S., & Miller, M. (2011). Self-Regulated, co-regulated, and socially 

shared regulation of learning. In Zimmerman, B. & Schunk, D. (Eds.), Handbook of self-

regulation of learning and performance. (s. 65–84) New York, NY: Routledge. 

 

Hadwin, A., Nesbit, J., Jamieson-Noel, D., Code, J., & Winne, P. (2007). Examining trace 

data to explore self-regulated learning. Metacognition and Learning, 2, 107–124. 

 



86 

 

Hadwin, A., Oshige, M., Gress, C., & Winne, P. (2010). Innovative ways for using gStudy 

to orchestrate and research social aspects of self-regulated learning. Computers in Human 

Behavior, 26, 794-805. 

 

Harackiewicz, J., Barron, K., Tauer, J. & Elliot, A. (2002). Predicting success in college: A 

longitudinal study of achievement goals and ability measures as predictors of interest and 

performance from freshman year through graduation. Journal of Educational Psychology, 

94, 562–575.  

 

Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2008). Motivation and action. New York, NJ: Cambridge 

University Press. 

 

Hesse-Biber, S., & Leavy, P. (2011). The practice of qualitative research (2nd edition). 

SAGE. 

 

Holsti, O. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. Reading, MA: 

Addison-Wesley. 

 

Ikonen, O. (2000). Oppimisvalmiudet ja opetus. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Ireson, J (2008). Learners, learning and educational activity. London, UK: Routledge. 

 

Jyrinki, E. (1977). Kysely ja haastattelu tutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus.  

 

Järvelä, S. & Hadwin, A. (2013). New Frontiers: Regulating learning in CSCL. Educational 

Psychologist, 48(1), 25–39. doi:10.1080/00461520.2012.74800  



87 

 

 

Järvelä, S., Häkkinen, P. & Lehtinen, E. (2006). Oppimisen teoria ja teknologian opetus-

käyttö. Teoksessa Järvelä, S., Häkkinen, P., & Lehtinen, E. (2006) (Toim.), Oppimisen teo-

ria ja teknologian opetuskäyttö. ( s.8-14). Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy. 

 

Järvelä, S., Järvenoja, H., & Veermans, M. (2008). Understanding the dynamics of motiva-

tion in socially shared learning. International Journal of Educational Research, 47, 122–

135.  

 

Järvelä, S., Volet S., & Järvenoja H. (2010). Research on motivation in collaborative learn-

ing: Moving beyond the cognitive–situative divide and combining individual and social pro-

cesses. Educational Psychologist, 45, 15–27. doi:10.1080/00461520903433539 

 

Järvenoja, H. (2010). Socially shared regulation of motivation and emotions in collaborative 

learning. (Doctoral Dissertation).Retrieved from Jultika-Oulun yliopiston elektroniset jul-

kaisut (http://urn.fi/urn:isbn:9789514263309) 

 

Järvenoja, H. & Järvelä, S. (2006). Motivaation ja emootioiden säätely oppimisprosessin 

aikana. Teoksessa Järvelä, S. & Häkkinen, P. & Lehtinen, E. (toim.), Oppimisen teoria ja 

teknologian opetuskäyttö. ( s. 85–102) Helsinki: WSOY. 

 

Järvenoja, H., Volet, S. & Järvelä, S. (2013). Regulation of emotions in socially challen-

ging learning situations: An instrument to measure the adaptive and social nature of the re-

gulation process., Educational Psychology, 33(1), 31-58. doi:10.1080/01443410.2012.742334 

 

http://let.oulu.fi/fi/user/60/publications
http://let.oulu.fi/fi/publications/author/47
http://let.oulu.fi/fi/user/80/publications


88 

 

Kolić-Vehovec, S., Rončević, B., & Bajšanski, I. (2008). Motivational components of self-

regulated learning and reading strategy use in university students: The role of goal orienta-

tion patterns. Learning and Individual Differences, 18, 108–113. 

 

Kuusisaari, H. (2010). Yhteisen tiedon tuottamisen prosessi- teoriatiedon ja opettajien koke-

mustiedon kohtaaminen kehittämispuheessa. Kasvatus, 41(3), 226–239. 

 

Lajoie, S. (2008). Metacognition, self-regulation, and self-regulated learning: A rose by any 

other name. Educational Psychology Review, 20, 469–475. 

