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1 JOHDANTO 

 

Olemme kiinnostuneita siitä, miten luokanopettajat kokevat oppimisen ilon koulukonteks-

tissa. Näitä kokemuksia pyrimme selvittämään kerronnallisen lähestymistavan kautta. 

Olemme tietoisesti valinneet tutkimukseemme positiivisen näkökulman, joka toimii punai-

sena lankana läpi tutkimuksen. Vaikka pidämme iloa ja muita tunteita tärkeinä koulumaa-

ilmassa, emme kuitenkaan ajattele, että koulun ja oppimisen tulisi olla aina hilpeää ja ilois-

ta hauskanpitoa. Myös Rantala (2006a, 132) pohtii, että tarvitseeko kaiken elämässä olla 

hauskaa ja onko opettajan tehtävä todella toimia jonkinlaisena koomikkona hauskuutta-

massa oppilaita?  

 

Kiinnostuimme positiivisesta näkökulmasta oppimiseen ja koulumaailmaan vastareaktiona 

usein mediassa esiin nouseville koulumaailman varjopuolille. Viime vuosina on ollut pal-

jon puhetta opettajan työssä jaksamisesta, auktoriteetin katoamisesta, kiusaamisesta ja op-

pilaiden viihtymättömyydestä koulussa. Yleinen tutkimustulos on, että suomalaislapset 

pärjäävät, mutta eivät viihdy koulussa. Haluamme tutkimuksellamme antaa painoarvoa 

positiivisille tunteille ja onnistumisen kokemuksille koulumaailmassa.  

 

Laajassa WHO:n toteuttamassa koululaistutkimuksessa selvitettiin 11-, 13- ja 15-

vuotiaiden tyttöjen ja poikien terveyttä ja hyvinvointia sosiaalisessa kontekstissa.  HBSC-

tutkimus (Health Behaviour in School-aged Children) osoittaa, että kokemukset koulusta 

voivat olla merkittäviä nuoren itsetunnon kehittymiselle ja terveyskäyttäytymiselle. Ha-

vainnot osoittavat, että koulussa viihtyvillä nuorilla tulee olemaan jatkossakin positiivi-

semmat elämäntavat ja parempi terveydentila. Koulu voi edistää lasten terveyttä ja hyvin-

vointia positiivisten oppimiskokemusten kautta. Tutkimuksen laaja maiden välinen vertailu 

osoittaa, että suomalaisnuorten kouluviihtyvyys on vertailumaista lähes heikointa. Suoma-

laispojat viihtyvät koulussa selkeästi suomalaistyttöjä huonommin. (Currie, Zanotti, Mor-

gan, Currie, de Looze, Roberts,  Samdal, Smith & Barnekow 2012, 2,7, 45-48.) Kuitenkin 

neljännen luokan oppilaiden lukutaitoa, matematiikan ja luonnontieteiden osaamista mit-

taavien PIRLS- (Progress in International Reading Literacy Study) ja TIMSS- (Trends in 

International Mathematics and Science Study) tutkimusten mukaan suomalaislasten tiedol-
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liset ja taidolliset oppimistulokset ovat kansainvälisesti vertailtuna erinomaiset, vaikka 

suomalaislasten koulussa viihtyminen on heikkoa. Se näkyy oppilaiden asenteessa ja huo-

nossa oppimismotivaatiossa. (Kupari, Sulkunen, Vettenranta & Nissinen 2012, 7, 120.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelma on uudistumassa ja sen luonnosteleminen on jo aloitet-

tu. Verrattaessa nykyistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa (Opetushallitus 2004) ja 

Opetushallituksen (2012) perusopetuksen opetussuunnitelman luonnosta voidaan havaita, 

että uudessa opetussuunnitelmassa tullaan tunteille antamaan enemmän painoarvoa. Oppi-

misen ilon termi mainitaan useampaan otteeseen luonnoksessa, kun nykyisessä opetus-

suunnitelmassa sitä ei mainita lainkaan. Myös ilo ja tunteiden reflektointi nähdään liittyvän 

vahvasti koulukontekstin ja opetuksen tukemiseen. Voidaan näin ollen ajatella, että ope-

tuksessa halutaan kiinnittää entistä enemmän huomiota myönteisiin tunteisiin, kuten iloon, 

osana opetusta ja koulumaailmaa. 

Tunteita osana koulumaailmaa on tutkittu hyvin vähän ja ne on perinteisesti pyritty pitä-

mään erilleen oppimisesta. Erityisesti myönteisten tunteiden tutkimus on koulumaailmassa 

ollut vähäistä. (Rantala & Määttä 2012, 87.)  Rantala (2000, 9) painottaa tutkimuksessaan, 

ettei koulu ole tunteeton paikka, vaan kouluun ja oppimiseen liittyy paljon tunteita. Sosiaa-

linen ympäristö kuitenkin vaikuttaa tunteiden ilmaisuun, joten koulu yhtenä oppilaiden 

merkityksellisistä ympäristöistä mahdollistaa hyvin tunneilmaisujen sisällön ja voimak-

kuuksien tutkimisen (Rantala 2006a, 136).  

 

Rantala näkee oppimisen ilon oppimisprosessin aikana tai sen jälkeen koetuksi, aktiivisen 

toiminnan yhteydessä tai päätteeksi syntyneeksi onnistumisen ja osaamisen kokemukseksi. 

Oppimisen ilon kannalta on tärkeää, että oppilaalla on aktiivinen rooli toimijana koko op-

pimisprosessin ajan, sillä iloa tuottaa loppuun saadun työn lisäksi myös aktiivinen toiminta 

tavoitteen saavuttamiseksi eri oppimisprosessin vaiheissa. (Rantala 2006a, 136.) Sosiaali-

nen yhdessäolo on ilon kokemisen edellytyksiä. Ikätovereiden seura, oppimistilanteen va-

paus ja opettajan aito kiinnostus ovat avaimet ilon kokemiseen luokkahuoneessa. (Rantala 

2000, 109- 111.)  Varila (1999, 68) näkee tunteiden olevan toiminnan perusta, jolloin ne 

säilyttävät, muuttavat tai päättävät yksilön ja ympäristön välisiä suhteita. Vaikka tunteiden 

merkitystä oppimisprosessissa väheksytään, ilman kosketusta oppijan emotionaalisuuteen 

ei todellista oppimista voi edes tapahtua (Rantala 2000, 14). 
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Mielestämme Rantalan väitöskirja on ainoa syvällisesti oppimisen iloon perehtynyt suoma-

lainen tutkimus, joka sijoittuu koulukontekstiin. Rantalan tutkimus on luonteeltaan etno-

grafinen ja sijoittuu alkuopetukseen. Me puolestaan haluamme laajentaa oppimisen ilon 

tutkimusta tuoden esille luokanopettajien kokemuksia alakoulun eri luokka-asteilta. Koska 

tarkastelemme opettajien kertomuksia, tutkimuksemme lähestymistapa on narratiivinen. 

 

Tutkimuksemme mahdollisesti herättelee haastateltavia opettajia reflektoimaan omaa työ-

tään sekä kasvatus- ja opetusfilosofiaansa oppimisen ilon näkökulmasta. Haluamme nostaa 

opettajien kokemuksista esille iloa tuottavia elementtejä ja osallistua näin omalta osaltam-

me tieteelliseen keskusteluun opettajan työn positiivista puolista vastapainoksi kielteisesti 

värittyneelle keskustelulle. Saamme tutkimuksemme kautta mahdollisesti työkaluja ja 

voimavaroja omaan tulevaan työhömme opettajien kertomusten kautta. 
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2 POSITIIVINEN PSYKOLOGIA ILON TUNTEEN VIITEKEHYK-

SENÄ 

Tässä luvussa pyrimme luomaan käsityksen tunteista ja ilosta positiivisen psykologian nä-

kökulmasta. Lähestymme ilon käsitettä tunteita käsittelevien teorioiden ja määritelmien 

pohjalta. Tarkoituksemme on esittää, millä tavalla iloa tarkastellaan tässä tutkimuksessa 

sekä lähestyä tunteita ja iloa oppimisen iloa avartavista näkökulmista. Positiivisen psyko-

logian teorian valossa pyrimme esittelemään tutkimuksemme viitekehystä ja tuomaan esil-

le ilon ja tunteiden merkityksen ihmisen kehittymisen näkökulmasta. Lisäksi esittelemme 

muutamia positiivisen psykologian teorioita ja suuntauksia, jotka soveltuvat erityisen hyvin 

tutkimuksemme viitekehykseen. 

Barbara Fredricksonia voidaan pitää yhtenä positiivisen psykologian näkemyksen uranuur-

tajana. Positiivinen psykologia on kääntänyt monien psykologien katseita kielteisten tun-

teiden tarkastelusta ihmisen vahvuuksien ja ilon kokemisen lähteiden tutkimiseen.  (Fred-

rickson 2003, 330.) Ojasen (2007, 9, 22) mukaan positiivisen psykologian keskiössä ovat 

yksilön hyvinvointi ja onnellisuus sekä tutkimuksen kohteena ihmisen vahvuudet ja kyky 

selviytyä elämänsä ongelmatilanteista. Fredrickson (2003, 330) mainitsee positiivisen psy-

kologian yhdeksi merkittäväksi havainnoksi sen, että ihmiset, jotka tuntevat paljon positii-

visia tunteita arjessaan elävät pidempään kuin vähemmän positiivisia tunteita kokevat.   

Suhteessa kielteisiin tunteisiin on positiivisia tunteita tutkittu psykologian tutkimuksen 

historiassa selkeästi vähemmän. Yksi mahdollinen syy on, että positiivisia tunteita on vai-

keampi tutkia, sillä niitä on vähemmän ja erilaisia positiivisia tunteita on suhteellisen vai-

kea erottaa toisistaan. Esimerkiksi ilon, huvittuneisuuden ja seesteisyyden tunteet ovat tun-

neilmaisultaan selkeästi lähempänä toisiaan kuin kielteisistä tunteista suru ja pelko. Tuntei-

ta käsittelevissä tutkimuksissa tutkijat usein luokittelevatkin positiiviset tunneilmaukset 

yhdeksi kategoriakseen jokaista kolmea tai neljää kielteistä tunneilmaisua kohden. Tämä 

epätasapaino heijastuu sekä kielen tunnesanoihin että fyysisiin tunneilmaisuihin. (Fredrick-

son 2003, 330-331; Fredrickson 2004, 1367-1368.) 
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2.1 Ilo tunteena 

Tunteet perustuvat biologisiin, fysiologisiin ja psyykkisiin ihmiskehon prosesseihin ja ais-

tihavaintoihin. Tunteisiin vaikuttavat myös useat henkiset ja normatiiviset tekijät, kuten 

looginen ajattelu ja ihmisen saama informaatio, sosiaaliset suhteet sekä esteettiset ja mo-

raaliset kokemukset. (Puolimatka 2004, 29.) Tunteiden kokemiseen ja ilmaisuun vaikutta-

via tekijöitä ovat myös kieli, sosiaaliset normit ja sukupuoli (Rantala 2000, 9-10). 

Tunteet ja niiden määrittäminen itselleen ovat riippuvaisia kulttuurin meille opettamista 

tavoista tulkita tunteitamme. Tunneilmaisut ovat kulttuurisidonnaisia, riippuen enimmäk-

seen siitä millainen merkitys tunteille annetaan kasvatuksessa. Erilaiset kulttuuriset ja maa-

ilmankatsomukselliset lähtökohdat tarjoavat näin ollen tunteille eri merkityksiä. (Puoli-

matka 2004, 19.) 

Tieteen tutkimuksissa tunne ja järki on usein nähty toisistaan erillisinä ja vastakkaisina, 

jopa ristiriitaisina ihmismielen osina. Erityisesti länsimaisen filosofian keskeisimpiä oppeja 

ovat tunteiden ja järjen vastakohtaisuus.  Nykyisin yhä enemmän oppimisenteorioissa tun-

teet nähdään yhtenä tiedon muotona, eikä tunteita ja järkeä enää koeta toistensa vastakoh-

tina.  (Niiniluoto 1997, 109.) Monet eri tieteenalat ovat yhä enemmän kiinnostuneita tun-

teista ja tällainen tutkimusta rajoittava näkemys tunteiden ja tiedon erottamisesta on alka-

nut väistyä (Forsberg 2006, 30). Tutkimuksissa ei kuitenkaan olla yksimielistä siitä, mitä 

tunteet ovat ja miten niitä tulisi tutkia (Tuovila 2006, 28). 

 

Tuovilan (2006, 19) tekemän väitöskirjatutkimuksen mukaan suomalaisten tärkeimmiksi 

tunteiksi nousevat viha, ilo, rakkaus ja suru.  Hän ajattelee näiden tunteiden olevan suoma-

laisten perustunteita ja kielemme parhaimmat esimerkit prototyyppisistä tunnesanoista.  

Ilolle, kuten muillekin tunteille, on olemassa useita erilaisia määritelmiä. Ilo sisältää laajan 

skaalan tunteita kiinnostumisesta intohimoon.  Ilo on motivoivaa ja se helpottaa oppimis-

prosessia sekä johdattelee oppilasta aktiivisesti opittavat asian pariin. (Warner 2006, 7.) 

Scoffham ja Barnes (2011, 3) ajattelevat ilon olevan enemmänkin suhteellista kuin tark-

kaan määritelty käsite. Ilo ilmaantuu eri ympäristöissä eri tavoin ja nostaa esille erilaisia 

ärsykkeitä ihmisessä. Ilon tunteella on useita erilaisia ilmenemismuotoja seesteisestä oloti-

lasta aina hurmokselliseen hyvän mielen tunteeseen. Varila (1999, 99-100) määrittelee ilon 

olevan tavoiteltava, palkitseva ja mielihyvää tuottava tunne, jonka kokeminen saa suorituk-
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sen tuntumaan helpommalta, joskus jopa nautintoa ja mielihyvää tuottavalta. Forsbergin 

(2006, 38) mukaan ilo on energiaa, voimaa ja uskoa antava tunne. 

Ilon tunteen, kuten muidenkin tunteiden, määrittelyn haasteellisuuden yksi syy on se, että 

tunteiden kokemukset ovat usein hetkellisiä (Ward & Dahlmeier 2011, 94). Näin ollen 

myös ilon tunteen kokemukseen liittyy hetkellisyys ja ennakoimattomuus, jotka tulee myös 

opettajana ihmissuhdetyössään hyväksyä (Forsberg 2006, 39). 

Sajama (1997, 258-259) näkee tunteiden olevan merkittävästi yhteydessä ihmisen halun 

kanssa. Tunteet laittavat ihmisen toimimaan ja ovat usein toiminnan perimmäinen syy. 

Ihminen pyrkii toiminnallaan välttämään ikäviä tunteita ja haluaa saavuttaa miellyttäviä 

tunteita. Puolimatka (2004, 121) näkee halun olevan lähtökohtana oppimiselle ja uuden 

tiedon sisäistämiselle. Oppimisen perustana oleva tiedonhalu herättää mielenkiinnon aihee-

seen ja suuntaa keskittymään opittavan asian olennaisiin piirteisiin. Varila ja Viholainen 

(2000,14–15) toteavatkin, että tunteet vaikuttavat toiminnan käynnistymiseen ja sen kes-

keytymiseen. 

 

Pietarinen (1997, 46–48) ja Varila (1999, 100-102) lähestyvät ilon tunnetta filosofisesta 

näkökulmasta esitellen tulkintoja Spinozan ilon ja tunteen määritelmistä. Ruumiin toimin-

takyvyn muutos vaatii aina muutosta myös tunteissa. Tunteiden muutokset joko voimista-

vat tai heikentävät ihmisen toimintakykyä vaikuttaen näin myös ihmisen vireystasoon. 

Myönteiset tunteet, kuten ilo, lisää ihmisen toimintakykyä, jolloin ihmisen elinvoiman li-

sääntyessä koetaan ilon tunnetta. Toimintakyvyn vähenemisestä seuraa vastaavasti surun 

tunne, joka heikentää ihmisen fyysistä toimintaa.  

Ilo lisää toimintakyvyn ohella myös ajattelukykyä, sillä iloa ei tuota selvän ja täsmällisen 

tiedon omistaminen vaan sellaisen löytäminen (Pietarinen 1997, 52). Myös ongelmien rat-

kaiseminen tuottaa iloa (Forsberg 2006, 39). Varila (1999, 101) toteaakin, että ajatteluky-

vyn kehittyminen on ihmiselle iloa tuottavaa.  

Forsberg (2006, 39) tuo esille ilon tunteen kokemisen tavoitteellisessa prosessissa. Ilon 

kokeminen ei ole lineaarinen prosessi, vaan prosessi voi sisältää monenlaisia vaiheita ja 

tunteita. Ilon tunne rakentuu pikkuhiljaa lomittuen muihin tunteisiin. Kaikenlaisten tuntei-

den rohkea kohtaaminen, itsensä likoon laittaminen ja epävarmuuden sietäminen osana 

työprosessia tuottavat onnistumisen iloa. Ilon saavuttaminen on aina prosessi, jonka kaikki 
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sen saavuttamiseen vaadittavat osatekijät eivät välttämättä ole miellyttäviä vaan vaativat 

vaivannäköä (Ward & Dahlmeier 2011, 94). 

Tässä tutkimuksessa näemme ilon olevan tärkeässä roolissa yksilön oppimisessa ja kehit-

tymisessä. Positiiviset tunteet, kuten ilo, vievät ihmistä eteenpäin lisäten toiminta- ja ajatte-

lukykyä. Ilo myös motivoi työn aloittamiseen ja tuo mielihyvää prosessista. Ilon tuoman 

motivaation kohdistuessa opetettavaan asiaan näemme sen edistävän yksilön oppimista. 

Koemme ilon tukevan oppimisprosessia, mikä tekee oppimisen ilosta mielenkiintoisen 

tutkimuskohteen. 

2.2 The Broaden and Build-teoria 

Ilon tunteiden tutkimuksen avulla voidaan selvittää yksilöllisen kasvun ja kehityksen ky-

symyksiä. Fredrickson toteaa The broaden and build -teoriassaan positiivisten tunteiden 

laajentavan yksilön ajatuksen ja toiminnan tapoja sekä auttavan yksilöä pysyvien voimava-

rojen rakentamisessa. (Fredrickson 2003, 332.) 

Vaikka tunteet itsessään ovatkin lyhytkestoisia, voi niillä olla pysyviä vaikutuksia ihmisel-

le. Positiiviset tunteet avartavat ajattelua ja toimintaa. Tämä edistää ihmistä uuden löytämi-

sessä ja ideoiden, toiminnan ja uusien suhteiden luomisessa. Positiiviset tunteet laajentavat 

ihmisen tavanomaista tapaa ajatella ja toimia rakentaen pysyviä yksilöllisiä voimavaroja, ja 

tehden ihmisestä näin moninaisemman ja joustavamman kuin muutoin olisi. (Smith, No-

len-Hoeksema, Fredrickson & Loftus 2003, 399.) 

Fredricksonin tutkimukset ovat osoittaneet, että positiivisilla tunteilla ja ajattelun avartumi-

sella näyttää olevan molemminpuolinen toisiaan vahvistava vaikutus. Ihmiset, jotka koke-

vat usein positiivisia tunteita, kehittyvät ja menestyvät myös joissain elämän alueilla. 

(Fredrickson 2003, 335.)  Esimerkiksi ilon tunne kannustaa leikillisyyteen, rajojen ylittä-

miseen ja luovuuteen. Näin ollen ilo luo nostetta fyysisen ja sosiaalisen käyttäytymisen 

lisäksi myös älykkyydelle ja luovuudelle. (Fredrickson 2004, 1369.) 

Negatiivisten tunteiden kaventaessa ihmisen ajattelun ja toiminnan tapoja positiiviset tun-

teet toimivat päinvastoin niitä laajentavana.  Näin positiiviset tunteet toimivat ikään kuin 

tehokkaana vasta-aineena negatiivisia tunteita vastaan. Positiivisten tunteiden laajentaessa 

ajatuksen ja toiminnan kenttää ne samalla kumoavat pitkään kestäviä negatiivisia tunteita. 
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Näin positiiviset tunteet tukevat ihmisen psyykkistä tajunnan laajentumista ja lujuutta sekä 

ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.  (Fredrickson 2004, 1370-1371.) 

2.3 Tunteet spiraaleina 

Tunteet voidaan nähdä itseohjautuvina malleina, jotka pyrkivät kasvattamaan tai ylläpitä-

mään vallitsevaa tunneskaalaa. Fredrikcsonin kehittämän The Broaden and Build- teorian 

jatkeena tun-teita havainnollistetaan spiraaleina. (Garland, Fredrickson, Kring, Johnson, 

Meyer & Penn 2010, 851–852.) 

  Negatiivisten tunteiden kierteestä käytetään nimitystä alaspäin suuntautuva spiraali 

(downward spiral). Negatiivinen tunnekokemus johtaa helposti murehtimiseen, eristäyty-

miseen ja jopa uupumukseen. Negatiivinen tunnekokemus voi suunnata yksilöä tulkitse-

maan jatkossa tilanteita kielteisesti ja pessimistisesti, mikä saattaa tuottaa pysyviä negatii-

visia käsityksiä itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Tällaiset negatiiviset käsitykset itsestä 

ja ympäristöstä yhdessä kielteisten tunteiden ja eristäytymisen kanssa johtavat sosiaalisen 

toimintakyvyn kaventumiseen. Ajan myötä negatiivisten tunteiden kierteessä oleminen voi 

laukaista masennuksen niille, jotka ovat alttiita sille. Kun yksilö joutuu ahdistavien ja kiel-

teisten tunteiden valtaamaksi, hän saattaa käyttäytyä itsetuhoisasti ja hänellä on taipumus 

menettää ihmissuhteita. (Garland et al., 2010, 851–852.)  

Positiivisten tunteiden kierteestä käytetään nimitystä ylöspäin suuntautuva spiraali (upward 

spiral). Positiivinen tunne voi johtaa optimaalisen toimintaan sekä kehittyneeseen ja avoi-

meen sosiaalisuuteen. Myönteiset tunteet ja kokemukset puolestaan enteilevät tulevia posi-

tiivisia kokemuksia laajentaen positiivista ajatusmaailmaa ja elämänhallintaa samalla kas-

vattaen ihmisten välistä luottamusta. Kun positiiviset tunteet laajentavat ihmisen ajatus-

maailmaa, käyttäytymistä ja sosiaalista avoimuutta, ne vaikuttavat puolestaan lisääntynee-

seen positiivisten tunteiden määrään. Tämä näkyy esimerkiksi mahdollisuutena osallistua 

miellyttäviin tapahtumiin ja kohtaamisiin. (Garland et al., 2010, 851–852.) 

Alenevat kierteet johtavat itseensä käpertymiseen ja puolustavaan käyttäytymiseen. Sen 

sijaan nousevat spiraalit johtavat avoimuuteen toisia ihmisiä kohtaan ja osallistavat yksilöä 

tarttumaan uuteen tai spontaaniin tutkivaan toimintaan. Näin ollen nousevat spiraalit ovat 

avoimempia, läpäisevämpiä, joustavampia ja vuorovaikutteisempia kuin alenevat kierteet. 

Garland et al. (2010, 851-852) uskovat, että kokemus positiivisten tunteiden kierteestä voi 
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olla tärkeä tekijä sietokyvyn ja joustavuuden kehittymisessä erilaisissa tilanteissa.  Näin 

ollen positiivisten tunteiden kierre pyrkii torjumaan yksilöstä kumpuavia negatiivisia mie-

lialoja. Kasvattamalla positiivisia kokemuksia esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa, posi-

tiiviset tunteet pyrkivät kasvamaan ja myöhemmin tulevaisuudessa vastaavanlaisia tunteita 

koetaan yhä toistuvammin.  Omaa elämänlaatua parannetaan ajattelemalla ja tuntemalla 

positiivisesti.  

Albert Bandura (1997, 28-29) tuo positiivisen psykologiaan näkökulmaa käsittelemällä 

sosiaalis-kognitiivisen teorian yhteydessä lapsen kehitystä sijaisoppimisen näkökulmasta. 

Hänen mukaansa ihmisellä on erityinen kyky oppia havainnoimalla, mikä mahdollistaa 

tietämyksen ja taitojen laajentamisen oppimalla jo olemassa olevista malleista. Valtaosa 

sosiaalisesta oppimisesta tapahtuu yksilön tehdessä havaintoja toisten käyttäytymisestä ja 

käyttäytymisen vaikutuksista heihin. Banduran mukaan malleilla on laajasti psykologisia 

vaikutuksia, sillä ne kehittävät yksilön taitoja, kognitiivisia kykyjä ja käyttäytymistapojen 

omaksumista.  Lisäksi sijaisoppimisen kautta omaksutut mallit vaikuttavat motivaatioon ja 

toimivat sosiaalisuuden edistäjinä, jotka suuntaavat ja käynnistävät yksilön käyttäytymistä 

vuorovaikutuksessa.  

Mallina toimijan emotionaaliset reaktiot herättävät havainnoijassa tunteiden viriämistä, 

jolloin havainnoija epäsuorasti omaksuu mallin mukaisia arvoja, asenteita ja tunteita ihmi-

siä, paikkoja ja asioita kohtaan. (Bandura 1997, 28-29.) Bandura valaiseekin asiaa seuraa-

valla esimerkillään: ”Kun yksilöt ovat hyvällä tuulella, he kohtelevat muita ystävällisesti, 

mikä tuottaa positiivisen tunnekokemuksen. Tällaisissa tapahtumissa hymyt ja muut tyyty-

väisyyden ilmaukset alkavat merkitä myönteistä asiantilaa. Vastaavasti kun yksilöt ovat 

masentuneita, huonovointisia, ahdistuneita tai vihaisia, heidän ympärillään olevat ihmiset 

myöskin todennäköisesti alkavat täten ennustaa epäsuotuisia kokemuksia. ” (Bandura 

1997, 37.)  Banduran teorian valossa tunteet, arvot ja asenteet voidaan siis nähdä tarttuvi-

na. 

Sijaiskokemuksissa tunteet viriävät pääosin itseaktivoitumisen kautta. Havainnoijassa syn-

tyy tunteita aktivoivia ajatuksia silloin, kun hän havaitsee toisen ihmisen reagoivan johon-

kin tilanteeseen emotionaalisesti. Kognitiivisen itseaktivoitumisen kehittyessä ihminen 

pystyy reagoimaan emotionaalisesti pieniinkin miellyttäviä tunteita sisältäviin vihjeisiin tai 



11 

 

 

puolestaan välttää tai lieventää mallista havaitsemiaan negatiivisten tunnekokemusten vai-

kutuksia itseensä. (Bandura 1997, 37.) 

2.4 Ilon flow 

Flow-teoria on yksi tunteiden yhdistelmäteorioista. Rantala kuvaa flown käsitettä äärim-

mäisenä positiivisen latauksen ilmestymismuotona ilon tunteiden kentässä. (Rantala 2005, 

37, 39). Csikszentmihalyin flow-teorian tunnekokemusten tutkimus on omalta osaltaan 

tuonut positiiviseen psykologiaan näkemystä sitä, mikä tekee ihmisen elämästä elämisen 

arvoista. (Fredrickson 2003, 330). 

Ihmisen uppoutuessa kokonaisvaltaisesti haasteelliseen suoritukseen, jossa tehtävän haas-

teet ja toimijan kyvyt ovat tasapainossa keskenään, voidaan kokea flow-tila. Flow-tila on 

nautinnollista keskittymistä ja tekemistä, joka johtaa tyydytystä tuottaviin tuloksiin.  Ihmi-

nen toimii flow-tilassa omilla äärirajoillaan, kokien innostusta ja iloa. Innostavat ja sopivan 

haasteelliset tehtävät vetävät mukaansa ja tietoisuus paikasta ja ajasta hämärtyvät. Tässä 

tilassa positiivinen ote ja ilo edesauttavat tehtävän suorittamisessa ja huippusuoritukseen 

pääsemisessä. (Määttä 2006, 49-50.) Täydellistä leikkiin keskittymistä voidaan kutsua 

flowksi, virtaukseksi. Flown kokemiseen liitetään spontaani ilo ja riemu ja tunne itsen, 

ympäristön ja toiminnan yhteenkuuluvuudesta. (Kalliala 1999, 36.) 

 

Csikszentmihalyi (2005, 78) näkee ilolle olevan ominaista ihmistä eteenpäin vievä liike. 

Ilo tyydyttää ihmisen jonkin tarpeen, odotuksen tai kaipauksen ja vie häntä askeleen pi-

demmälle saavuttamaan jotain odottamatonta.  Mikä vain hyvin tehty työ voi tuottaa iloa, 

mutta ilon tunne voi tulla myös tapahtumahetken jälkeen koettuna ilona. Ilon hetket koe-

taan usein ihmistä jollain tavalla muuttavana ja kehitystä eteenpäin vievänä.  

Csikszentmihalyi (2005, 82) on omissa tutkimuksissaan koonnut haastattelujen pohjalta 

kahdeksan eri osatekijää ilon kokemisesta tilanteissa, jolloin tutkittavat ovat kokeneet suu-

rimpia ilon hetkiä. Csikszentmihalyi määrittelee tällaiset kokemukset flow-tilaksi.  Kaikki 

haastateltavat mainitsivat ainakin yhden seuraavista osatekijöistä, mutta usein kaikki osa-

tekijät nousivat haastattelussa esiin. Iloa tunnettiin, kun tehtävä koettiin olevan mahdollista 

1. suorittaa loppuun ja 2. keskittyä sen tekemiseen. Tehtävään keskittyminen usein mah-

dollistui, kun tehtävällä on 3. selkeät tavoitteet ja 4. siitä saa välitöntä palautetta. 5. Ihmi-

sen ollessa syvästi keskittynyt, muttei keskittyminen vaatinut ponnisteluja, tietoisuus arki-
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elämän huolista ja pettymyksistä väheni. 6. Ilo koettiin tilanteissa, jolloin ihminen kokee 

toimintansa olevan omassa hallinnassaan. 7. Flow-tilassa huoli itsestä koettiin katoavan, 

mutta tietoisuuden itsestä palaavan flown jälkeen entistä voimakkaampana. 8. Käsitys ajan 

kestosta hämärtyy ja tunnit saattavat tuntua kiitävän ohi minuuteissa tai minuutit voivat 

tuntua tunneilta. 
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3  OPPIMISEN ILO 

Tässä luvussa pyrimme jäsentämään oppimisen ilon käsitettä sosiokonstruktivistisen oppi-

miskäsityksen, oppimisen ilon tutkimusten ja perusopetuksen opetussuunnitelman kautta. 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys toimii viitekehyksenä tutkimuksessamme oppimi-

sen määritelmälle. Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys tukee hyvin oppimisen ilon teo-

riaa. Oppimisen ilo –luvussa (3.3) tarkastelemme eri tutkijoiden näkemyksiä käsitteestä 

laajentaen sitä myös työnilon käsitteellä. Perusopetuksen opetussuunnitelmasta olemme 

pyrkineet löytämään yhtymäkohtia oppimisen iloon ja sen lähikäsitteisiin sekä vertaile-

maan nykyistä ja tulevaa opetussuunnitelmaan. 

3.1  Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys  

Konstruktivistisessa  oppimiskäsityksessä ajatellaan, että oppija on tietoisine tavoitteineen 

aktiivinen toimija, joka rakentaa ja laajentaa tietoaan jo aiemman opitun pohjalta. Oppijan 

toiminta on oppimisessa keskeistä, koska oppijan tehtävä on itse valikoida, arvioida ja tul-

kita tietoa. Tätä tiedon omaksumista nimitetään sisäiseksi kognitiiviseksi prosessiksi. 

(Kauppila 2007, 38.) 

 Jean Piagetin (1896-1980) mukaan tiedolliset rakenteet kehittyvät  yksilön omien havain-

tojen kautta. Havaitessa jonkin tiedollisen ongelman tai ristiriidan, voi syntyä oppimista. 

Uusi tieto voi kohdata vanhan tiedon kahdella vaihtoehtoisella tavalla.  Assimilaatiossa 

vanhaan tieto- ja toimintakokonaisuuteen liitetään eli ”sulautetaan” uutta tietoa. Akkom-

modaatiossa puolestaan vanhan tiedon tilalle tai rinnalle muodostuu uusi tieto- ja toiminta-

kokonaisuus. (Kauppila 2007, 40-41.)  

 Yksilön tietoisuutta omasta tiedostaan ja taidoista käsitellä sitä (metakognitio) voidaan 

kehittää reflektion eli kriittisen peilaamisen ja pohtimisen kautta. Oppimisen taso on riip-

puvainen ihmisen metakognitiivisista taidoista. (Pruuki 2008, 16-19.) Metakognitiivisista 

taidoista voidaan myös käyttää nimitystä itsearviointitaidot. Sosiaalinen vuorovaikutus 

edesauttaa pientä lasta ymmärtämään omaan ajattelua ja toimintaa sekä säätelemään niitä. 

Yhdessä toimimalla älyllinen suorituskyky voi huomattavasti lisääntyä. (Hakkarainen, 

Lonka & Lipponen, 1999, 143, 165-167.) 
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Sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä korostetaankin vuorovaikutuksen ja yhteis-

toiminnallisuuden merkitystä oppimiseen. Pruuki kirjoittaa, että Lev Vygotskyn (1896–

1935) teorian mukaan ihminen vähitellen sisäistää oppimaansa. Tehokkaimmillaan oppi-

mista tapahtuu lähikehityksen vyöhykkeellä eli alueella, jossa oppija selviytyy tuettuna, ja 

kykenee hiljalleen ottamaan enemmän vastuuta. (Pruuki 2008, 19-21.) Myös Hakkaraisen 

et al. (1999, 183) mukaan uusia ajatuksia opitaan osallistumalla yhteiseen toimintaan ja 

tehtäviin, joista yksilö ei vielä yksin selviytyisi, mutta pystyy ympäristön tukemana selviy-

tymään. 

Aiemmissa kappaleissa esitelty konstruktivistinen oppimiskäsitys luo pohjan sosiokon-

struktivistiselle oppimiskäsitykselle yhdessä vuorovaikutuksen, yhteistoiminnallisuuden, 

kognitiivisuuden, itseohjautuvuuden ja kulttuurisidonnaisuuden käsitteiden kanssa (Kaup-

pila 2007, 94). Käsittelemme muutamia sosiokonstruktivistisen oppimisen näkökulmasta 

olennaisia elementtejä seuraavissa kappaleissa.  

Sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksen mukaan tietoa rakennetaan sekä yksilöllisesti 

että yhteisöllisesti. Oppija hahmottaa opittavia asioita omakohtaisen ajattelun kautta ja 

vahvistaa oppimaansa yhteisöllisesti toisten oppijoiden kanssa. Lopulta tietoja ja taitoja 

kuitenkin omaksutaan yksilöllisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. Vuorovaikuttei-

sen oppimisen kautta oppijan kommunikointitaidot, identiteetti ja persoonallisuus muovau-

tuvat tai vahvistuvat. (Kauppila 2007, 113-115.) 

Yhteistoiminnallinen oppiminen on käytännöllistä tai teoreettista toimintaa yhteisen tavoit-

teen saavuttamiseksi pienessä ryhmässä, jossa jokainen ryhmän jäsen on aktiivinen toimija 

omassa roolissaan. Yhteistoiminnallisen oppimisen ja omakohtaisen aktiivisen toimimisen 

kautta oppijat näkevät selkeämmin oppimisen ja uusien taitojen arvon. Oppijoissa on huo-

mattu oppimisen ja onnistumisen ilon syntymistä sekä itsetunnon vahvistumista. (Lundell 

& Matilainen 2013, 36-37.) Usein oppija kokee ymmärtäneensä jonkin asian, mutta ei ky-

kene selittämään sitä muille. Sekä itselle että toisille selittäminen syventävät oppimista ja 

käsitteellistä ymmärtämistä, kun oppija selittää opittavaa asiaa omin sanoin. Samalla oppija 

jakaa asiantuntijuuttaan toisille. (Hakkarainen et al., 1999, 223.) Sen lisäksi, että yhteistoi-

minnallinen oppiminen kehittää itseilmaisutaitoja ja vähentää oppijan kognitiivista kuor-

maa, se sosiaalistaa yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Opettajan tehtävä on tukea ja ohjata yh-

teistoiminnallista oppimista sekä olla tietoinen siitä, että oppijoiden sosiaaliset taidot riip-
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puvat iästä, kypsyystasosta ja luonteesta. Opettaja arvioi ryhmän toimintaa yhdessä ryhmän 

jäsenten kanssa, mikä opettaa ryhmän jäseniä hiljalleen arvioimaan itseään yhä omatoimi-

semmin yhteistoiminnan aikana ja sen päätteeksi. (Kauppila 2007, 156-158.)   

Sosiokonstruktiivisessa oppimisessa todellisuus siis rakentuu vuorovaikutteisessa ympäris-

tössä, jossa oppija muodostaa kokemustensa ja tietämyksensä pojalta tiedollista ja taidollis-

ta pääomaa. Itseohjautuvuus viittaa siihen, että oppija kantaa vastuuta omasta oppimisesta 

ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Kun oppija tulee tietoiseksi omasta tavastaan 

oppia, hän voi käyttäytyä oppimistilanteissa yhä itsenäisemmin tullen samalla yhä riippu-

mattomammaksi opettajansa ohjauksesta ja tietämyksestä. Kuitenkin vuorovaikutus toisten 

oppijoiden ja opettajan kanssa on välttämätöntä, sillä kognitiivisen kuorman jakaminen 

mahdollistaa toisten ajattelun ja päätelmien hyödyntämisen omassa oppimisessa vähentäen 

näin oppijan psyykkistä rasittumista. Itseohjautuva oppiminen tekee oppijasta oman oppi-

misensa ohjaajan, joka hyödyntää oppimisessa metakognitiivisia taitojaan reflektoiden ja 

arvioiden kriittisesti omaa toimintaa ja oppimistaan. (Kauppila 2007, 132-33.) 