 

Simon Fraser University Public Affairs and Media Relations (10.7.2013) Learning in an information 

overload world. Media release. Haettu 5.11.2013 osoitteesta: http://www.sfu.ca/pamr/media-re-

leases/2013/learning-in-an-information-overload-world.html 

 

LET- Learning & Educational Technology Research Unit (18.6.2013). ADDRESS. ADDRESS 

- Adaptive Motivation Regulation in Individual and Socially Shared Learning Situations. Haettu 

30.10.2013 osoitteesta: http://www.oulu.fi/let/node/10088 

 

Linnenbrink-Garcia, L., & Fredricks, J. (2008). Developmental perspectives on achievement 

motivation: Personal and contextual influences. In Shah, J., & Gardner, W. (Eds.), Handbook 

of motivational science. (s. 448–464) New York,NY: Guilford Press.  

 

Ludvigsen, S.R. & Mørch, A.I. (2011). Theoretical bases of computer supported learning. In 

Aukrust, V. (Ed.), Learning and cognition in education. (s. 46-51). Oxford, UK: Elsevier. 

 

http://www.sfu.ca/pamr/media-releases/2013/learning-in-an-information-overload-world.html
http://www.sfu.ca/pamr/media-releases/2013/learning-in-an-information-overload-world.html
http://www.oulu.fi/let/node/10088


89 

 

Martin, A.J., Marsh, H.W., Debus, R.L., & Malmberg, L.-E. (2008). Performance and mas-

tery orientation of high school and university/ college students: A rasch perspective. Educa-

tional and Psychological Measurement, 68(3), 464–487. 

 

Maykut, P., & Morehouse, R. (1994). Beginning qualitative research: A philosophic and 

practical guide. Oxford, England: Taylor & Francis. 

 

Meece, J. (1994). The role of motivation in self-regulated learning. In Schunk, D. & Zim-

merman, B. (Eds.), Self-regulation of learning and performance: Issues and educational ap-

plications. (s.25–44). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Mehta, A., Feild, H., Armenakis, A., & Mehta, N. (2009). Team goal orientation and team 

performance: The mediating role of team planning. Journal of Management, 35, 1026–1046. 

doi:10.1177/0149206308326773 

 

Nesbit, J., Winne, P., Jamieson-Noel, D., Code, J., Zhou, M., MacAllister, K. et al. (2006). 

Using cognitive tools in gStudy to investigate how study activities covary with achievement 

goals. Journal of Educational Computing Research, 35, 339–358. 

 

Newman, R. S. (1994) Adaptive help seeking: A strategy of self-regulated learning. In-

Schunk, D. & Zimmerman, B.(Eds.), Self-regulation of learning and performance: Issues 

and educational applications ( s. 283–301). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

OECD (2013). Pisa 2015 draft: collaborative problem solving framework. [Pdf–tiedosto]. 

Haettu sivustolta OECD: Internetosoite: http://www.oecd.org/pisa/pisapro-

ducts/Draft%20PISA%202015%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Fra-

mework%20.pdf 

 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Framework%20.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Framework%20.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Framework%20.pdf


90 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö(2013). Opetus- ja kulttuuriministeriön älystrategia. OKM-

KIDE. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto. Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:9. [Pdf-tiedosto] Haettu sivustolta Opetus- ja 

kulttuuriministeriö. Internetosoite: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkai-

sut/2013/liitteet/OKM9.pdf?lang=fi 

 

Payne, S. C. Youngcourt, S. S., & Beaubien, J. M. (2007). A meta-analytic examination of 

the goal orientation nomological net. Journal of Applied Psychology, 92, 128–150. 

 

Perry, N., & Winne, P. (2013). Tracing students’ regulation of learning in complex collabo-

rative task. In Volet, S., & Vauras, M. (Eds.), Interpersonal regulation of learning and mo-

tivation: Methodological advances. (s. 45–66). New York, NY: Routledge. 

 

Pintrich, P. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In Boekaerts, M., 

Pintrich, P. & Zeidner, M. (Eds.), Handbook of self-regulation (s. 451–502). San Diego: 

Academic Press. 

 

Pintrich, P., & Schunk, D. (2002). Motivation in Education. Theory, Research, and Applica-

tions (2nd edition). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall. 

 

Pintrich, P., Smith, D., Garcia, T., & McKeachie, W. (1991). A manual for the use of the 

Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Ann Arbor: University of 

Michigan, National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning.  

 

Pintrich, P., Smith, D., Garcia, T., & McKeachie, W. (1993). Reliability and predictive va-

lidity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educational and 

Psychological Measurement, 53, 801-813.  