3.2 Oppimisen ilo perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

Tällä hetkellä voimassa oleva perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on vuodelta 

2004. Vuonna 2016 astuu voimaan uusi opetussuunnitelma, jota ollaan parhaillaan laati-

massa ja jonka on tarkoitus olla valmiina 2014 vuoden loppuun mennessä. Tästä syystä 

tässä kappaleessa esitellään oppimisen iloa sekä nykyisen 2004 perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden että opetushallituksen (2012) julkaiseman Luonnos perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteiksi 2014 -julkaisun pohjalta. Luonnos sisältää perusope-

tussuunnitelman perusteista sisällysluettelon ja kappaleet 1-5, jotka käsittelevät opetus-

suunnitelman yleisiä tavoitteita, tehtäviä ja suuntaviivoja. Tästä syystä tarkastelemme pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteista myös teoksen yleisiä opetussuunnitelman 

suuntaviivoja, eikä esitellä oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia olettaen että yleiset ope-

tuksen toteuttamiseen ja eheyttämiseen liittyvät tavoitteet heijastuvat myös oppiainekohtai-

siin suunnitelmiin.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004, 14) arvopohjaan 

sisältyy perusopetuksen edellytys edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja yksilön oike-

uksia ja vapauksia. Perusopetuksen tehtävänä on antaa mahdollisuus monipuoliseen kas-

vuun, oppimiseen ja itsetunnon kehittymiseen sekä herättää halu elinikäiseen oppimiseen. 
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Tulevan perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustana on luonnoksen (Opetushallitus 

2012, 5.) mukaan jokaisen oppilaan oikeus hyvään opetukseen, kannustavaan palautteeseen 

ja oikeudenmukaiseen arviointiin. Oppimisympäristön turvallisuus, yhteisöllisyys ja kan-

nustavuus ovat pohjana oppimisen ilolle, halulle, uteliaisuudelle ja luovuudelle. Oppiminen 

on sidoksissa hyvän elämän rakentamiselle ja oppilaan itseilmaisun ja rohkeuden kehitty-

miselle.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004, 18) oppiminen näh-

dään yksilöllisenä ja yhteisöllisenä tietojen ja taitojen tavoitteellisena prosessina, joiden 

lisäksi oppilaan tulee kehittää elinikäistä oppimista tukevia työskentelytapoja. Oppilaan 

aktiivinen ja tavoitteellinen toiminta sekä motivaatio vaikuttavat oppimiseen. Oppiminen 

on aktiivista, päämääräsuuntautunutta, itsenäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä 

prosessi. Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman luonnoksen (Opetushallitus 2012, 6-

7.) oppimiskäsityksessä korostetaan oppilaan aktiivista roolia oppimisprosessissa, jolloin 

oppilaat itse asettavat tavoitteita, ratkaisevat ongelmia ja toimivat yhteistyössä. Uusien 

tietojen ja taitojen omaksumisen lomassa oppilas oppii reflektoimaan oppimisprosessejaan, 

kokemuksiaan ja tunteitaan. Oppimiskäsityksen mukaan parhaimmillaan oppiminen virit-

tää myönteisiä tunnekokemuksia, kuten iloa sekä innovatiivista ajattelua. Oppiminen näh-

dään osana oppilaan kokonaisvaltaista elinikäistä oppimisprosessia ja elämän rakentumista. 

Oppimisprosessia ohjaavat oppilaan yksilölliset kiinnostuksen kohteet, tunteet ja koke-

mukset itsestään oppijana. Oppimisen aikana annettava kannustava ja rohkaiseva palaute 

tukevat oppilaan myönteisen minäkuvan kehittymistä. 

 

Perusopetuksen yhtenä tehtävä on kehittää oppilaan kriittistä arviointikykyä sekä uudistaa 

ajattelu- ja toimintatapoja (Opetushallitus 2004, 14). Luonnoksessa (Opetushallitus 2012, 

12.) esitellään perusopetuksen tavoitteita tulevaisuuden laaja-alaiselle osaamiselle. Yhtenä 

näistä tavoitteista on ajattelun ja oppimisen kehittäminen. Oppilasta tuetaan itsenäiseen ja 

toisten kanssa vuorovaikutuksessa tapahtuvaan tiedonhankintaan, ongelmanratkaisuun, 

argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen. Oppimisen ja ajattelun kehittä-

miseen kuuluu myös oppilaan luovuuden vahvistaminen hyödyntäen oppimisessa oppilai-

den kuvittelukykyä ja ennakkoluulottomia näkemyksiä. Oppimisen iloa ja luovaa ajattelua 

edistävät leikkien, pelien ja toiminnallisten työtapojen käyttö opetuksessa. tulee kannustaa 

oppilasta avoimuuteen ja uteliaisuuteen. 
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Koulun toimintakulttuurilla on tärkeä merkitys koulun kasvatukseen ja opetukseen ja näin 

myös oppimiseen. Työtapojen avulla on mahdollista kehittää oppijan oppimista, ajattelua, 

ongelmanratkaisu- ja työskentelytaitoja sekä sosiaalisia taitoja ja aktiivista osallistumista. 

Työtapojen tulee mahdollistaa eri ikäkausille sopiva luova toiminta, elämyksellisyys sekä 

leikki. Työtapojen olisi hyvä kehittää oppilaan halua oppia. (Opetushallitus 2004, 19.) Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman luonnos (Opetushallitus 2012, 18-19.) sisältää kasvua ja 

oppimista tukevan toimintakulttuurin tavoitteita muun muassa monipuolisista työskentely-

tavoista sekä hyvinvoinnista. Monipuoliset oppimisen ja työskentelyn tavat mahdollistavat 

eri ikäkausille tunnusomaisen toiminnan luovuuteen, elämyksiin ja leikkiin. Hyvinvoinnin 

näkökulmasta kasvua ja oppimista tuetaan koulun toimintakulttuurin pyrkimyksenä järjes-

tää kouluarki ennakoitavaksi ja kiireettömäksi. Rauhallinen, kannustava ja ystävällinen 

ilmapiiri mahdollistaa oppimisen ja kehittymisen ilon koulussa. 

 

Oppimisympäristön tarkoitus on tukea oppilaan kasvua ja oppimista olemalla turvallinen ja 

oppilaan terveyttä tukeva ympäristö. Tavoitteena on oppimismotivaation ja uteliaisuuden 

tukeminen sekä oppilaan aktiivisuuden, itseohjautuvuuden ja luovuuden edistäminen. 

Avoimuus, rohkaisevuus, kiireettömyys ja myönteinen ilmapiiri ovat oppimisympäristön 

tavoitteena. (Opetushallitus 2004, 18.) Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiksi 2014 (Opetushallitus 2012, 22-24) sisältää oppimisen edistämiseen liittyviä tekijöitä, 

joita myös oppimisympäristöt, laaja-alaisen osaamisen edistäminen ja motivaation vahvis-

taminen ovat.  Hyvä oppimisympäristö edistää oppimisen iloa, oppilaan uteliaisuutta ja 

luovuutta sekä tarjoaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä. Monipuoliset työs-

kentelytavat mahdollistavat luovan toiminnan, elämykset ja leikin, jotka tarjoavat myös 

ilon ja onnistumisen kokemuksia. Vaihtelevat työtavat ja oppimisprosessit motivoivat ja 

innostavat oppijasta, jolloin oppilaalla kehkeytyy halu oppia sekä luottamus omiin ky-

kyihinsä oppia uutta. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004, 18, 38) opetuksen 

eheyttämisen kokonaisuudessa, ihmiseksi kasvaminen, löytyy keskeisistä sisältöalueista 

tunteiden tunnistaminen ja käsittely sekä vireyteen ja luovuuteen vaikuttaviin tekijöihin 

tutustuminen. Ihmiseksi kasvaminen -kokonaisuuden yhtenä tavoitteena on oppia ymmär-

tämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua sekä tunnistamaan oma oppimistyy-

lin ja kehittää itseään oppijana. Oppimisympäristöjä käsittelevässä kappaleessa tuodaan 
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esille myös psyykkinen ympäristö, joka pitää sisällään oppilaiden oman kognitiiviset ja 

emotionaaliset tekijät sekä vuorovaikutus ja ihmissuhteet. Kyseiset kaksi perusopetuksen 

opetussuunnitelman kohtaa ovat ainoita löytämiämme kohtia, jossa tunteet (emootiot) mai-

nitaan selkeästi. Oppimisen iloa tai sanaa ilo ei löydy opetussuunnitelman perusteiden ylei-

sestä osasta lainkaan suorana mainintana.  

 

Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi (Opetushallitus 2012) sisältää 

mainintoja ilosta ja oppimisen ilosta useassa eri yhteydessä, kuten myös tunteiden merki-

tystä korostetaan. Tunteiden reflektointi ja myönteiset tunnekokemukset nähdään liittyvän 

vahvasti oppimiseen ja sen tukemiseen. Tunteet osaltaan ohjaavat oppilaan oppimisproses-

sia. Oppimisen iloa, luovuutta ja uteliaisuutta tukeva oppimisympäristö nostetaan luonnok-

sessa useita kertoja esille. Oppimisen ja ajattelun kehittyminen sisältää myös luovuuden ja 

oppimisen ilon kehittymisen, joita tukevia työtapoja, leikkejä ja pelejä tulisi hyödyntää 

oppimisessa. Työilmapiirin kiireettömyys, rauhallisuus ja turvallisuus nähdään myös mah-

dollistavan oppimisen ilon kokemista. Ilo, innovatiivisuus, luovuus ja oppilaan yksilöllis-

ten oppimistapojen hyödyntämisen arvostaminen välittyy mielestämme hyvin luonnokses-

sa. 

 

3.3 Oppimisen ilo 

Onnen ja ilon käsitteitä on tutkittu vähän, eikä teoriaa niiden pohjalta ole luotu. Ilon käsi-

tettä käytetään kuitenkin paljon oppimisen yhteydessä, vaikkei oppimisen ilon käsitettä ole 

tarkemmin määritelty. Oppimisen ilo on monitieteellinen käsite, joka liittyy eri tiedealoi-

hin, kuten psykologiaan, kasvatustieteeseen ja lääketieteeseen. (Rantala 2005, 17.) Oppi-

misen ilon pohtiminen koulukontekstissa on kuitenkin tärkeää, sillä koulu voi oppimisym-

päristönä joku tukea tai estää oppilaan perusolemuksen toteutumista oppivana ja aktiivise-

na yksilönä (Rantala 2006a, 138). Oppilaalla on luonnostaan tarve pyrkiä hyvinvointiin ja 

oppimisen iloon (Rantala & Määttä 2012, 97). Oppilas on inhimillinen ja tunteva. Hänellä 

on käytössään laaja skaala erilaisia tunteita, jotka voivat joko edistää tai estää oppimista. 

Yksi keskeisimmistä oppimista edesauttavista tunteista on ilo.  (Warner 2006, 6.) 
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Ilon tunne oppimisessa on pedagogisesti haastavaa, sillä se syntyy muun toiminnan ohessa 

eikä se voi olla toiminnan päämääränä tai tavoitteena. (Rantala 2005, 34). Ulkoinen ympä-

ristö ja aistimuksellinen mielihyvä voivat tuottaa iloa, mutta ne eivät ole tae sen esiintymi-

sestä. Iloa itsessään ei voi tavoitella toiminnan tavoitteena tai päämääränä, vaan ilo syntyy 

usein muun toiminnan ohessa. (Varila 1999, 100, 105). Oppimisen iloa ei näin ollen voi 

tuottaa, mutta opettaja pystyy luomaan oppimisen ilon kannalta suotuisat olosuhteet (Ran-

tala 2006, 138). Myöskään ilon kokemista ei voi suunnitella tai ennakoida eikä sen koke-

misen laatua voida tietää etukäteen (Varila & Viholainen 2000, 158). 

 

Rantala (2006a, 136) näkee oppimisen ilon oppimisprosessin aikana tai sen jälkeen koetuk-

si, aktiivisen toiminnan yhteydessä tai päätteeksi syntyneeksi onnistumisen ja osaamisen 

kokemukseksi. Oppimisen ilon kannalta on tärkeää, että oppilaalla on aktiivinen rooli toi-

mijana koko oppimisprosessin ajan, sillä iloa tuottaa loppuun saadun työn lisäksi myös 

aktiivinen toiminta tavoitteen saavuttamiseksi eri oppimisprosessin vaiheissa. Myös Nie-

melä (2013, 64) korostaa työn valmiiksi saattamista ja yksilön aktiivisuutta ilon kokemisen 

mahdollistajina, joskin hän käsittelee ilon tunnetta työnilon näkökulmasta. Työniloa koe-

taan silloin, kun haastava työ on saatu onnistuneesti valmiiksi. Työn suunnittelu, tavoittei-

den asettaminen ja työtapojen valinta lisää yksilön vastuuta ja vapautta työn tekemisessä ja 

lisää näin myös työnilon kokemista. 

Varila ja Viholainen (2000, 153-154) ovat tutkineet työnilon käsitettä ja todenneet sen ole-

van hyvin läheisesti linkittynyt kehittymiseen ja oppimiseen niin yksilö kuin yhteisötasolla. 

Henkilöstön kehittämisen perusilmiönä on yksilön muutos, joka ilmenee oppimisena, uu-

siutumisena ja pitkäjänteisenä kasvuna työmarkkinoilla.  

 

Vaikka Varila ja Viholainen (2000, 164) näkevätkin työnilon lähtevän yksilön oppimisesta 

on työnilo kuitenkin luonteeltaan sosiaalinen, ihmisten välisin siteisiin liittyvä tunne. Yksi-

lön työnilon kokemisen ehtona on toisten ihmisten läsnäolo ja hyvä sosiaalinen vuorovai-

kutus. Sitä koetaan harvemmin yksinäisyydessä. Myös Niemelä (2013, 64) toteaa, että 

työnilon tärkeä edellytys ovat toimivat ihmissuhteet ja sosiaalinen kanssakäyminen toisten 

työntekijöiden kanssa. 

Työilon ja oppimisen ilon määritelmässä on nähtävissä monia yhtymäkohtia. Erityisesti 

yksilön aktiivisen roolin korostaminen ja työnteon lomassa tai päätteeksi koettu ilo nousi 

molemmissa määritelmissä vahvasti esille. Koska oppimisen iloa on määritelty hyvin vä-
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hän, käytämme tässä tutkimuksessa oppimisen ilon ja työnilon määritelmiä toisiinsa väljäs-

ti rinnasteisina täydentämällä oppimisen ilon määritelmää työnilon mallin kautta ja vahvis-

tamalla työnilon määritelmän avulla oppimisen ilon vähäistä tutkimustietoutta. 

3.3.1 Työnilon kokemisen tyypittely oppimisen ilon jäsentäjänä 

Työnilo ei ole kokemuksellisesti yhtenäinen ilmiö, vaan se voi olla esimerkiksi tilan-

nesidonnainen äkkinäinen naurunpurskahdus tai pitkäkestoisen oppimisprosessin jälkeinen 

onnistumisen ja mielihyvän tunne (Varila & Viholainen 2000, 61). Tästä syystä Varila ja 

Viholainen (2000, 67) ovat pyrkineet jäsentämään käsitettä työnilon mallin avulla. Tässä 

kappaleessa esittelemme Varilan ja Viholaisen työnilon mallin nelikentän, jonka avulla 

pyrimme syventämään työnilon eri ulottuvuuksien kautta oppimisen ilon käsitettä. Näem-

me mallin tarjoavan myös oppimisen ilon käsitteen määrittelylle jäsennystä ja mahdolli-

suuden havaita sen moniulotteisuutta.  

Työnilon kokemisen laatu jaetaan aktiiviseen ja passiiviseen (taulukko 1). Aktiivisella 

työnilolla tarkoitetaan iloa, joka on sitä kokevan ihmisen oman toiminnan tuottamaa tai 

aikaan saamaa onnistumisen iloa. Passiivinen työnilo taas on luonteeltaan reaktiivista ul-

koisten ärsykkeiden aiheuttamaa, jossa tunnetta kokevan yksilön oma toiminta ei korostu. 

(Varila & Lehtosaari 2001, 74.) 

Työnilo voi olla luonteelta joko fysiologista tai kognitiivista (taulukko 1). Fysiologinen 

vahva tunnereaktio on sellainen tunnetila, joka puskee yksilöön ihmisen tahdosta riippu-

matta.  Esimerkiksi yllättävä riemun tunne, joka aiheuttaa kontrolloimattoman naurunpurs-

kahduksen tai vihan tunne, jolloin sisällä alkaa yhtäkkiä kuohua.  Fysiologinen työnilon 

tunne on primaarinen tunnekokemus, joka on evolutionaarisesti määräytynyt ja luonteel-

taan välittömästi pakottava tunnereaktio. Fysiologinen työnilon kokeminen voi olla joko 

aktiivista tai passiivista. Aktiivinen fysiologinen työnilon kokemus on kyseessä silloin, kun 

yksilö saa äkillisen tiedon siitä, että oppiminen on tuottanut onnistuneen tuloksen, vaikka 

myös tehtävässä epäonnistuminen on hyvin mahdollista. Tällainen tilanne voi olla esimer-

kiksi, kun korkeushyppääjä onnistuu hyppäämään ennätyksensä. Passiivisesti vastaanotet-

tua työnilo on taas silloin, kun ulkopuolelta tuleva ärsyke aiheuttaa voimakkaan ja äkillisen 

reaktion, kuten huvittava tilanne, jolloin ei voi olla nauramatta.  (Varila & Viholainen 

2000, 62-63.) 
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Työnilon tunteen ollessa sekundaarinen yksilö arvioi tunneärsykettä ja sen kontekstia kog-

nitiivisten tietojen valossa. Työnilon kognitiivisiksi luokiteltavia tunteita yksilö pystyy 

arvioimaan ja näin ollen myös vaikuttamaan niihin. Työnilon kognitiivinen kokemus voi 

olla joko yksilön sisältä tai ulkopuolelta kumpuava ärsyke, johon yksilö kykenee vaikutta-

maan tietoisesti. Hän voi tietoisesti yrittää ajatella positiivisesti tai siirtää jonkin tunteita 

herättävän ajatuksen pois mielestään. Yksilön kokiessa työnilon aktiivisena kognitiivisena 

kokemuksena, hän tuottaa sen itse oman pitkäjännitteisen työprosessi kuluessa tai päät-

teeksi. Tällainen kokemus vahvistaa myös itseohjautuvuuden tunnetta. Passiivinen kogni-

tiivinen työnilon kokemus taas on sellaisia työtyytyväisyyden kokemuksia tuottavia teki-

jöitä, jotka eivät ole yksilön itsensä tuottamia vaan ulkoisia, tilanteeseen kuuluvia tekijöitä.  

(Varila & Viholainen 2000, 63-64, 67.) 

 

 

Taulukko 1. Työn ilon kokemisen tyypittely (Varila & Viholainen 2000, 67). 

3.3.2 Oppimisen ilo alkuopetuksen etnografisessa tutkimuksessa  

Taina Rantala on tutkinut väitöskirjassaan oppimisen iloa tutkimuskirjallisuuden ja luok-

kakontekstin sijoittuvan etnografisen tutkimuksen avulla. Rantalan alkuopetusluokassa 
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kahden lukukauden aikana keräämä aineisto koostuu pääosin videomateriaalista ja valoku-

vista, mutta myös oppilaiden haastatteluista ja tutkijan päiväkirjamerkinnöistä. Rantala 

toimi materiaalia kerätessään myös tutkimusluokkansa luokanopettajana. Tutkimusryh-

mässä oli 5 tyttöä ja 4 poikaa äiltään 7-8-vuotiaita. (Rantala & Määttä 2012, 90-91). 

Tutkimuksessa oppimisen ilo ilmenee hyvin moniulotteisena käsitteenä, jonka hän esittelee 

kymmenen eri oppimisen ilon näkökulman kautta tuloksissaan. Oppimisen ilo syntyy on-

nistumisen kokemuksista (1.), jotka kehittyvät oppimisprosessin aikana tai päätteeksi koet-

tuna oppimisen ilona. Opettajan tulisi hyödyntää opetuksessaan sellaisia opetuksen tapoja, 

jotka mahdollistavat pienten osatavoitteiden tekemisen ja toteuttamisen oppimisprosessin 

aikana. Pienet päämäärät auttavat saavuttamaan isompiakin haasteita ja ovat merkitykselli-

siä oppimisen iloa tuottavia saavutuksia oppilaalle. (Rantala 2005, 34; Rantala & Määttä 

2012, 93). 

Leikki tarjoaa mahdollisuuden oppimisen ilon kokemiseen (2.). Lapselle on ominaista op-

pia ja hakea mielihyvää leikin kautta. Opettajan tuleekin tarjota alkuopetusikäiselle leikki-

välle lapselle mahdollisuuksia pedagogiseen leikkiin.   (Rantala 2005, 272; Rantala & 

Määttä 2012, 93-94.) 

Oppimisen ilo viihtyy vapaassa ympäristössä (3.), jossa oppilaalla on mahdollisuus tehdä 

valintoja ja vaikuttaa omiin oppimiseen liittyviin asioihin. Vapaus luokassa ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että oppilaat saavat toimia oman mielensä mukaan, vaan opettaja sallii oppi-

laiden tehdä valintoja tiettyjen rajojen sisällä, jolloin turvallisuus ja johdonmukaisuus säi-

lyvät. (Rantala 2005, 272-273; Rantala & Määttä 2012, 94.) 

Kiire heikentää oppimisen ilon kokemista (4.), koska usein oppimisen ilo liittyy tehtävän 

loppuun saattamiseen ja ongelmanratkaisuun, eikä kiire edistä näiden tavoitteiden saavut-

tamista. Koulumaailmassa vallitsee usein kiire, koska opetukselliset tavoitteet ovat laajat 

suhteessa käytettävään aikaan. Kiire latistaa ilon tunnetta, sillä oppilailla ei ole aikaa tuntea 

oppimisen iloa työskentelystään. (Rantala 2005, 273; Rantala & Määttä 2012, 95.) Oppi-

lailla tulee näin ollen olla mahdollisuus keskittyä tehtäväänsä rauhassa siihen tarvittavan 

ajan verran, ilman kiirettä (Ward & Dahlmeier 2011, 96). 

Tehtävän ja oppilaan kohdatessa syntyy oppimisen iloa (5.). Sitoutuakseen tehtävään oppi-

laan tulee kokea se arvokkaaksi ja merkitykselliseksi. Oppilaan tuntiessaan itsensä kyvyk-
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kääksi tehtävän suorittamiseen, hän saa rohkeutta kohdata tehtävän tuomia haasteita. Haas-

teiden kohtaaminen ja niissä onnistuminen tuottaa oppilaalle oppimisen ilon kokemuksia.  

(Rantala 2005, 274; Rantala & Määttä 2012, 96.)  

Oppilaalla on luonnostaan pyrkimys oppimisen iloon (6.), sillä oppilas haluaa oppia ja voi-

da hyvin. Jokainen oppilas on kuitenkin yksilö, jonka persoonallisuuden piirteet ja koke-

mukset kouluympäristöstä vaikuttavat oppimisen ilon kokemiseen sitä edistävästi tai estä-

västi. Koulun tulee pyrkiä edistämään jokaisen oppilaan mahdollisuuksia oppia ja kehittyä 

huomioiden heidän oppimisensa taso. Näin oppilas pystyy kokemaan oppimisen iloa omas-

ta kehittymisestään.  (Rantala 2005, 274; Rantala & Määttä 2012, 97.) 

Oppimisen ilo on usein yhdessä jaettua iloa (7.), sillä tunteet usein tarttuvat sosiaalisena 

kokemuksena ja toimivat ihmissuhteet kouluympäristössä ovat oppimisen ilon kokemuksen 

kannalta tärkeitä. Koulun tarjoamat oppilaiden ystävyyssuhteen ovat oppilaille erittäin tär-

keitä ja iloa tuottavia jo itsessään, mutta koulun sosiaaliset suhteen ovat myös voimavaroja, 

joita on mahdollista hyödyntää opetuksessa. (Rantala 2005, 275; Rantala & Määttä 2012, 

98.)  

Oppimisen ilo ei sisälly pitkien puheiden kuuntelemiseen (8.). Oppilaiden tulisi olla ope-

tustilanteiden keskiössä, eikä kuunnella opettajan pitkiä puheita, ettei oppilaiden rooliksi 

jäisi kuunnella ja pitkästyä tekemisen puutteeseen. Oppilaiden mahdollisuuden ilon ja va-

pauden kokemukseen rajoittuvat, jos opettaja hyödyntää yksinomaan opettajakeskeisiä 

oppimistapoja. Opetusmenetelmien tulisi sisältää oppilasta aktivoivaa toimintaa pelkän 

passivoivan kuuntelemisen sijaan. (Rantala 2005, 275; Rantala & Määttä 2012, 98-99.) 

Oppimisen ilo tulee pohjautua oppilaan osaamiselle (9.) eikä osaamattomuudelle. Opetuk-

sen ei tule pohjautua oppilaan tietämättömyydelle, vaan opettajan tulee kartoittaa oppilaan 

jo osaamia tietoja ja taitoja opetuksen lähtökohdaksi. Opetuksessa on hyvä hyödyntää eri-

laisia työskentelytapoja, jossa oppilaan omaa asiantuntijuutta hyödynnetään. (Rantala 

2005, 275-276; Rantala & Määttä 2012, 100.) 

Oppimisen ilo on sidoksissa kontekstiin (10.), sillä ajan lisäksi myös paikka vaikuttaa tun-

teiden ilmaisuun ja muodostumiseen. Oppimisen ilo tuleekin esiin hyvin eritavoin eri luok-

kahuoneissa, sillä on hyvin monta tapaa luoda oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö. 

(Rantala 2005, 276; Rantala & Määttä 2012, 101.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1  Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää pohjois-pohjanmaalaisten luokanopettajien 

kokemuksia oppimisen ilosta heidän kertomuksissaan. Tarkoituksenamme on löytää ker-

tomuksien kautta positiivinen näkökulma koulumaailmaan ja nähdä tunteet osana oppimis-

tapahtumaa. Tavoitteenamme on tutkia ilon ja oppimisen yhteyttä ja sitä, millä tavoin op-

pimisesta nouseva ilo ilmenee. Tutkimusongelmamme muodostuu yhdestä pääongelmasta, 

jota tarkennamme kolmella alaongelmalla. Eriteltyjen alaongelmien kautta pyrimme selvit-

tämään vastauksen pääongelmaan. Tutkimusongelma ja sen alaongelmat ovat seuraavat: 

1. Millaisia kokemuksia opettajilla on oppimisen ilosta? 

1.1. Millä tavalla oppimisen ilo tulee koululuokassa esille yksilön kokemana? 

1.2. Millä tavalla oppimisen ilo tulee koululuokassa esille jaettuna kokemuksena? 

1.3. Millä tavoin oppimisen ilon luonnetta ja laatua kuvataan koululuokassa? 

Ensimmäisessä tutkimuksen tulosluvussa (5.) vastaamme kysymykseen, millä tavalla op-

pimisen ilo tulee koululuokassa esille yksilön kokemana. Tähän lukuun olemme pyrkineet 

valitsemaan aineistosta niitä luokanopettajien kokemuksia, jossa tarkastellaan oppimisen 

iloa yksilön näkökulmasta. Tutkimuksen toisessa tulosluvussa (6.) selvittämme, millä ta-

voin oppimisen ilo tulee koululuokassa esille jaettuna kokemuksena. Toisessa tulosluvussa 

oppimisen ilon kokemuksia käsitellään sosiaalisesta näkökulmasta. Tutkimuksen kolman-

nessa tulosluvussa (7.) tarkastelemme, millä tavoin oppimisen ilon luonnetta ja laatua ku-

vataan koululuokassa. Hahmotamme siellä oppimisen ilon ilmiötä työnilon nelikentän 

avulla.  
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4.2  Narratiivinen lähestymistapa tutkimukseen 

Valitsimme tutkimuksen lähtökohdaksi narratiivisen näkökulman, koska ajattelemme sen 

soveltuvan hyvin tutkimusongelmien selvittämiseen.  Oppimisen ilon määritteleminen on 

tieteellisessä kirjallisuudessa varsin niukkaa, joten kerronnallinen lähtökohta mahdollistaa 

oppimisen ilon vapaan käsittelemisen useista eri näkökulmista. Tässä luvussa perehdymme 

tarkemmin narratiivisuuteen nivouttaen sitä omaan tutkimukseemme. 

Narratiivisuudella viitataan englannin kielen sanaan narrative, kertomus. Suomessa narra-

tiivisuuden lisäksi käytetään sanoja kerronnallinen (yläkäsite) ja tarinallinen (alakäsite) 

puhuttaessa narratiivisuudesta. ( Heikkinen 2007, 142.) Kertomuksellinen tutkimus antaa 

avaimia menneisyyden ymmärtämiseen ja hallintaan, toisaalta se suuntaa toimijoita tule-

vaisuutta kohti. Ihmisen identiteetti rakentuu kertomusten kautta, ja kertomuksilla voi saa-

da vastauksen kysymykseen, kuka minä olen. Kertomus nähdään myös vuorovaikutuksena 

ihmisten välillä, sillä kertominen mahdollistaa kokemusten jakamisen ja tekee niistä ym-

märrettäviä. (Hyvärinen 2006, 1.) Jerome Brunerin narratiivikäsitystä tutkineen Tolskan 

(2002, 100) mukaan Bruner ajatteli, että kertomus on yksi tapa jäsentää tietoa oppimisessa 

ja koulutuksessa. Hän tarkoittaa, että teorioiden ohella myytit auttavan ihmistä jäsentämään 

kokemuksia hallittavaan muotoon, jolloin niistä tulee ymmärrettäviä. Kertomukset avaavat 

hyviä tarinoita, vaikuttavia näytelmiä ja historiallisia kuvauksia uskottavasti (Bruner 1986, 

13). 

 

Narratiivisuus kohdistaa tutkimuksessa huomion kertomuksiin tiedon välittäjänä ja raken-

tajana. Tutkimuksen ja kertomusten suhteesta voidaan erottaa kaksi päänäkökulmaa: Tut-

kimus käyttää kertomuksia materiaalinaan tai tutkimus itsessään ymmärretään kertomuk-

sen tuottamiseksi maailmassa. Heikkinen mieltää narratiivin, kertomuksen ja tarinan ole-

van väljästi toistensa synonyymeja. (Heikkinen 2007, 142.) 

 

Heikkisen määritelmän mukaisesti tutkimuksemme hyödyntää kertomuksia aineistona tut-

kimustulosten saavuttamiseksi ja on näin olleen laadultaan narratiivinen tutkimus. Emme 

kuitenkaan näe, että tutkimuksemme olisi itsessään kertomus vaan käytämme luokanopet-

tajien kertomuksia välineenä ymmärtämään heidän kokemuksiaan ja käsityksiään oppimi-

sen ilosta luokkakontekstissa. Kertomusten kuuleminen ja tuottaminen ovat yhteydessä 

tietämisen prosessiin. Myös ihmisten tietoisuus omasta identiteetistään rakentuu kertomus-
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ten kautta. Kertomukset muokkautuvat, syntyvät ja uudistuvat aina suhteessa ympäröivään 

maailmaamme, jonka kautta rakennamme narratiivisesti identiteettiämme ja tietouttamme. 

(Heikkinen 2007, 144.)  

 

Myös Hyvärinen & Lyöttyniemi (2007,189) puhuvat kertomuksesta yhtenä tietämisen ta-

pana, jolla ihminen rakentaa identiteettiään ja eettistä maailmankuvaansa. Kertomus on 

myös vuorovaikutuksen väline, jonka avulla voidaan jakaa ja tuoda kokemuksia esille sekä 

välittää kulttuurisia käytänteitä. Koemme luokanopettajan työn olevan vahvasti sidoksissa 

opettajan persoonallisuuteen, jolloin kerronnallisuuden kautta opettajan on helpompi sa-

noittaa omia ajatuksia ja tuntemuksiaan suhteessa luokkaympäristöön. Kerronnallinen tapa 

myös herättelee luokanopettajaa ajattelemaan tekemäänsä työtä ja tapaa toimia luokassa, 

jolloin tutkimuksemme mahdollisesti antaa voimavaroja oppimisen ilon näkemiseen ja 

edistämiseen luokassa. Ajattelemme, että emme tutkimuksessamme voi täysin päästä kä-

siksi kertojan alkuperäiseen kokemusmaailmaan, mutta voimme parhaamme mukaan ym-

märtää ja tulkita sitä. 

 

Heikkinen (2007, 144) löytää narratiivisuuden käsitteestä neljä erilaista tieteellistä näkö-

kulmaa. 1. Narratiivisuus nähdään tiedon tapana ja tietoprosessina, jolloin se nivoutuu kon-

struktivistiseen oppimiskäsitykseen. 2. Narratiivisuudella voidaan kuvata tutkimusaineiston 

luonnetta tai 3. aineiston analyysitapoja. 4. Käsitettä käytetään kuvamaan tutkimuskirjalli-

suudessa narratiivien käytännöllistä merkitystä esimerkiksi työvälineenä.  

 

 Hänninen (2003, 15) käyttää sanoja tarinallisuus ja narratiivisuus toistensa synonyymeina 

suosien kuitenkin tarinallisuus-termiä johtuen sen suomenkielisestä alkuperästä. Narratiivi-

selle tai tarinallisella tutkimuksella tarkoitetaan sellaisia tutkimuksia, joissa tarinaa, kerto-

musta tai narratiivia käytetään ymmärryksen välineenä. Tarinallisen tutkimuksen kenttä ei 

ole yhtenäinen teoreettis-metodinen jäsennys vaan enemminkin avoin eri tieteenaloille 

laajentunut verkosto, jota yhdistää tarina.  
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4.3  Aineiston keruu 

4.3.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimuksemme kohderyhmä muotoutui 1.-6.-luokka-asteilla työskentelevästä luokanopet-

tajista. Opettajia on yhteensä seitsemän, joista kolme on nais- ja neljä on miesopettajaa.  

Heidän joukossaan on sekä nuoria, muutaman vuoden työskennelleitä, että kokeneita, jo yli 

kymmenen vuotta luokanopettajina olleita eri luokka-asteiden alakoulun opettajia. Ha-

lusimme kohderyhmäksemme juuri luokanopettajia, koska ajattelemme heidän pystyvän 

parhaiten avaamaan ymmärrystään ja kokemuksiaan oppimisen ilosta sekä lapsen että ai-

kuisen näkökulmasta. Oppilaat kohderyhmänä olisi varmasti ollut myös arvokas ja tutki-

musta rikastuttava valinta, mutta silloin kenties oppimisen ilon käsitteen avaaminen ja ai-

kuisen näkökulma tutkittavaan ilmiöön olisi saattanut jäädä suppeammaksi. 

Aloitimme tutkimushenkilöiden hankinnan lähettämällä syyskuussa 2013 viiden Pohjois-

Pohjanmaalla sijaitsevan koulun rehtorille sähköpostiviestin tutkimuksestamme. Koulut 

ovat sattumanvaraisesti valittuja ja kooltaan hyvin eri kokoisia. Rehtoreiden kautta emme 

kuitenkaan saaneet kontakteja koulujen luokanopettajiin, joten päätimme lähestyä kyseis-

ten koulujen luokanopettajia henkilökohtaisella haastattelupyynnöllä sähköpostitse (Liite 

1). Lähetimme haastattelupyynnön yhteensä noin 85 luokanopettajalle. Tutkimuksen koh-

deryhmän opettajia ei valittu haastatteluun omien sosiaalisten suhteidemme välityksellä 

vaan satunnaisen otannan kautta. 

 

Valitsimme haastatteluihin haastattelupyyntöön myönteisesti vastanneet luokanopettajat 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Haastattelijoiden valintaan vaikutti myös yhteisten aikataulu-

jen löytäminen. Yhteensä viisitoista luokanopettajaa oli kiinnostunut tutkimukseen osallis-

tumisesta. Heistä seitsemän valittiin tutkimukseen. Olimme myös varautuneet tekemään 

lisähaastatteluja haastattelupyyntöön myönteisesti vastanneille opettajille, mutta emme 

kokeneet lisähaastatteluille tarvetta, koska tutkimusaineisto oli riittävän laaja ja monipuoli-

nen.  

 

Seuraavaksi esittelemme lyhyesti tutkimukseen valikoituneet luokanopettajat. Opettajien 

nimet ovat muutettu. Halusimme kuitenkin käyttää nimiä esimerkiksi numeroinnin sijaan, 
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sillä nimien käyttö tukee kertomuksellisuutta ja tuo enemmän esille opettajien yksilölli-

syyttä. 