 



91 

 

Pressick-Kilborn, K., Sainsbury, E., & Walker, R. (2005). Making sense of theoretical fra-

meworks and methodological approaches: Exploring conceptual change and interest in 

learning from a socio-cultural perspective. Australian Educational Researcher, 32(2), 25–

48. 

 

Pulkka, A. & Niemivirta, M. (2013): Adult students' achievement goal orientations and eval-

uations of the learning environment: a person-centred longitudinal analysis, Educational Re-

search and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 19(4), 297–322 

doi:10.1080/13803611.2013.767741 

 

Rasmussen, E., Østergaard, P., & Beckmann, S. (2006). Essentials of social science research 

methodology. Odense, Denmark: University Press of Southern Denmark. 

 

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S., & Paavilainen, E. (2011). Tutkimuksen 

voimasanat. Helsinki: WSOYpro. 

 

Roschelle, J. (2013): Special Issue on CSCL: Discussion. Educational Psychologist, 48:1, 

67–70. doi:10.1080/00461520.2012.749445 

 

Salovaara, H. (2005). Achievement Goals and Cognitive Learning Strategies in Dynamic 

Contexts of Learning.(Doctoral dissertation). Retrieved from Jultika –Oulun yliopiston el-

ektroniset julkaisut. (http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-7763-5) 

 

Sawyer, R. (2013). Qualitative Methodologies for Studying Small Groups. In Hmelo-Silver, 

C., Chinn, C., Chan, C., O'Donnell, A. (Eds.), The international handbook of collaborative 

learning (s. 126–148). New York, NY: Routledge. 

 

Schreier, M. (2013). Qualitative content analysis in practice (2.painos). London, UK: 

SAGE.  



92 

 

 

Schunk, D. (1994) Self-regulation of self-efficacy and attributions in academic settings. In 

Schunk, D. & Zimmerman, B.(Eds.), Self-regulation of learning and performance.(s.75-99) 

New York, NY: Routledge. 

 

Schunk, D (2008) Metacognition, self-regulation, and self-regulated learning: Research rec-

ommendations. Educational Psychology Review 20, 463–467. 

 

Schunk, D., & Ertmer, P. (2000). Self-regulation and academic learning Self-efficacy en-

hancing interventions. In Boekaerts, M., Pintrich, P. & Zeidner, M. (Eds.), Handbook of self-

regulation (s. 631–650). San Diego, CA: Academic Press. 

 

SOLO-taksonomia esseevastauksen arvioinnin apuna (15.10.2010). Haettu 4.11.2013, 

sivustolta Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry. Internetosoite: 

http://www.feto.fi/ff_yo_arv_solo.htm 

 

Teddlie, C. & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: Integrating 

quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Thousand 

Oaks, CA: SAGE. 

 

Tulevaisuus 2030a (12.6.2013). Millaista Suomea tavoittelemme? Haettu 12.6.2013, sivus-

tolta Tulevaisuus 2030 internetosoite: http://tulevaisuus.2030.fi/millaista-suomea-tavoitte-

lemme/tietoa-sivustosta/ 

 

Tulevaisuus 2030b (12.6.2013). Millaista Suomea tavoittelemme? Yksilöityä työelämää. 

Haettu 12.6.2013, sivustolta Tulevaisuus 2030 internetosoite : http://tulevaisuus.2030.fi/mil-

laista-suomea-tavoittelemme/tulevaisuuden-tyoeelaemae/yksiloeityae-tyoeelaemaeae/ 



93 

 

 

Tulevaisuus 2030c (12.6.2013). Millaista Suomea tavoittelemme? Maailman paras koulu-

tusjärjestelmä. Haettu 12.6.2013, sivustolta Tulevaisuus 2030 internetosoite: http://tulevai-

suus.2030.fi/millaista-suomea-tavoittelemme/tulevaisuuden-tyoeelaemae/maailman-paras-

koulutusjaerjestelmae/ 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2012). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

Tammi. 

 

Tynjälä, P. (2002). Oppiminen tiedon rakentamisena: Konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

perusteita (2. painos). Helsinki: Tammi. 