 

Hannes on 12 vuotta luokanopettajana työskennellyt opettaja. Hän pitää opettajan työtä 

erittäin mielekkäänä ja suunnitteleekin työskentelevänsä ammatissaan aina eläkepäiviin 

asti. Hänen työskentelytavassaan korostuu huumori opetuksen elävöittäjänä ja ilon ilmapii-

rin luojana. Hannes pitää kuitenkin tärkeänä myös opettajan vastuuta rajojen ja hyvän 

työskentelyilmapiirin luojana. Oppiaineissa hän painottaa erityisesti matematiikan ja äidin-

kielen kokemuksiaan oppimisen ilon lähteinä.  

 

Eero on neljä vuotta luokanopettajana työskennellyt urheilullinen opettaja. Hän korostaa 

opetuksessaan myönteisten koulukokemusten merkitystä, mikä näkyy hänen tavassaan 

kehua, kannustaa ja innostaa lasta oppimisessa. Eero pitää tärkeänä tunteiden huomioimista 

koulukontekstissa niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Hän kokee opettamisen ja oppimisen iloa 

erityisesti liikunnassa. 

 

Ilmari on musikaalinen opettaja, jolla on työkokemusta noin kahdeksan vuotta luokanopet-

tajana ja viisi vuotta yksityisenä soitonopettajana. Opettajan työssä hän kokee kasvattajan 

roolin merkittävänä ja mieluisana tehtävänä. Hän näkee tärkeäksi toimivien vuorovaikutus-

suhteiden luomisen sekä monipuolisten, iloa tuottavien oppimisympäristöjen ja opetusme-

netelmien hyödyntämisen luokassaan. Ilmari kokee, että oppimisen ilo näyttäytyy sel-

keimmin taito- ja taideaineissa. 

 

Maija on luokanopettajakoulutuksesta vastavalmistunut opettaja. Hänellä on vuoden työ-

kokemus alkuopetusikäisten lasten parista laaja-alaisena erityisopettajana, resurssiopettaja-

na ja luokanopettajana. Tällä hetkellä hänellä on opetettavanaan oma ekaluokka, jossa op-

pimisen ilon aiheet kumpuavat erityisesti lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen kokemuk-

sista. Maijan nauravainen persoona näyttäytyy opetuksessa spontaanina hullutteluna ja 

eläytymisenä hetkeen. Positiivinen ote työhön on Maijalle tärkeää oman työssä jaksamisen 

ja oppimisen koulussa olemisen kannalta. 

 

 Jussi on vajaat kuusi vuotta luokanopettajana työskennellyt opettaja, jolla on kokemusta 

useilta eri luokka-asteilta. Hän kuitenkin pitää kolmannella luokalla opettamista itselleen 
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ominaisimpana tehtävänä. Jussi pitää ilon kokemusta kouluviihtyvyyden kannalta tärkeänä 

asiana. Hänen työskentelytavassaan korostuu turvallisena ja välittävänä aikuisena toimimi-

nen ja hyvän yhteishengen luominen sekä oppilaiden välille että oppilaiden ja opettajan 

välille.  

 

Helena on ekaluokassa toimiva naisopettaja, jolla on noin 10 vuoden työkokemus luokan-

opettajana. Hän pitää tärkeänä, että oppilaat nauttivat koulunkäynnistä ja kokevat sen mer-

kitykselliseksi tulevaisuuden kannalta. Hänelle oppimisen ilo näyttäytyy oppilaan onnis-

tumisen kokemusten ja motivaation kautta erityisesti lukemaan oppimisessa, matematiikas-

sa sekä taito- ja taideaineissa.  

 

Ulla on tällä hetkellä alkuopetuksessa työskentelevä opettaja, jolla on viisi vuotta työko-

kemusta luokanopettajan töistä useilta eri luokka-asteilta. Ullalle opettajan työ on elämän-

tapa. Alkuopetusikäisten kasvattaminen ja opettaminen tuntuu hänelle mieluisalta tehtäväl-

tä, sillä siellä opettaja näkee oppimisen oivalluksia ja iloisia lapsia päivittäin. Hän kokee 

iloa työstään erityisesti silloin, kun kasvatus- ja opetustyön tulokset alkavat näkyä lapsissa. 

4.3.2  Haastattelu 

Valitsimme tutkimuksemme aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun. Hirsjärven, Remek-

sen &  Sajavaaran (2009, 205) mukaan haastattelu on yksi kvalitatiivisen aineistonkeruun 

perusmenetelmistä. Haastattelua voidaan siinä mielessä pitää ainutlaatuisena tiedonkeruu-

menetelmänä, että siinä tutkija ja tutkittava ovat suorassa kielellisessä vuorovaikutustilan-

teessa. Tämä tekee aineiston keräämisestä erityisen joustavaa. Haastattelututkimuksen etu-

na on, että usein suunnitellut henkilöt saadaan mukaan tutkimukseen. Hirsjärven, Remek-

sen &  Sajavaaran (2009, 191, 204–207) mukaan haastattelun huonona puolena voidaan 

pitää sitä, että se vie paljon aikaa.  Haastatteluun voi sisältyä myös monia virhelähteitä, 

joita aiheuttavat haastattelutilanteessa sekä haastattelija että haastateltava. Haastatteluai-

neisto on aina konteksti- ja tilannesidonnaista.  

 

Erkkilän (2011, 200-202) mukaan haastateltavan kertomus on narratiivisen tutkimuksen 

keskiössä. Haastattelun tavoitteena on saada kertojan ääni kuuluviin ja kokemusmaailma 

näkyväksi. Elävistä kertomuksista pyritään saamaan esiin useita ulottuvuuksia toisin kuin 

esimerkiksi fenomenologisessa tutkimuksessa, jossa pyritään löytämään tutkittavan asian 
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ydin. Narratiivisuudessa annetaan painoarvoa kertojan omille pohdinnoille. Hyvärinen 

(2006, 2) toteaa, että kertomuksista nousee esille maailman kokeminen ja muutokset. 

 

Valitsimme haastattelun aineistokeruumenetelmäksi, koska haastattelu tarjoaa haastatelta-

valle mahdollisuuden pohtia oppimisen ilon käsitettä monesta eri näkökulmasta. Lisäksi 

haastateltava voi tuoda haastattelutilanteessa esille myös yllättäviä asioita tai ilmiöitä, joita 

me haastattelijoina emme osanneet odottaa. Suora kielellinen vuorovaikutustilanne luo-

kanopettajien kanssa mahdollisti tarkentavien kysymysten esittämisen ja eläytymisen tilan-

teeseen. Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2009, 205) mukaan haastattelu valitaan ai-

neistonkeruumenetelmäksi esimerkiksi silloin, jos 1. kysymyksessä on vähän tutkittu alue, 

jolloin tutkittajan on vaikea ennakoida vastauksia, 2. tiedetään jo ennalta, että tutkimusaihe 

tuottaa monitahoisia vastauksia, 3. tietoja halutaan syventää perusteluin ja lisäkysymyksiä 

tutkimuksen aikana.  

 

Haastattelutilanteen aluksi pyysimme virallisen tutkimusluvan haastateltaviltamme (Liite 

2), jolla varmistimme, että he sitoutuvat haastattelun nauhoittamiseen ja aineiston hyödyn-

tämiseen tutkimuksessamme. Lisäksi tutkimuslupakaavakkeessa vakuutimme toimivamme 

luottamuksellisesti kaikissa tutkimuksen vaiheissa noudattaen tutkimuseettisiä periaatteita. 

Tiittulan & Ruusuvuoren (2005, 16) mukaan haastattelijan tuleekin kertoa haastateltavil-

leen totuudenmukaisesti haastattelun tarkoituksesta, käsitellä saamia tietoja luottamukselli-

sesti ja suojella haastateltavan anonymiteettia. 

 

Laadimme haastattelutilanteen tueksi haastattelurungon (Liite 3), ettei mitään oletta-

maamme tärkeää asiaa jäisi kysymättä tai käsittelemättä. Haastattelurunko koostuu tausta-

tiedoista ja aiheeseen virittäymisestä sekä neljästä varsinaisesta teemasta, joita ovat 1. 

opettajan ilo työssä, 2. opettajan merkitys oppimisen ilon kokemiseen, 3. oppilaan oppimi-

sen ilo ja 4. oppimisen ilon määrittely. Taustatietojen huomioiminen ja aiheeseen virittävät 

kysymykset helpottivat haastateltavan mukautumista vuorovaikutustilanteeseen kanssam-

me. Virittäytymisen avulla haastateltava sai kertoa vapaasti ennen haastattelutilannetta 

syntyneistä ajatuksista ja mietteistä.   

 

Jokaisen pääteeman aluksi esitimme mahdollisimman avoimia kysymyksiä, jotka ovat 

haastattelurungossa korostettu mustaamalla. Pyrimme kerronnallisia vastauksia hakemalla 
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antamaan arvoa haastateltavan omille lähtökohdille sen sijaan, että olisimme liikaa ohjail-

leet haastateltavan ajattelua tarkoin rajatuilla kysymyksillä.  Esimerkiksi kysymys ”Kuvai-

le oppilasta, joka kokee oppimisen iloa?”, antaa haastateltavalle mahdollisuuden puhua 

asiasta itselleen mieluisasta näkökulmasta, jolloin hän helposti elävöittää kertomustaan 

todellisin esimerkkitilantein. Suluissa olevat kysymykset ovat puolestaan täydentäviä lisä-

kysymyksiä, joita esitimme silloin, kun tarvitsimme aiheesta lisää tietoa tai silloin, kun 

haastateltava koki avoimen kysymyksen itselleen liian haastavaksi tai vaikeasti ymmärret-

täväksi. Hyvärisen ja Löyttyniemen (2007,191) mukaan kerronnalliselle haastattelulle on-

kin ominaista, että tutkija pyytää kertomuksia ja antaa tilaa niille sekä muotoilee kysymyk-

set niin, että vastausten voidaan odottaa olevan kerronnallisia. Usein vastaajat pyrkivät 

vastaamaan kertomuksilla, olivat kysymykset millaisia tahansa.  

 

Tiittula ja Ruusuvuori (2005, 14-16) pitävät haastattelujen nauhoittamista ennemmin hyö-

dyllisenä, sillä se mahdollistaa tilanteen uudelleen kuuntelun, mikä tukee analysointia ja 

voi tuoda esille asioita, jotka ensikuulemiselta jäivät huomaamatta. Nauhoituksen avulla 

haastattelu voidaan muuttaa kirjoitettuun muotoon eli litteroida. Litterointi auttaa merki-

tyksellisten yksityiskohtien havaitsemisesta aineistosta. Litterointi voidaan suorittaa eri 

tarkkuudella riippuen tutkimuskysymyksistä ja tutkimuksessa käytettävistä metodeista. 

Esimerkiksi vuorovaikutukseen tai emootioihin liittyvä tutkimus, jossa muu kommunikaa-

tio kuin sanat ovat merkityksellisessä asemassa, voi olla hyödyllistä merkitä sanojen lisäksi 

äänenvoimakkuuksia, painotuksia ja taukoja. Koimme Tiittulan ja Ruusuvuoren ajatukset 

haastattelujen nauhoittamisen tärkeydestä juuri heidän esittämällään tavalla. Litteroides-

samme nauhoitettuja haastatteluja sanatarkasti, huomasimme pääsevämme yhä syvemmälle 

haastateltavan kokemuksiin ja ajatusmaailmaan. Löysimme tutkittavaan aiheeseen kirjoi-

tettujen haastattelujen myötä uusia, mielenkiintoisia ulottuvuuksia, jotka olisivat ehkä jää-

neet vähemmälle huomiolle, jos haastattelua ei olisi nauhoitettu. 

4.4 Aineiston analyysi 

Narratiivisen tutkimuksen analyysi on yleisesti jaoteltu kahteen osa-alueeseen: narratiivin 

analyysiin ja narratiiviseen analyysiin. Narratiivin analyysi on kertomuksen eli aineiston 

kategorisointia. Siinä pyritään teemoittelemaan ja luokittelemaan aineistosta nousseita asi-

oita. Sen avulla voidaan myös luoda aineiston analyysin pohjalta yleispätevää tietoa. Nar-
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ratiivinen analyysi on aineiston holistista juonentamista. Siinä pyritään tuomaan esiin juoni 

ja kertojan ääni analyysivaiheessakin. (Kaasila 2008, 45-47.) 

 

Hyvärinen (2006, 17) on jaotellut kertomusten analyysin neljään vaihtoehtoiseen tapaan 

sellaisenaan käytettäväksi tai yhdisteltäväksi eri analyysimenetelmien kanssa. Jaottelun 

viimeinen analyysitapa vaatii suullisen aineiston, mutta kolmea ensimmäistä voidaan käyt-

tää sekä suullisen että kirjallisen kertomuksen analyysissa.  

 

Hyvärinen (2006,17) jaottelee analyysitavat näin: 

1.Temaattinen luenta tai sisällön analyysi 

2. Kertomusten luokittelu kokonaishahmon perusteella 

3. Kertomuksen kulun yksityiskohtien analyysi 

4. Kertomuksen vuorovaikutuksellisen tuottamisen analyysi. 

 

Temaattinen luenta on kertomuksen sisällön jakamista teemoihin. Teemoittelu tekee aineis-

ton käsittelystä selkeää, vaikkakin siinä on vaarana kadottaa aineiston erityispiirre; elävät 

kertomukset ja vuorovaikutuksellisuus. Laajemmassa analyysissa jaotellut teemat liitetään 

osaksi kertomusta. Toinen analyysitapa Hyvärisen mukaan on teemoitella kertomuksia 

kokonaishahmojen perusteella, esimerkiksi lajityyppien mukaan. Kolmas analyysitapa on 

nimensä mukaisesti yksityiskohtaisempaa analyysia, jossa tematisoinnin lisäksi huomioi-

daan vuorovaikutus ja kerronta hyvin tarkalla lukutavalla. Vuorovaikutuksellisessa analyy-

sissa keskitytään itse vuorovaikutustilanteeseen ja sen tuomiin seurauksiin. Haastattelija 

nähdään aktiivisena keskustelun osapuolena. (Hyvärinen 2006, 17-22.) 

 

Aloitimme tutkimusaineiston analyysin kommentoimalla litteroidun haastattelun marginaa-

liin tekstistä nousseita tärkeitä ja mielenkiintoisia huomioita liittyen tutkimusaiheeseen. 

Kun kaikki haastattelutekstit oli kommentoitu, pohdimme, mitä teemoja tai aiheita niistä 

nousi vahvasti esille. Valitsimme alkuun muutaman teeman, joihin lähdimme keräämään 

kattavasti tekstikatkelmia jokaiselta haastateltavalta. Teemat eivät olleet samoja, joita haas-

tattelurunkoon olimme hahmotelleet, vaan ne nousivat aineistosta. Kun olimme saaneet 

pääteemoihin tekstikatkelmia, pohdimme kriittisesti, mitä muuta aineisto vielä tarjoaa. Ai-

neistolähtöinen tapa analysoida helpotti ennakko-odotusten unohtamista ja edesauttoi sy-



33 

 

 

ventymään juuri aineistosta nousseihin asioihin esimerkiksi aiempien tutkimusten sijaan. 

Analyysivaihe oli valintojen tekemistä, rajaamista ja tulkintaa.  

Lopulta työssämme oli noin 13 teemaa, joiden tekstikatkelmia lähdimme narratiivien ana-

lyysille ominaiseen tapaan tulkitsemaan ja käsitteellistämään teorian valossa. Aineiston 

pohjalta tehty analyysi tiivistyi kolmeen pääteemaan, joiden alle valitsimme sopivia ala-

teemoja laajasta aineistostamme. Jaottelimme kolme pääteemaa seuraavasti: 1. Oppimisen 

ilo yksilön kokemuksena, 2. Oppimisen ilo jaettuna kokemuksena 3. Oppimisen ilon ko-

kemisen luonne ja laatu.  

Seuraavaksi havainnollistamme analyysivaiheita aineistoesimerkin avulla, johon olemme 

valinneet muutaman katkelman liittyen sosiaalisen oppimisympäristöön oppimisen ilon 

mahdollistajana. Seuraavaksi olemme tehneet tulkintaa katkelman sisällöstä ja lopuksi 

olemme käsitteellistäneet tulkinnoista tehdyn yhteenvedon teorian avulla. 

Katkelmat: 

Eero: Vaikka se ois minkälainen se miljöö ja mitä tahansa siellä löytyiskään, niin kyllähän 

ne ihmiset kuitenkin tuo sen ilon sinne. Elikkä lähtökohta on se, että siellä on iloisia ja 

motivoituneita ihmisiä siihen tekemiseen. 

Jussi: Jos se [oppimisympäristö] on semmonen salliva, että siinä luokassa uskaltaa ereh-

tyä, olla eri mieltä ja pelkäämättä, että tuleeko teilatuksi ja uskaltaa olla oma itsensä. Ko-

kee niinku tärkeeksi ittensä ja semmoseksi merkitykselliseksi sen ryhmän osalta. Hänellä 

on niinku joku rooli ja tehtävä siinä. Toisilla se [rooli] on hiljaisempi, mutta että silti hän 

on tärkeä just siinä, missä onkaan. 

Katkelmien tulkintaa: 

Eero kokee, että fyysisellä ympäristöllä ei ole merkitystä ilon kokemiseen, vaan ihmisten 

sosiaalinen kanssakäyminen tuo iloa. Ihmisten iloinen ja motivoitunut asenne mahdollistaa 

suotuisan ilmapiirin oppimiselle. Jussi näkee toimivan sosiaalisen ympäristön mahdollista-

van yksilöllisyyden. Näin eriävien mielipiteiden esittäminen ja omana itsenään oleminen 

mahdollistuu ilman hylätyksi tulemisen pelkoa. Jokainen yksilö on tärkeä ryhmässä ja kai-

kenlaiset roolit nähdään arvokkaina ryhmän toiminnan näkökulmasta. 
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Tulkintojen käsitteellistämistä: 

Hyvä työympäristö edesauttaa työnilon kokemista. Yksilön tulee tuntea olonsa turvalliseksi 

ja ympäristön itseään uhkaamattomaksi kokeakseen työniloa. (Varila & Viholainen 2000, 

34-35.) Ilo viihtyy mieluusti turvallisessa, miellyttävässä ja ystävällisessä oppimisympäris-

tössä (Warner 2006, 9).  Osalliset ajattelevat, että ilon kokeminen mahdollistuu, kun sosi-

aalinen ympäristö on avoin ja turvallinen. Osallisten kertomukset osoittavat, että toimivas-

sa sosiaalisessa ympäristössä jokainen oppilas kokee itsensä tärkeänä yksilönä olemalla 

kuitenkin myös merkittävä osallinen ryhmän toiminnan kannalta. Aktiivinen rooli mahdol-

listaa lapsen olemisen osallisena ja toimijana ympäristössään (Hurtig 2006, 178). 

4.5  Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Narratiivisessa tutkimuksessa tutkijan työn perustana on välittämisen etiikka. Toisen ihmi-

sen henkilökohtainen elämä arkoine kohtineen on usein keskiössä, mikä voi aiheuttaa tutki-

jalle ongelmallisia tilanteita. Välittämisen etiikassa keskeisintä on herkkyys reagoida sekä 

ymmärtää tilanteiden ainutlaatuisuus ihmisten välisessä kohtaamisessa, tässä tilanteessa 

tutkijan ja haastateltavan välillä. (Syrjälä, Estola, Uitto & Kaunisto 2006, 182-184.) Ai-

neiston tekstikatkelmissa on pyritty säilyttämään osallisen ääni, mutta sujuvan luettavuu-

den kannalta niitä on lyhennetty ja hieman muotoiltu. Kertomukset ovat osallisen henkilö-

kohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä, joten pidämme erityisen tärkeänä, että niissä näkyy 

kertojan tunteet ja tapa puhua.  Oppimisen, ilon ja oppimisen ilon teoriaan perehtyminen 

innoittivat meitä tutkijoina päivä päivältä enemmän syventymään tutkimusaiheeseemme. 

Haastattelutilanteissa usein koimmekin olevamme keskustelukumppaneita ja ajatusten ja-

kajia haastattelemiemme luokanopettajien kanssa. Oppimisen ilo alkoi tuntua tulevaa työ-

elämää ajatellen yhä tärkeämmältä asialta, mikä varmasti heijastui välittämisenä ja kiinnos-

tuksen osoittamisena haastattelutilanteissa. 

Tutkimuksen eettinen puoli tulee vastaan jo tutkimusaiheen määrittelyssä, sillä siinä vai-

heessa tutkija asettaa tietyt tavoitteet tutkimukselleen. Se, millaisia sisäisiä ja ulkoisia mo-

tiiveja tutkimusaiheen valintaan liittyy, on kysymys, jota tutkijan tulee pohtia. Tutkimuk-

sen tulisi olla välittävää kohtaamista, jossa yhdessä rakennetaan tietoa ja tarkastellaan kriit-

tisesti omaa toimintaa tutkijana. (Syrjälä et al., 2006, 185-186.)  
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Kerronnallinen tutkimus herättää laajan kirjon erilaisia tunteita sekä tutkijassa että tutkitta-

vassa, sillä kertomukset koskettavat kaikkia tutkimuksessa mukana olevia. Tutkijan tulee 

välittämisen hengessä raportoida tutkimuksesta, niin että se ei loukkaa tutkittavia tai hei-

kennä heidän asemaansa. Jotta tutkimus tuottaa jotain hyvää, tulee sen olla julkinen. Lisäk-

si tutkijan tulee tarkoin pohtia, miten tutkimus edesauttaa tutkittavia henkilöitä ja miten 

heillä on mahdollisuus päästä käsiksi tuloksiin. (Syrjälä et al., 2006, 189, 192-

193.)Väistämättä tutkijoina koimme monenlaisia tunteita työvaiheiden aikana. Välittämi-

sen ja innokkuuden lomassa koimme myös tuskastuttavia hetkiä esimerkiksi haastattelu-

nauhojen litterointivaiheessa. Puhekielen ollessa paikoitellen hyvin poukkoilevaa ja epä-

selvää, saatoimme hetkellisesti tuntea inhon tunteita koko haastattelua kohtaan. Litteroituja 

tekstejä lukiessa yhä uudelleen läpi ne alkoivat avautua aina uudessa valossa. Näin niistä 

löytyi jokaisen lukukerran jälkeen jotain uutta tutkimusta rikastuttavaa tietoa. 

Pyrimme tutkimuksessamme osoittamaan luotettavuutta aineistosta poimittujen tekstikat-

kelmien avulla. Olemme valikoineet sellaisia aineiston kertomuksia, jotka kuvaavat hyvin 

kyseisen teeman vaihtelevia näkökulmia tuoden selkeästi esille myös osallisten näkemyk-

siä oppimisen ilosta.  Me tutkijoina olemme tehneet valintoja siitä, mikä aineistokatkelma 

sisältyy tutkimukseemme ja mikä jätetään ulkopuolelle. Tämä tulee huomioida luotetta-

vuuden tarkastelussa. Olemme kuitenkin pyrkineet tarkastelemaan aineistoa ilman teorian 

tuomia ennakkokäsityksiä ja etenemään aineistonanalyysissa aineistolähtöisesti. Toisaalta 

näemme aineistokatkelmien valinnan välttämättömänä tutkimuksen analyysin sekä yhte-

näisen ja selkeän kokonaisuuden mahdollistamiseksi. 

On syytä myöntää, että analyysivaiheessa tutkijoina tekemämme tulkinnat luokanopettajien 

käsityksistä ja kokemuksista sisältävät mahdollisuuden virhearviointeihin, sillä mekin kä-

sittelemme kertomuksia omista lähtökohdistamme käsin, emmekä välttämättä pääse ker-

tomusten alkuperäiseen kokemusmaailmaan tarpeeksi syvälle. Kaksi tutkijaa tulkitsijoina 

helpottaa kuitenkin ymmärtämään aineistoa ja tekemään sen pohjalta analyysejä. Ylitul-

kinnoilta ja toisaalta jonkun tärkeän asian huomiotta jättämiseltä voidaan toden-

näköisemmin välttyä, kun kaksi tutkijaa toimii kriittisesti tiiviissä yhteistyössä.  

Tällä tutkimuksella ei voi yleistää opettajien määritelmiä ilosta ja sitä miten oppimisen ilo 

luokassa näkyy, sillä jokaisen opettajan omat piirteet ja kokemukset vaikuttavat ilon tulkin-

taan. Toisaalta myös tutkimukseen osallistuneiden opettajien on ollut mahdollisuus kertoa 

haastattelussa vain ne seikat, mitä he haluavat tuoda julki, eikä heidän näkemyksiään ole 
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kontrolloitu esimerkiksi tutkijan luokkahavaintojen avulla. Hertzbergin (1997, 237-243) 

ajatuksen mukaan erilaisten tunneilmaisujen tulkintaan vaikuttavat vahvasti konteks-

tisidonnaisuus ja omat tunteen kokemisen tavat. Oppilaiden tunneilmausten havainnointiin 

ja tulkintaan vaikuttavat myös opettajan tarkkaavaisuuden suuntautuminen. Toisaalta tun-

teiden osoittaja saattaa näyttää tunnetilaansa yhteisön odotusten mukaisesti, ilman että to-

della kokisi tunnetta. 

Mielestämme tutkimuksemme teoreettinen viitekehys tukee hyvin tutkimustuloksia. Ai-

neiston ja teorian yhteensopivuudella pyrimme edistämään tutkimuksemme luotettavuutta. 

Tarkoituksenamme on ollut tuoda esille olennaisimmat ja tuoreimmat teoriat ilosta, oppi-

misesta ja oppimisen ilosta, ja käyttää niitä tulosten tukena. Etenkin tutkimusprosessin 

loppusuoralla olemme pohtineet, että millaisia vastauksia olisimme saaneet tutkimuskysy-

myksiimme, jos aihetta olisi tutkittu suoraan lapsen näkökulmasta. Vaikka lapset ovat jää-

neet aineistonkeruuvaiheessa tutkimuksemme ulkopuolelle, on lasten parasta pyritty ajatte-

lemaan jo aiheen valintahetkestä lähtien sekä tutkimustulosten hyödyntämisessä. Tutki-

mustulosten osoittama tieto ei ole yleistettävää, sillä kokemukset pohjautuvat haastattele-

miemme luokanopettajien kokemusmaailmaan. Heidän ajatuksistaan voi kuitenkin saada 

ideoita ja vahvistusta nähdä lapset arvokkaina yksilöinä, jotka tarvitsevat ilon ja oivalluk-

sen tunteita oppiakseen.  

 



37 

 

 

5 OPPIMISEN ILO YKSILÖN KOKEMUKSENA 

5.1 Merkitys itsetuntoon 

Hannes: No onhan sillä merkitystä, että[oppimisen ilo] vahavistaa sitä [itsetuntoa] var-

maan ja jos kokoajan tullee murheellisia juttuja tai pettymyksiä ni lannistuuhan se entises-

tään.  

Helena: Jos on kokenut, että on melkeen ainut luokasta, joka ei vielä ossaa lukkee, niin 

kokee ittensä vähän huonommaksi ku muut. Sitten, kun on oppinutki ja on ollu samalla 

viivalla sitte toisten kanssa tai ainaki niitten heikompien lukijoiden kanssa, niin sitten ko-

kee, että on yhtä hyvä ja sitten se itsetunto nousee ja haluaa taas sitte oppia lissää vaikka 

kirjottamista ja sujuvampaa lukemista, ku ensin oppii tavuja ja sitte sanoja. 

Maija: Mä koen tärkeäksi tehtäväksi täällä vahvistaa sitä oppilaan itsetuntoa positiivisella 

palautteella, mutta myös niinku realistisella. Puhun paljon siitä, että ku me ollaan kaikki 

nii erilaisia tai että jokainen lapsi tekee töitä sillä omalla tasolla.  

Ilmari: Kun lapsen kanssa ruppee juttelemaan enemmän, ni sieltä yleensä alkaa tulla 

semmosia, että noku minä oon tyhmä, en minä ossaa, enhän minä ikinä onnistu. Kun täm-

mösiä alkaa tulla lapsen suusta, ni nehän kielii vähän sitte siitä heikosta itsetunnosta. Sitte 

taas toisinpäin ne lapset, jotka ovat niitä ilosia tekijöitä, ni monesti ne tulee just esittele-

mään, että kato mää tein tämmösen, että tosi hieno. 

Hannes kokee, että oppimisen ilo ja itsetunto ovat voimakkaasti yhteydessä toisiinsa. Jat-

kuvat pettymykset ja epäonnistumiset oppimisessa heikentävät itsetuntoa. Myönteisten 

oppimiskokemusten myötä taas itsetunto vahvistuu. Helena puolestaan kertoo esimerkin 

avulla, että oppimisen ilon kokemuksella ja itsetunnolla on yhteys, joka näkyy erityisesti 

niiden oppilaiden kohdalle, joiden taitotaso on ikäisiään heikompaa. Heikomman oppilaan 

oppiessa uutta onnistumisen ilo näkyy selvästi ja itsetunto nousee. Tämä vaikuttaa myös 

myönteisesti oppilaan oppimismotivaatioon. 

Maija näkee opettajalla olevan tärkeä rooli oppilaan itsetunnon vahvistamisessa myöntei-

sen palautteen kautta. Palautteen tulee olla kannustavaa, mutta totuudenmukaista. Maija 

toivoo oppilaiden ymmärtävän, että jokainen oppilas työskentelee luokassa omalla oppimi-

sen tasolla ja iloitsee oman oppimisen edistymisestä vertaamatta tasoaan toisiin oppilaisiin. 
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Kun vertailua toisten oppilaiden tasoon ei ole, oman oppimisen edistymisestä koettu ilo 

vahvistaa helpommin itsetuntoa. Ilmari kertoo, että keskusteleminen epävarmojen oppilai-

den kanssa auttaa oppilaita sanoittamaan tunteitaan oppimisesta. Keskustelujen kautta 

usein paljastuu, että oppilaat näkevät itsensä hyvin kielteisessä valossa. Tämä Ilmarin mu-

kaan kertoo heikosta itsetunnosta. Ne oppilaat taas, joilla on vahva itsetunto tuovat mielel-

lään omaa osaamistaan esille ja kokevat iloa tekemisestään. 

Se, miten ihminen näkee itsessään hyviä ominaisuuksia, kertoo itsetunnosta. Hyvän itse-

tunnon omaavalla ihmisellä minäkäsitystä hallitsevat positiiviset ominaisuudet. Itsetunto 

rakentuu ympäristöstä ja muista ihmisistä saaduista kokemuksista. (Keltikangas-Järvinen 

2001,17, 123). Osallisten mukaan oppimisen ilon kokemukset vahvistavat oppilaan itsetun-

toa. Oppilaan kokemus jatkuvasta epäonnistumisesta vaikuttaa itsetuntoon heikentävästi, 

kun taas onnistuminen tuottaa iloa ja antaa kokemuksen omasta osaamisesta myönteisessä 

valossa. Myös Ojanen (2007, 82-83) toteaa, että mielialalla ja itseluottamuksella on vahva 

yhteys toisiinsa. Ojasta tulkiten myönteinen mieliala, kuten oppimisen ilon kokemus, on 

vahvasti yhteydessä oppilaan itsetuntoon. 

Opettaja kykenee omilla valinnoillaan vaikuttamaan oppilaan itsetuntoon. Opettaja voi 

tukea oppilasta asettamaan itselleen realistisia tavoitteita, joiden saavuttaminen voi tuottaa 

onnistumisen tunteita. Kun opettaja luo luokkatilanteissa mahdollisuuksia oppilaiden on-

nistumisen tunteen syntymiseen, tarjoaa tilanne myös mahdollisuuden oppilaan itsetunnon 

kasvamiseen. (Rantala 2000, 42.) Osalliset tuovat esille, että opettajalla on merkittävä rooli 

oppilaan itsetunnon tukemisessa. Erityisesti positiivisen ja realistisen palautteen antaminen 

nähdään palkitsevan lasta ja kohottavan hänen itsetuntoaan. Oppimistavoitteisiin pääsemi-

nen koetaan tuottavan oppimisen iloa ja näin vahvistavan myös oppilaan itsetuntoa. Oppi-

lailla, jotka osaavat ja tuovat mielellään osaamistaan esille, ajatellaan olevan hyvä itsetun-

to. Csikzenmihalyin (2005, 82) mukaan ilon tunne mahdollistuu, kun tehtävään voi keskit-

tyä rauhassa ja se koetaan mahdolliseksi suorittaa loppuun saakka. Selkeät tavoitteet ja 

välittömän palautteen saaminen edistävät tehtävään keskittymistä. Csikzenmihalyin flow-

teoriaa tulkiten voidaan ajatella, että opettajan antama aika ja puitteet oppimiselle vaikutta-

vat siihen, miten oppilas kykenee keskittymään oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Op-

pimistavoitteiden saavuttaminen puolestaan synnyttää oppimisen iloa ja vahvistaa oppilaan 

itsetuntoa. 
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Opettajan kuunnellessa lasta, opettaja saa tietoa lapsen kokemuksista. Lasta kuunneltaessa 

hän oppii jäsentämään ja käsittelemään omia havaintojaan. Näin myös lapsen havainnot 

omasta arjestaan tulevat esille ja kuuntelemisen kautta lapsen ääni saadaan kuuluviin. 

(Clark, Kjorholt & Moss, 2005, 35, 61.) Osalliset kokevat, että oppilasta kuunnellessa 

opettaja saa heiltä tietoa ja pieniä vihjeitä heidän itsetuntokokemuksistaan. Keskustelujen 

kautta oppilas pystyy sanoittamaan tunteitaan ja havaintojaan omasta osaamisestaan, jotka 

voivat auttaa häntä kohti parempaa itsetuntemusta.  

 

Koulun tulee pyrkiä edistämään jokaisen oppilaan mahdollisuuksia oppia ja kehittyä huo-

mioiden heidän sen hetkinen oppimisen tasonsa ja välttämään vertaamasta heitä toisiin 

oppilaisiin (Rantala & Määttä 2012, 97). Osallisten kertomuksissa tulee ilmi, kuinka oppi-

laiden oppimisen tason vertailua tulisi välttää, jolloin oppilas pystyisi iloitsemaan omasta 

oppimisestaan ja kehittymisestään paremmin. 

5.2 Merkitys tulevaisuuteen 

Eero: Kyllähän semmonen ihminen lähtee oppimaan, kuka on saanut sitä oppimisen iloa 

onnistumisista ja tekemisistä ja kivasta toiminnasta, niin missä tahansa muuallakin sitten 

harrastuksessa, jatko-opinnoissa, työelämässä, tottakai! Kun sitte taas aatellaan päinvas-

toin, jos kaikissa on tullut vähän lunta tupaan ja menny pieleen ja ei oo onnistunut, niin 

kyllä sillä on hirveen iso vaikutus [tulevaisuuteen]. 

Ulla: Se mistä kokee iloa ja missä kokee olevansa hyvä, niin kyllähän se auttaa hakeutu-

maan semmoselle, jos aatellaan vaikka työuraa. Kyllähän sitä pitää niinkö valita, että mi-

kä se oma mieltymys on. Onhan kaikki ilo aina ihmiselämässä tärkeää. 

Eeron mukaan myönteiset oppimiskokemukset koulussa edesauttavat oppimista esimerkik-

si harrastuksissa tai myöhemmin jatko-opinnoissa ja työelämässä. Puolestaan negatiivisilla 

oppimiskokemuksilla on kielteinen vaikutus oppimiseen tulevaisuudessa. Ulla taas näkee 

kaikenlaisen elämän ilon eteenpäin vievänä voimana. Hänen mukaansa oppimisen ilon 

kokemukset auttavat oppilasta suuntaamaan tulevaisuudessa valintoja omien mieltymysten 

ja vahvuuksien mukaan. 
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Hannes: No veikkaisin, että aika iso merkitys [oppimisen ilolla oppilaan tulevaisuuteen], 

että on ilo opiskella etteenpäinki ja ettei tuota syrjäydy sitte. 

Hannes kokee, että oppimisen ilon tunne edesauttaa jatkamaan opiskelua. Hän näkee op-

pimiskokemuksilla olevan merkitystä myös oppilaan sosiaaliseen asemaan tulevaisuudessa. 

Jos oppiminen on ollut täysin ilotonta, voi vaarana olla syrjäytyminen. 

Ilmari: Kyllä se keskeinen merkitys on. Että semmosta tietynlaista peruspuurtamista ni 

kyllähän sitä jonku aikaa jaksaa mutta, jos se koko koulunkäynti on sitä nii jossaki vai-

heessa se ylleesä lopahtaa se mielenkiinto sitte. Mutta että jos se lapsi säilyy ilosena ja 

innostuu siitä asiasta, mitä tehhään, ni se kantaa kyllä paljo pidemmälle. 

Helena: No sitten niinku tullee halu oppia lisää, että se motivaatio tavallaan kasvaa, että 

haluaa vielä paremmaksi, vielä taitavammaksi. Sitten voi tavotteet nousta tai sitten voi olla 

se, että haluaa pysyä sillä omalla tasolla yhtä hyvänä. 

Maija: No varmaan ne oppimisen ilon kokemukset vahvistaa sitä suuntautumista uusiin 

asioihin. Jos sulla on kokemus, että oon kokenu iloa oppimistilanteissa, ni ehkä se sitte voi 

suunnata vähän semmoselle tuntemattomammalle alueelle. Et sää oot saanu sitä kokemus-

ta, että mää oon ennenki selvinny tämmösistä tilanteista ja mää oon kokenu iloa, ni ehkä 

mää sitte tulevaisuudessakin selviän. 