 

Valtionneuvoston kanslia (12.6.2013). Ennakointivaihe. Haettu 12.6.2013 sivustolta Valtio-

neuvoston kanslia internetosoite: http://vnk.fi/hankkeet/tulevaisuusselonteko358587/Enna-

kointivaihe/ennakointivaihe.jsp 

 

Vygotsky, L. (1979). Mind in society: The development of higher psychological processes 

(2nd edition). Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 

Wigfield, A., Klauda, S., & Cambria, J. (2011). Influences on the development of academic 

self-regulatory processes.In Zimmerman, B.J., & Schunk, D. (Eds.), Handbook of self-reg-

ulation of learning and performance. (s. 33–48). New York, NY: Routledge. 

 

Winne, P. (2006). How software technologires can improve research on learning and bolster 

school reform, Educational Psychologist, 41(1), 5–17. 

 



94 

 

Winne, P. & Hadwin, A. (2011). Self-regulated learning and socio-cognitive theory. In 

Aukrust, V. (Ed.), Learning and cognition in education. (s. 34–39) Oxford, UK: Elsevier. 

 

Winne, P., Hadwin, A., & Gress, C. (2010). The Learning Kit project: Software tools for 

supporting and researching regulation of collaborative learning. Computers in Human Be-

havior, 26, 787-793. 

 

Wolters, C., Benzon, M., & Arroyo-Giner, C. (2011). Assessing Strategies for the self-reg-

ulation of motivation. In. Zimmerman, B. & Schunk, D. (Eds.), Handbook of self-regulation 

of learning and performance.( s. 298–312.) New York, NY: Routledge. 

 

Zhou, M. (2013). University student’s goal profiles and metacomprehension accuracy. Edu-

cational Psychology, 33(1), 1–13. 

 

Zimmerman, B. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal 

of educational psychology, 81(3), 329–339. 

 

Zimmerman, B. (1994). Dimensions of academic self-regulation: A conceptual framework 

for education. In Schunk, D. & Zimmerman, B. (Eds.), Self-regulation of learning and per-

formance. (s. 3-21.) New York, NY: Routledge.  

 

Zimmerman, B. (2002). Becoming a self-regulated learner. An Overview. Theory into prac-

tice, 41(2), 64–70. 

  

Zimmerman, B. (2011). Motivational sources and outcomes of self-regulated learning and 

performance. In Zimmerman, B & Schunk, D. (Eds.), Handbook of self-regulation of learn-

ing and performance. (s. 49–64) New York, NY: Routledge. 



95 

 

 

Zimmerman, B. & Cleary, T.(2009). Motives to self-regulate learning: A social-cognitive 

account. In Wentzel, K. & Wigfield, K.(Eds.), Handbook of motivation at school. (s. 247-

264). New York, NY: Routledge. 

 

Zimmerman, B. & Schunk, D. (2011). Self-regulated learning and performance: An intro-

duction and an overview. In Zimmerman, B. & Schunk, D. (Eds.), Handbook of self-regula-

tion of learning and performance.( s. 1-14) New York, NY: Routledge. 



 

 

LIITTEET 

LIITE 1. OPPIMISTEHTÄVIEN 1 JA 2 TEHTÄVÄNANNOT 

 

Tehtävänanto tehtävään 1 

Olette nyt perehtynyt aiheeseen Itsesäätöinen Oppiminen luennoilla, lukemalla aihetta kä-

sitteleviä artikkeleita ja työstämällä aihetta SOLOjakson aikana.  

 

Luokaa nyt yhdessä tämän ymmärryksen pohjalta kuvaus aidosta tai aidontyyppisestä tilan-

teesta, jossa Itsesäätöinen oppiminen on merkittävässä roolissa. Tämä ”case” kuvaus voi 

nousta omista kokemuksista, sanomalehtijutusta jne. tai olla näiden yhdistelmä. Sopikaa mi-

ten toimitte ryhmänä käyttäen apuna nStudyn ”CHAT”- työkalua. kun case kuvaus on val-

mis, analysoikaa se yhdessä teoreettisen ymmärryksenne pohjalta. Analyysi tehdään ”case 

analyysi” dokumenttiin. 

  

Tehtävänanto tehtävään 2 

Olette nyt perehtynyt aiheeseen Strateginen Oppiminen luennoilla, lukemalla aihetta käsit-

televiä artikkeleita ja työstämällä aihetta SOLOjakson aikana.  