Ilmarin mielestä oppimisen ilon tunne kantaa tulevaisuuteen, etenkin, jos oppilas saa kokea 

koulussa monipuolista opetusta samanlaisena toistuvan peruspuurtamisen sijaan. Oppilaan 

ilo ja innostuminen opittavasta asiasta motivoivat oppilasta myös tulevaisuudessa asian 

äärelle. Helenan mukaan oppimisen ilon kokemuksilla on tulevaisuutta ajatellen suuri mer-

kitys. Myönteisen oppimiskokemuksen tuloksena oppilaan halu oppia ja tavoitteet kehittyä 

kasvavat. Hän kertoo, kuinka oppilas voi myös myönteisten oppimistulosten kautta moti-

voitua ylläpitämään jo olemassa olevaa taitotasoaan. Maijan kertomuksen mukaan oppimi-

sen ilon kokemus rohkaisee oppilasta suuntaamaan oppimista uusiin asioihin ja jopa tun-

temattomille alueille. Selviytyminen uusista asioista ja ilon kokeminen niistä antavat luot-

toa pärjätä tulevaisuudessakin. 

Osallisten mukaan koulussa koetuilla monenlaisilla tunteilla on suuri merkitys oppimisen 

etenemiselle ja oppilaan tulevaisuudelle. Oppimisprosessin aikana voidaan kokea myös 

negatiivisia tunteita, mutta osalliset näkevät ilon olevan myönteisen kehityksen kannalta 
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merkittävämpi tunne. Forsberg (2006,39) ajattelee, että ilon kokeminen ei ole lineaarinen 

prosessi vaan prosessi voi sisältää monenlaisia vaiheita ja tunteita. Ilon tunne rakentuu 

pikkuhiljaa lomittuen muihin tunteisiin. Kaikenlaisten tunteiden rohkea kohtaaminen, it-

sensä likoon laittaminen ja epävarmuuden sietäminen osana työprosessia tuottavat onnis-

tumisen iloa. Ward & Dahlmeier (2011, 94) vahvistavat, että ilon saavuttaminen on aina 

prosessi, jonka saavuttamiseen vaadittavat osatekijät eivät kaikki välttämättä ole miellyttä-

viä vaan vaativat vaivannäköä. Ilon tunne tuo oppijalle voimaa selvitä myös haastavista 

tilanteista (Rantala 2006b, 95). Tutkimuksemme osalliset kokevat, että haastavista tilan-

teista selviytyessään oppilas kokee onnistumisen iloa ja tulee itsevarmemmaksi omasta 

osaamisestaan. Myönteisten tunnekokemusten myötä oppilas rohkaistuu tulevaisuudessa-

kin kohtaamaan vaativia tilanteita ja tehtäviä. 

Osalliset pitävät oppimisen ilon kokemuksia merkityksellisinä tulevaisuuden valintojen 

kannalta siten, että onnistumisen ja ilon kokemukset oppimisesta suuntaavat oppilasta ha-

keutumaan jatkossakin samantyyppisten asioiden pariin. Kertomuksista ilmenee, että op-

pimisesta kumpuava ilo motivoi syventymään opittavaan asiaan, mikä edistää oppilaan 

oppimista ja näin ollen vie kehitystä eteenpäin. Csikszentmihalyi (2005, 78) näkeekin ilolle 

olevan ominaista ihmistä eteenpäin vievä liike. Ilo tyydyttää ihmisen jonkin tarpeen, odo-

tuksen tai kaipauksen ja vie häntä askeleen pidemmälle saavuttamaan jotain odottamatonta.  

Mikä vain hyvin tehty työ voi tuottaa iloa, mutta ilon tunne voi tulla myös tapahtumahet-

ken jälkeen koettuna ilona. Ilon hetket koetaan usein ihmistä jollain tavalla muuttavana ja 

kehitystä eteenpäin vievänä. 

Positiivisen psykologian upward and downward spirals –teorian mukaan positiivisten tun-

teiden kierre johtaa parhaimmillaan yksilön positiiviseen ajatusmaailman ja elämänhallin-

nan vahvistumiseen sekä edistää luottamuksen rakentumista toisiin ihmisiin (Garland et al., 

2010, 851–852.). Tätä teoriaa tulkiten voidaan ajatella, että oppimisen ilon tunteiden ko-

kemusten myötä oppilas näkee oman tulevaisuutensa valoisana ja täynnä mahdollisuuksia. 

Kasvattamalla myönteisiä kokemuksia, positiiviset tunteet pyrkivät kasvamaan oppilaassa 

ja tulevaisuudessa vastaavia tunteita koetaan yhä useammin. Uusien haasteiden kohtaami-

nen tulevaisuudessa on helpompaa myönteisten tunnekokemusten rohkaisemana. 
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5.3 Positiivinen palaute 

5.3.1 Positiivisen palautteen merkitys oppilaan oppimiselle 

Jussi: No minä oon aika kova kehumaan tuolla luokassa. Mää välillä yritän, että mää en 

kehuis niinku sillä tavalla liikaa. Mää uskon, että  semmosta toivottua käytöstä edistetään 

kehumalla ja et jää positiivinen kuva. Voisko sitä ajatella niin, että lapsi oppii tuntemaan 

et on opettajanki mielestä hyvä. 

Hannes: Poika, joka on niinkö matikassa viitosen-kuutosen tasolla tehostetussa tuessa on 

menny etteenpäin niin paljo, että yhellä tunnilla ni se laski siinä oli ja jo niinkö menossa 

paljon pitemmällä kuin vieressä istuva lahjakas oppilas, joka tuuskas kaikkea muuta. Kuis-

kasin, että kato kuin pitkällä sää oot verrattuna tuohon. Se oli aivan hirviän mielissään! 

Maija: Vanhempiaki joutuu muistuttelemaan siitä, että kehukaa niitä lapsia niistä pienistä 

suorituksista, että siitä ne saa sen ilon itseensä ja motivaation yrittää. Se pieni lapsi on tosi 

paljo sen aikuisen palautteen varassa. 

Helena: Kehun sitten niinku, että no hienoa, että nyt oot vaikka oppinu tämän, että tota 

sitten niiku kannustan tavallaan etteenpäinkin että nyt sää huomasit, kun sää vähän vaikka 

näit vaivaa, niin sää opit tän, että että että ens kerralla ihan samalla sitten. Jos tullee joku 

hankala asia, niin elä heti luovuta, että niin nii, että siitä tullee sitten hyvä mieli ku taas 

näkkee vaivaa ja sitten huomaa, että siitä oliki hyötyä ja oppi jonku jutun ja näin. 

Jussi uskoo, että kehumalla voidaan edistää oppilaassa toivottua käytöstä. Samalla oppilaan 

positiivinen kuva itsestä vahvistuu opettajan palautteen kautta. Hanneksen kertomuksessa 

esiintyi poika, jolla oli vaikeuksia matematiikan oppimisessa, mutta joka on viime aikoina 

edistynyt huimasti. Hanneksen kokemuksen mukaan hyvin tehdystä työstä annettu palaute 

synnyttää positiivisen vireen oppilaan oppimisessa. 

Maijan kokemuksen mukaan lapsen on vaikea hahmottaa opetettavien asioiden merkityk-

sellisyyttä, jolloin aikuisen rooli ilon oppilaan oppimisen ilon kokemisessa korostuu. Ol-

lakseen motivoitunut oppimaan ja kokeakseen iloa, lapsi tarvitsee aikuiselta kehuja ja kan-

nustuksia. Maija on työssään huomannut, että pienet lapset odottavat aikuisen reaktiota ja 

palautetta omasta toiminnastaan. Myös Helena kokee tärkeäksi kehua ja kannustaa oppi-
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laan työskentelyä. Hän kannustaa oppilaita sinnikkyyteen, josta on hänen kokemuksensa 

mukaansa seurannut tehokasta oppimista. Samalla oppilas on ymmärtänyt, mitä hyötyä 

sinnikkyydestä oli.  

Ilmari: Hillittömät kehut heti, että pitäs aina muistaa mahollisimman paljo vaan buustata 

sitä onnistumista. Ihan suora palaute, että ei välttämättä aina sanallinen, mutta merkiksi 

vaikka peukku pystyyn tai jotaki muuta. Että pystyy mahollisimman monelle antamaan no-

peasti sitä [palautetta] keskeyttämättä opetustilannetta. 

Ulla: Kyllä niinkö kasvattajana semmonen kannustaminen ja meilläkin on niin iso luokka, 

niin mie saatan monesti vaikka näyttää peukkuja, että jes sulla mennee hyvin. Ja varmaan 

siitä palautteestakin se lapsi saa sitä oppimisen iloa aika paljon. Pitäs niinkö muistaa ke-

hua lapsi päivässä.  

Ilmari pyrkii työssään antamaan välitöntä palautetta oppilaalle pienistäkin onnistumisista. 

Kehuminen ja kannustaminen voivat olla joko sanallista tai sanatonta viestintää. Hänen 

kokemuksensa mukaan opettaja pystyy samanaikaisesti antamaan yksilölle positiivista pa-

lautetta ja ohjaamaan koko ryhmän toimintaa. Myös Ulla on kokenut, että lapsi saa positii-

visesta palautteesta iloa oppimiseensa ja näkee tarpeelliseksi ottaa palautteen annon joka-

päiväiseksi tavaksi opettajan työhön. Hänen toiminalleen on ominaista antaa välitöntä pa-

lautetta oppilaille esimerkiksi sormimerkein. 

Jokainen osallisista puhuu positiivisen palautteen antamisesta työssään ja sen merkitykses-

tä oppilaan oppimiselle.  Aikuisen tuki palautteenannon muodossa näytti olevan erittäin 

merkityksellinen asia oppilaan oppimisen ilon kokemusten mahdollistajana. Myös Pruukin 

(2008, 58) mukaan palautteen saaminen on merkityksellistä oppilaalle. Opettajan antama 

palaute kertoo opettajan oman arvion oppilaan toiminnasta ja oppimisen edistymisestä.  

Osalliset näkevät positiivisen palautteen edistävän oppilaan kehitystä sekä toivotun käyt-

täytymismallin omaksumista. Bownin & Skinnerin (2007, 3) mukaan myönteinen palaute 

opettajalta antaa osallisten mukaan myös oppilaalle kokemuksen siitä, että opettaja pitää 

häntä arvokkaana yksilönä. Positiivisen palautteen antaminen oppilaille onkin paras tapa 

luoda luottamuksellinen ja välittävä suhde. Opettajan tulee johdonmukaisesti näyttää oppi-

laille, kuinka paljon hän heistä välittää, myös silloin kun oppilas käyttäytyy haastavasti. 

Tämä onnistuu antamalla positiivista palautetta sekä keskustelemalla oppilaiden hyvin-
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voinnista. Opettajan aito välittäminen oppilaista edistää oppilaan yksilöllistä kehittymistä 

sekä yhteistyötaitoja. 

Pienet päämäärät auttavat saavuttamaan isompiakin haasteita ja ovat merkityksellisiä op-

pimisen iloa tuottavia saavutuksia oppilaalle (Rantala & Määttä 2012, 93). Osalliset pitävät 

merkityksellisenä, että pienistäkin edistysaskeleista annetaan kannustavaa palautetta oppi-

laalle, joka auttaa oppilasta jatkamaan työskentelyä isompien päämäärien tavoittamiseksi.   

Opettajan kehuessa oppilasta osalliset kokevat, että oppilaan sinnikkyys oppimiseen ja 

oppimismotivaatio kasvavat. Opettajan antaman positiivisen palautteen nähdään myös an-

tavan oppilaalle kokemuksen siitä että hänen vahvuuksiaan ja tekemisiään arvostetaan. 

Aiemmin teorialuvussa esitettyjä Fredricksonin ja Banduran psykologisia teorioita tulkiten 

(luku 2.2) voidaan ajatella, että opettajan antama myönteinen palaute oppilaan toiminnasta 

ja oppimisesta herättää oppilaassa mielihyvän tunteita. Oppilaan mielihyvän tunne edesaut-

taa oppilasta jatkossakin omaksumaan positiivisia tunteita, jolloin hän kykenee olemaan 

avoin ja vastaanottavainen koulussa tapahtuvalle opetukselle. Opettajan tuntiessa ja näyttä-

essä oppilaan onnistumisesta aitoa iloa, hänen voidaan ajatella toimivan mallina oppilaalle. 

Oppilaan havaitessa mallin kautta opettajassa syntyvän tunnereaktion, hän voi aktivoitua 

tuntemaan samalla tavalla. Näin syntyy oppimisen ilon kokemus opettajan lähettämän po-

sitiivisen signaalin tai palautteen välittämänä. 

5.3.2 Positiivisen palautteen merkitys opettajan työlle 

Ilmari: Kun se palaute tulee suoraan lapselta, nii se on oikeestaan siinä se antoisin juttu. 

Ehkä tässä ammatissa ei niinkään esimieheltä saa nii hirveen paljon sitä palautetta tai sitä 

saa harvakseltaan, ni silloin se on se palaute saatava niistä lapsista. Lapsilta saadun pa-

lautteen kautta oppii tulkitsemaan milloin se lapsi on tyytyväinen. Ja semmoset jutut tuntuu 

myös eniten, että jaksaa ite nähä isomman vaivan jonku jutun suunnitteluun, vaikkapa toi-

minnallisen matikan tunnin suunnitteluun ja sitte huomaakin, että hei tämä kaverihan oppi 

tämän asian paremmin tämän jutun kautta. 

Helena: Vanhemmatki niinku tuo itelle semmosta iloa, jos ne huomaa, että hyvin oot opet-

tanu. Se lapsi on saattanu kotona sanoa, että se ossaa hyvin vaikka opettaa sitä matikkaa. 

Ku mulla oli kutosluokka, niin sitten ne ku meni seiskalle, nii sitten oli kiva kuulla, että 
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jotku matikanopettajat sieltä yläluokilta oli kysyny, että kuka teillä oli viime vuonna mati-

kassa, kun on niin hyvin ja perusteellisesti opettanut. Kun eihän se rehtori oikeestaan nää 

sitä meijän työtä niin läheltä, että tuota sitten enemmän sai just oppilailta ja vanhemmilta 

ja toisilta opettajilta saa sitten [palautetta]. 

Eero: Kun on se hymy ja ilo ja se riemu siitä onnistumisesta niin kyllä se on joka kerta 

aina yhtä tärkeä sitte sille opettajalle joka sitä asiaa on opettanu. Kyllähän se [onnistumi-

sen tunne] on niinkö minun mielestä se homman ydin ja siitä siitä tulee aikusellekin ihan 

hirvittävän hyvä mieli. 

Ilmarin kertomuksesta käy ilmi, että hänelle opettajan työn antoisimpia puolia ovat oppi-

lailta saadut palautteet. Hän kokee palkitsevana tilanteet, joiden suunnitteluun opettaja on 

käyttänyt aikaa ja vaivaa, ja jonka seurauksena oppilas on oppinut ja ollut tyytyväinen op-

pimastaan. Helenalle ulkoapäin tulleen palautteen merkitys tehdystä työstä korostuu voi-

makkaasti hänen kertomuksissaan. Hänelle vanhemmilta, toisilta opettajilta ja oppilailta 

saatu palaute synnyttää hyvän mielen ja antaa voimaa työssä jaksamiseen. Ilmarin tavoin 

hän kokee, että esimieheltä saatu palaute on hyvin vähäistä. Eero puolestaan kokee oppi-

laan onnistumisen tunteen olevan työssään tärkeimpiä asioita, joilla on myös suuri vaikutus 

opettajan työn mielekkyyteen.  

Jussi: Minusta ehkä kaikista palkitsevinta, että me käyään sitä kasvatuskeskustelua hänen 

[vanhemman] kanssaan. Hekin osoittavat sillä että olemme tärkeitä ihmisiä ja huomioivat. 

Vanhemman ilmeestä näkee että nyt hän on tyytyväinen. 

Maija: Sitte joku päivä, ku se lapsi niinku ite yhtäkkiä tajuaa, että hei että se tunnistaa ne 

kirjaimet ja saa sanoista selvää, ni se, miten sen lapsen naamassa näkkyy. Se oli tosi ihana 

kokemus niinku itellekki opettajana ja se, mikä tuottaa iloa tässä työssä o just se, että voi-

jaan ponnistella pitkäänki jonku asian kanssa ja sit, ku se onnistuu, ni se voittajan riemu. 

Ulla: Vaikka on ollu raskas syksy toisaalta mut sitten kun huomataan et se alkaa näyttää 

tulosta. Ykköset ossaa jo olla koulussa ja meillä on helpompaa ja meillä on työrauha, niin 

kyllähän se sillai niinkö palkitsee, kun kaikki tuommonen, mikä tuo sitä iloa. 

Jussin kertomuksissa nousee useaan otteeseen kodin ja koulun yhteistyön tärkeys esille. 

Hän kokee työssään iloa tuottavana elementtinä vanhempien kanssa käydyt kasvatuskes-

kustelut ja heiltä tullut myönteinen palaute opettajalle. Alkuopetusikäisten kanssa työsken-

televä Maija on kokenut lukemaan opettamisen sekä oppilaan että itsensä näkökulmasta 
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iloa tuottavana asiana. Hän kokee työn iloa muuan muassa siitä, että on tehnyt oppilaan 

kanssa valtavasti töitä jonkin asian oppimiseksi ja lopulta se ponnistelu tuottaa tulosta ja 

synnyttää riemua lapsessa. Ullan kertomuksen mukaan sinnikkäästi tehty opetustyö tuottaa 

tulosta ja sitä kautta tuo iloa opettajalle. Pienten lasten kanssa työn tavoitteina voi olla esi-

merkiksi työrauhan vaaliminen ja koulussa oleminen.  

Jokainen osallinen näkee oppilaalta saadun palautteen merkittävänä työssä jaksamista edis-

tävänä tekijänä. Yksilö odottaa saavansa tehdystä työstään palautetta, sillä kannustava ja 

positiivinen palaute tuottavat työniloa. Palautteen avulla yksilö saa tiedon onnistumises-

taan, mikä tarjoaa myös mahdollisuuden muuttaa toimintatapoja ja oppia uutta. (Niemelä 

2013, 62, 64.) 

Useimpien kertomusten mukaan esimieheltä saatu palaute on opettajan työssä hyvin vä-

häistä. Opettaja joutuu tulkitsemaan lasta saadakseen palautetta tekemästään työstä ja ke-

hittämään omaa opetustaan palautteen suuntaiseksi. Pruukin (2008, 58) mukaan oppilaan 

antama palaute ilmaisee opettajalle arvion opetuksen laadusta ja oppimisesta. Näin opettaja 

pystyy palautteen avulla muokkaamaan opetusta tarpeiden vaatimaan suuntaan. Opettaja 

voi pyytää oppilailta suoraa palautetta opetuksesta, mutta myös tulkita oppilaiden oppimis-

ta heidän ilmeiden, eleiden, äänensävyjen ja ulospäin näkyvän innokkuuden perusteella. 