 

Tämän viikon ryhmätyöskentelyjakson tehtävänä on etsiä esimerkki, jossa mainostetaan tai 

kaupataan nopeaa ja helppoa tietä oppimiseen. Tämä esimerkki voi olla video You Tubesta, 

netistä löytyvä opas tai vinkki tai vaikka lehtijuttu. Analysoikaa kriittisesti tapaus erityisesti 

strategisen oppimisen näkökulmasta. Hyödyntäkää analyysissa sitä tietoa, mitä olette luen-

tojen ja lukemiston perusteella oppineet. Analyysin tukena voitte käyttää SOLO työskentely-

jakson aikana laatimianne muistiinpanoja ja työstää niitä eteenpäin yhteisten ajatustenne 

pohjalta. 

  



 

 

LIITE 2. OPPIMISTEHTÄVIEN SOLO-TAKSONOMIAN MUKAISET ARVIOINNIN TASOT 

1-5  

 

Mukailtu: Biggs ja Collis (1982) ja SOLO-taksonomia esseevastauksen arvioinnin apuna, (2010) 

pohjalta  

SOLO- taksonomian 

mukainen Arviointi-

taso (asteikko 1-5) ja 

nimi 

Arviointitason mukaisen vastauksen piirteet 

1= Esistrukturinen 

vastaus (1-1,9) 

Tehtävää ei ole ymmärretty oikein. Vastaus ottaa huomioon aino-

astaan yhden asian, eikä onnistu suhteuttamaan käsitteitä selityk-

siin. Käyttää perusteluna yhtä asiantilaa ja vain osittain raapaisee 

pääasiaa. 

2= Yksistruktuuri-

nen vastaus 

(2-2,9) 

Useita eri käsitteitä tehtävään liittyen on huomioitu, mutta niitä on 

lueteltu tai kerrottu kaavamaisesti. Niiden sisältöä ei selitetä tai 

selitys on hyvin yksinkertainen. Ei esitetä yleistä johtopäätöstä. 

3= Monistruktuuri-

nen vastaus 

(3-3.9) 

Useita yhteensopivia näkökulmia on huomioitu sekä 

havainnollistettu niitä kuvaavien esimerkkien avulla, jotka 

nousevat case-kuvauksesta. Kuitenkin konflikteja tai kriittistä 

keskustelua on vältetty. Case-kuvaus ja analyysi ovat 

johdonmukaisia. 

4= Suhteutettu vas-

taus 

(4-4.9) 

Keskeiset käsitteet on osattu nimetä ja niitä on havainnollistettu 

esimerkkien avulla. Casen kuvaus ja analyysi ovat 

johdonmukaisia. Kuvauksessa ja analyysissa on tuotu esille omaa 

pohdintaa. 

5= Jatkettu abstra-

hointi 

(5) 

Vastauksessa on monipuolista induktiota ja deduktiota, tiedon 

yhteyksien taitavaa hahmottamista, hypoteesien ja yleistysten 

kuvailua. 



 

 

LIITE 3. AINEISTOT JA PUUTTUVAT AINEISTOT 

 

 Yksilötavoitteet Ryhmätavoitteet Oppimistehtävät 

Ryhmä Tehtävä op1 op2 op 3 

1 1 x x x x x 

1 2 o x x x x 

1 3 x x x x x 

2 1 x x x x x 

2 2 x x x x x 

2 3 x x x o x 

3 1 x x x x x 

3 2 x x x x x 

3 3 x x x x x 

4 1 x x x x x 

4 2 x x x x x 

4 3 x x x x x 

5 1 x x x x x 

5 2 x x x x x 

5 3 x x x x x 

6 1 x x x x x 

6 2 x x x x x 

6 3 x x x x x 

 

Taulukossa on visuaalisen selkeyden vuoksi käytetty lyhennettyjä nimikkeitä, jossa: Ryhmä- 

ryhmän nimi, Tehtävä- tehtävän numero 1-3, Yksilötavoitteet-yksilöiden 

yksilötyöskentelyjakson tavoitteet, op1- pienryhmän ensimmäinen opiskelija, op2-

pienryhmän toinen opiskelija, op3-pienryhmän kolmas opiskelija, Ryhmätavoite- 

pienryhmän ryhmätyöskentelyjakson tavoite, Oppimistehtävä- oppimistehtävän 

ryhmätyöskentelyjakson oppimistehtäväsuoritus. Taulukon merkinnöissä x- tieto löytyy 

aineistosta, o-puuttuva tieto. 

  



 

 

 

LIITE 4. YKSILÖTAVOITETYYPIN OPPIMISTAVOITE KOODAUSÄÄNNÖT JA AINEIS-

TOESIMERKIT 

 

Yksilötavoitteen (f=36) luokitus op-

pimistavoitteeksi (f=29): koodaus-

säännöt a-c 

”Oppijan motivationaalisena fokuk-

sena on..” 

 

Koodaussäännön mukaisia aineistoesimerkkejä 

a) kiinnostus saada tietämystä, 

kehittää omia taitojaan ja ky-

kyjään, kehittää omaa osaa-

mistaan tai ymmärrystään 

opittavaan aiheeseen liittyen 

Saada ideoita oman motivaation kontrollointiin ja 

mahdollisesti myös apua opiskelijoiden motivaa-

tion herättämiseen (siinäpä tuli kaksi tavoitetta) 

(Tanja/4/t3) 

 

b) halu hallita opittava aines ja 

oppia uutta. 

Osata määritellä keskeiset käsitteet ja niiden väli-

set yhteydet. (Anne/3/t3) 

 

Oppia strategisesta oppimisesta uusia oppimista-

poja (Tuuli/ 5/t2) 

 

c) halu sisäistää jokin asia, pe-

rehtyä johonkin asiaan tai 

ymmärtää jokin asia 

 

Ymmärtää motivaation merkitys oppimiselle ja it-

sesäätelylle (Ella/3/t3) 

 

Sisäistää käsitteiden sisällöt oppimistieteiden nä-

kökulmasta. ( Eveliina/4/t1) 

 

*Koodaussäännöt a, b ja c ovat toisilleen vaihtoehtoiset ja kuvastavat kaikki oppimisorien-

taation eri muotoja. Koodaussäännöt a) ja b) olemme luoneet 2.3.tavoiteorientaatiot-lu-

vussa esiteltyjen oppimisorientaatiokuvausten pohjalta ja koodaussääntö c) on luotu ai-

neiston lukemisen pohjalta ja liitetty oppimisorientaation muodoksi 

 

 



 

 

LIITE 5. SOLO-TAKSONOMIAN TASOJA 1-5 VASTAAVIEN OPPIMISTEHTÄVÄSUORI-

TUSTEN LUKUMÄÄRÄT AINEISTOSSA 

 

SOLO- taksonomian mukainen arvioin-

titaso (asteikko 1-5) ja nimi 

Kriteerin mukaisen vastauksen 

piirteet 

Kriteerinmukaiset 

oppimistehtävävas-

taukset (kpl) 

(kaikki f=12) 

1= Esistrukturinen vastaus (1-1,9) Tehtävää ei ole ymmärretty 

oikein. Vastaus ottaa huomi-

oon ainoastaan yhden asian, 

eikä onnistu suhteuttamaan 

käsitteitä selityksiin. Käyttää 

perusteluna yhtä asiantilaa ja 

vain osittain raapaisee pää-

asiaa. 

2 

2= Yksistruktuurinen vastaus 

(2-2,9) 

Useita eri käsitteitä tehtävään 

liittyen on huomioitu, mutta niitä 

on lueteltu tai kerrottu kaavamai-

sesti. Niiden sisältöä ei selitetä 

tai selitys on hyvin yksinkertai-

nen. Ei esitetä yleistä johtopää-

töstä. 

4 

3= Monistruktuurinen vastaus 

(3-3.9) 

Useita yhteensopivia näkökul-

mia on huomioitu sekä havain-

nollistettu niitä kuvaavien esi-

merkkien avulla, jotka nousevat 

case-kuvauksesta. Kuitenkin 

konflikteja tai kriittistä keskuste-

lua on vältetty. Case-kuvaus ja 

analyysi ovat johdonmukaisia. 

4 

4= Suhteutettu vastaus 

(4-4.9) 

Keskeiset käsitteet on osattu 

nimetä ja niitä on 

havainnollistettu esimerkkien 

avulla. Casen kuvaus ja 

analyysi ovat johdon-

2 



 

 

mukaisia. Kuvauksessa ja 

analyysissa on tuotu esille 

omaa pohdintaa. 

 

5= Jatkettu abstrahointi 

(5) 

Vastauksessa on monipuolista 

induktiota ja deduktiota, 

tiedon yhteyksien taitavaa 

hahmottamista, hypoteesien ja 

yleistysten kuvailua. 

0 

 

Mukailtu: Biggs ja Collis (1982) ja SOLO-taksonomia esseevastauksen arvioinnin apuna (2010) 

pohjalta. 
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