Hakkarainen et al. (1999, 186) esittävät opetuksen kehittämisen olevan yksi arvioinnin 

kolmesta päätavoitteesta.  Opettaja saa arvokasta palautetta opetuksen onnistumisesta oppi-

laiden vastausten kautta, mikä mahdollistaa opetuksen laadun kehittämisen. 

Useimmat osallisista kokivat, että esimies ei edes näe opettajan työtä niin läheltä, että voisi 

antaa siitä palautetta. Opettajien saama positiivinen palaute tulee usein vanhemmilta ja 

kollegoilta tai suoraan oppimistilanteista oppilaiden reaktioita tulkiten. Myös Niemelä 

(2013, 158). on tutkimuksessaan todennut, että opettajat kokivat suoraan oppilailta saadun 

onnistumisen palautteen tärkeimmäksi. Oppilaiden kautta välittynyt palaute on suoraa ja 

aitoa, jolloin opettajan on mahdollista kokea onnistumisia. 

Osalliset kokevat, että positiivinen palaute onnistuneesta opetustyöstä motivoi ja innostaa 

jatkossakin pyrkimään laadukkaaseen opetustyöhön. Aiemmin teorialuvussa esiteltyjä po-

sitiivisen psykologian teorioita tulkiten (luku 2.3) lyhytkestoisetkin positiiviset tunteet vai-

kuttavat pysyvästi yksilöön edistäen uusien ideoiden löytämisessä ja toiminnan kehittämi-

sessä. Myönteiset tunteet lisäävät opettajien voimavaroja ja joustavuutta sekä edesauttavat 
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opettajaa kehittymään ja menestymään työssään. Mitä enemmän positiivista palautetta 

opettaja saa työstään sitä enemmän hän kokee onnistumista työssään ja näin pyrkii taas 

kehittymään, mikä todennäköisesti lisää positiivisen palautteen saamista. Näin positiivinen 

palaute tukee positiivisen kierteen syntymistä. 

5.4 Osallisuuden vaikutus oppilaaseen 

Eero: Kun meillä on paljon semmosta keskustelutyyppistä juttua vaikkapa lukuaineissa, 

niin kyllä sen näkee, kun se oppilas innokkaasti viittaa ja hän saa kertoa sitä omaa mieli-

pidettä, niin kyllä se joka kerta aiheuttaa selvästi semmosen kivan fiiliksen sitten.  

Jussi: No varmaan semmonen, et lasta niinku kuullaan siinä ja hänelle on aikaa koulussa, 

että se pieniki käytettävissä oleva aika jäis semmoselle ihmettelylle ja kyselemiselle. Mo-

nesti opettajana vähän niinku ohitetaan ne oppilaalle tärkeät asiat ja mennään eteenpäin 

jossai oppisisällöissä. 

Eero hyödyntää paljon keskustelua osana opetusta. Hän kokee, että mahdollistamalla oppi-

laan omien mielipiteiden esille tuomisen ja ottamalla oppilaan osalliseksi keskusteluun, 

tuovat iloa koulunkäyntiin. Jussin kertomuksessa oppilaan kuuleminen ja osallisuus näyt-

täytyvät pysähtymisenä ja ihmettelynä. Hän kokee tärkeänä antaa aikaa oppilaan omakoh-

taisille ajatuksille huomioiden ja arvostaen niitä. Kiireen tuntu ja oppisisältökeskeinen ope-

tus vievät tilaa oppilaalle iloa tuottavalta osallistumiselta.  

Helena: Ottaa välillä huomioon niitä oppilaitten toiveita, että kysytään vaikka, että mitä 

haluaisitte tehä, kun perjantaina ois semmonen mukava tunti. Sitten vaikka äänestettään, 

että mitä tehhään, että pelataan vaikka lautapelejä. 

Hannes: Jos tietokoneilla tehhään vaikka Power Point -esitystä ja joku oppilas hoksaa 

vinkata mulle, että voiko tehdä tämmösen animaation. Kun sanon, että jaa tuotapa mää en 

tiennykkään, ni siitä tulee oppilaalle sitä iloa. Kyllä kai senkin voi ajatella oppimisen ilok-

si, että ne toisiaan saa auttaa ja ne varsinki tuon ikäset ne mielellään auttaa. Ne on niinkö 

ihan onnessaan, ku ne pääsee apuopettajiksi.  

Helenan mukaan oppilailla on hyvä välillä olla mahdollisuus vaikuttaa oppituntien sisältöi-

hin. Erityisesti oppilaalle mielekkäissä, normaalista oppitunnista poikkeavissa tilanteissa 

oppilaalle annettu mahdollisuus valinnanvapauteen ja osallistumiseen tuovat iloa oppimi-

seen. Hanneksen kertomuksessa oppilaiden osallisuus ja kuuleminen näkyvät oppilaan asi-
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antuntijuuden huomioimisena osana opetusta. Osaava oppilas pääsee loistamaan esimer-

kiksi apuopettajana jakaen omaa tietämystään vertaisilleen, mikä tuottaa iloa oppimiseen. 

Oppilaan osallisuudella tarkoitetaan mahdollisuuksia olla mukana määrittämässä, toteutta-

massa ja arvioimassa omaan etuunsa vaikuttavissa asioissa. Osallistuminen ja mukana olo 

oppilaalle merkityksellisessä yhteisössä on tärkeää ihmisen identiteetin kehittymisen kan-

nalta. Osallistumisen avulla oppilas oppii myös toimimaan ryhmässä. (Sosiaaliportti 2013.) 

Osallisuus sitouttaa lasta toimimaan motivoituneesti ja kokemaan asian merkitykselliseksi 

(Kalliala 2008, 64). Oppijan osallisuus, eli mahdollisuus vaikuttaa, on yksi motivaatiota 

kohottavista tekijöistä. Opettajan tulisikin hyödyntää opetuksessaan työtapoja, joissa oppija 

on aktiivinen ajattelija tai toimija. (Pruuki 2008, 21-24.) Osalliset kokevat oppilaan osalli-

suuden olevan yhteydessä oppimisen ilon kokemuksille ja pyrkivät näin ollen hyödyntä-

mään opetuksessaan erilaisia työtapoja, jotka tukevat oppilaan osallistumista opetukseen. 

Oppilaan kuunteleminen, yhdessä ihmettely ja keskustelun äärelle pysähtyminen nousevat 

osallisten kertomuksista tärkeäksi oppilaan osallistumisen tavaksi. Kuunteleminen nähdään 

oppilaalle mielihyvää tuottavaksi ja vaikuttavan oppilaan oppimisen iloon. Clark et al. 

(2005, 19-20) määrittelevät kuuntelemista monin eri tavoin. Kuunteleminen on herkkyyttä 

luoda yhteys toiseen ja hyväksyä se, että oma näkemys ja oleminen ovat vain pieni osa 

kokonaisuutta, joka yhdistää meitä toisiimme. Se on kaikilla aisteilla tapahtuvaa herkkyyttä 

ja avoimuutta yli kieli- ja kommunikointirajojen. Kuunteleminen on aikaa ilman kelloon 

katsomista sekä aikaa hiljaisuudelle ja olemiselle. Se on tunnetta ja avoimuutta erilaisuu-

delle sekä toisenlaisten näkemysten ja tulkintojen arvon ymmärtämistä. Se on aktiivista 

osallistumista ja merkityksen antoa, kysymyksen esittämistä valmiiden vastausten sijaan.  

 

Lapsen kuunteleminen auttaa aikuista hahmottamaan paremmin, mitä lapset tarvitsevat ja 

haluavat ja mistä he ovat kiinnostuneita. Lapsia on syytä rohkaista ilmaisemaan itseään ja 

tuomaan omia näkökulmiaan esille, jotta he pääsisivät yhä enemmän osallistumaan heitä 

koskevien päätösten tekemiseen. Lasten kuunteleminen on näin myös kasvattamista demo-

kraattiseen ajatteluun ja toimintaan. (Clark et al., 2005, 112, 121, 126-127.) Rantala & 

Määttä (2012, 99) täydentävät, että oppilaiden mahdollisuudet ilon ja vapauden kokemuk-

seen rajoittuvat, jos opettaja hyödyntää yksinomaan opettajakeskeisiä oppimistapoja, sillä 

opetusmenetelmien tulisi sisältää oppilasta aktivoivaa toimintaa. Tutkimuksemme osalliset 

näkevät keskustelevan toimintakulttuurin ja oppilaiden mielipiteiden kuuntelemisen oppi-
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laita osallistavana ja iloa tuottavana. Myös vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen esimer-

kiksi äänestämällä nähdään hyvänä keinona saada oppilaan ääni kuuluviin ja lisätä valin-

nan vapautta. 

Vapaus on tietynlainen olemisen tila, joka sisältää vapauden tunnetilan lisäksi myös tavan 

olla osa jotain asiaa (Juti 1997, 161). Vapaus luokassa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oppi-

laat saavat toimia oman mielensä mukaan, vaan opettaja sallii oppilaiden tehdä valintoja 

tiettyjen rajojen sisällä, jolloin turvallisuus ja johdonmukaisuus turvataan (Rantala & 

Määttä 2012, 94). Kasvattajan tuleekin pohtia, kuinka paljon valinnanvapautta on miele-

kästä tarjota lapselle eri kasvatuksen osa-alueilla ja mitkä ovat niitä asioita, joissa aikuisen 

on oltava ehdoton auktoriteetti (Kalliala 2008, 17, 50). Kuten osallisten kertomuksista tulee 

ilmi, oppilaille annetaan vapaus mielipiteiden ilmaisuun ja mahdollisuus vaikuttaa oppitun-

tien sisältöön. Esimerkiksi äänestämällä tai ehdottamalla vaihtoehtoista työskentelytapaa, 

opettaja asettaa oppilaan työskentelylle reunaehdot, jonka puitteissa oppilas saa valinnan-

vapautta. Kuitenkin vapauden antaminen oppilaalle koettiin tuottavan iloa luokkaan. 

 

Koulumaailmassa vallitsee usein kiire, koska opetukselliset tavoitteet ovat laajat suhteessa 

käytettävään aikaan. Kiire latistaa ilon tunnetta, sillä oppilailla ei ole aikaa tuntea oppimi-

sen iloa työskentelystään. (Rantala & Määttä 2012, 95.) Warner (2006, 10) pohtiikin, että 

opettajien haasteena on löytää sopiva tasapaino opetussuunnitelman tavoitteiden sekä oppi-

laiden yksilöllisten kiinnostusten ja ilon väliltä. Tasapainon löytäminen on kuitenkin tärke-

ää, sillä kasvavat teoreettiset sisällöt opetussuunnitelmissa voivat riistää niin oppilaiden 

kuin opettajienkin mahdollisuudet ilon kokemiseen (Ward & Dahlmeier 2011, 94). Tutki-

muksemme osalliset kertovat kuinka kiire edetä opetussuunnitelmissa muodostuu välillä 

esteeksi keskustelevaan ja pohdiskelevaan työskentelyotteeseen. Keskusteleminen ja yh-

dessä ihmettely nähdään kuitenkin iloa tuottavina opetustapoina, mistä johtuen opettajan 

tulisi pyrkiä tasapainoon opetussisällöissä etenemisen ja oppilaan osallisuuden välillä. 
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6 OPPIMISEN ILO JAETTUNA KOKEMUKSENA         

6.1 Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus 

Ilmari: Tai sitten nii, että se vuorovaikutussuhde sen aikuisen ja lapsen välillä ei oo kun-

nossa. Että monesti, jos se linkki on kunnossa, ni sitte sitä pystyy markkinoimaan melekeen 

asian ku asian jollaki tavalla. Että se ei tuu nii opettajajohtosesti sillo… Se koko ilo lähtee 

mun mielestä ihan täysin sieltä.  

Ulla: Varmaan yks tärkeimpänä sitten on se oppilaan ja opettajan vuorovaikutus, että se 

toimii. Se on niinku lähtökohta sitte sille oppimiselle. 

Ulla ja Ilmari kokevat oppilaan ja opettajan välisen vuorovaikutuksen olevan lähtökohta 

kaikelle luokan toiminnalle. Toimivan vuorovaikutuksen edesauttama oppilaan tuntemus 

edesauttaa opettajaa valitsemaan sellaisia opetustapoja, jotka tuovat miellekyyttä oppilaan 

oppimiseen. 

Helena: Muistan syksyllä, ku ekaluokka alko, että joillaki oli vähän hankalaa jäähä kou-

luun, ku ei oo kaveria tai tulee äitiä vähän ikävä. Sitten ne tottu siihen [kouluun] ja mitä 

enemmän oppi tuntemaan kavereita ja opettajaa, nii sitä turvallisempi olo oli jäähä kou-

luun. Sitten tykkäs ollakki koulussa enemmän.  Niinku että on semmonen turvallinen suhde, 

että uskaltaa tulla sanomaan opettajalle, jos joku asia askarruttaa.  

Jussi: Haluaisin olla semmonen turvallinen, läsnäoleva aikuinen sille lapselle, et se viih-

tyminen näkys siitä ulospäin. Parhaimmillaan luokassa on semmonen hyvin mutkaton 

[vuorovaikutus] eikä siinä oppilaan ja minun välissä ole mitään, mut silti meille molem-

mille on selvää, se meijän pedagoginen suhde, et sitä ei tarvi niinku auktoriteetilla osoit-

taa. Me niinku eletään vaan sitä elämää. 

 

Helena ja Jussi korostavat turvallisen vuorovaikutussuhteen merkitystä oppilaan kouluviih-

tyvyydelle. He näkevät välittävän aikuisen läsnäolon merkittävänä asiana koulussa viihty-

miseen ja oppimisen ilon kokemiseen. Heidän mielestään oppilaan ja opettajan välinen 

pedagoginen suhde on parhaillaan avointa kanssakäymistä, jossa roolit ovat molemmille 

osapuolille selvät, siten että niitä ei erikseen tarvitse korostaa. Turvallinen suhde opettajan 
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ja oppilaan välillä mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen, jonka he kokevat edellytykse-

nä oppimisen ilolle. 

Helena: Joskus jos on itelläkin huono päivä, nii se sitten saattaa näkyä oppilaissaki tai jos 

ite oot semmonen ilonen ja myönteinen, niin sekin saattaa näkyä oppilaissa. 

Jussi: Mulle kerran yks vanhempi lehtori sanoi, että jos opettaja ois seiväshyppääjä, nii 

luokka ja minä olen. Se tarkotti sillä, että se opettajan mielenkiinnon kohde näkyy lapsissa 

ja saman lailla se opettajan olemus heijastuu varmasti niihin lapsiin. Jos me opettajana 

ollaan sulkeutuneita ja varautuneita ja jotenki negatiivisia, se varmasti näkyy tässä meijän 

luokan toiminnassa. 

Helenan ja Jussin kertomuksista ilmenee vahvasti opettajan tunnetilan vaikutus oppilaan 

tunteisiin. Heidän mukaansa opettajan asenne heijastuu välittömästi oppilaisiin. Jussi ver-

tauskuvallisesti kertoo, kuinka opettaja on suunnannäyttäjä ja kuinka hänen omilla kiinnos-

tuksen kohteillaan vaikuttaa myös oppilaiden innostumiseen opetettavasta aiheesta.  

Kaikkien osallisten kertomuksista kumpusi vahvasti käsitys siitä, että vuorovaikutuksella 

on suuri merkitys oppimisen ilon kokemiseen. Vuorovaikutuksen nähtiin lisäävän oppi-

laantuntemusta ja edesauttavan näin opetuksen ja oppilaan kohtaamista. Parhaimmillaan 

aikuisen ja lapsen välinen suhde työskentelyn aikana on vuorovaikutteinen. Aikuinen 

osoittaa kiinnostusta, kuuntelee ja havainnoi lasta ja pelkästään aikuisen läsnäolon tuotta-

ma turva motivoi lasta työskentelemään. Aikuisen eläytyminen hetkeen antaa lapselle ko-

kemuksen tunteiden ja ajattelun yhteydestä. (Rusanen & Torkki 2001, 50.) Tasokkaan ope-

tuksen ja oppimisen edellytys on opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus, joka syntyy 

pedagogisessa kohtaamisessa. Pedagogisesta kohtaamisesta puhuttaessa tarkoitetaan läsnä-

oloa ja toisen ihmisen kunnioittamista, vaikka toisen ihmisen sisäiseen maailmaan ei täysin 

päästäisikään käsiksi. Hyvään vuorovaikutukseen kuuluu kyky nähdä omia ja toisen tuntei-

ta, tavoitteita ja toiveita.  (Kontu & Pirttimaa 2010, 109-111.) 

Luokanopettajina osalliset näkevät oman roolinsa vahvana lapsen koulukokemusten muo-

toutumiselle. Rantalan mukaan opettajan ja oppilaiden välisen kommunikoinnin ollessa 

vastavuoroista ja positiivista, kokemus oppitunnista on miellyttävä ja antoisa. (Rantala 

2000, 109- 111.)  
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Opettajan rooli ilon mahdollistajana on merkittävä. Kuunteleminen ja tarkkaileminen ovat 

avaimet oppilaan tuntemukseen ja sitä kautta ilon tukemiseen. (Ward & Dahlmeier 2011, 

95.) Osalliset kokevat erityisesti välittömän ja turvallisen suhteen opettajan ja oppilaan 

välillä lähtökohdaksi oppimisen iloon.  Myös tärkeänä osana vuorovaikutusta nähdään 

opettajan pysähtyminen oppilaiden äärelle sekä kuunteleminen ja läsnäolo. Myös Pruukin 

(2008, 21-24) mukaan opettajan aito läsnäolo ja kannustavuus vahvistavat oppimismoti-

vaatiota, kun vastaavasti kokemus etäisestä ja välinpitämättömästä opettajasta heikentää 

sitä.  

Lähes kaikkien osallisten kokemusten mukaan opettajan toiminta ja olemus heijastuu suo-

raan lapsiin ja näin ilon kokemus oppimisessa nähtiin tarttuvana ilmiönä. Rantalankin 

(2000, 8, 109-111) mukaan tunteet leviävät myös kanssaihmisiin. Tunnelmaltaan vapautu-

neeseen opiskeluympäristöön mahtuu naurua ja iloa, mutta esimerkiksi opettajan ärtymys 

voi tehdä oppilaat ärsyyntyneeksi. Opettajan tulee itse tuntea iloa siitä, mitä tekee, kuten 

opetettavasta aiheesta, oppilaista ja luokan ympäristöstä. Luokka, jossa on voimakkaat 

autoritaariset toimintatavat sammuttavat varmasti oppimisen ilon. Osalliset kertovat, kuin-

ka opettajan omat kiinnostuksen kohteet heijastuvat myös oppilaiden innostumiseen asias-

ta, jolloin opettajalle iloa tuottavasta asiasta voi muodostua koko luokan ilon lähde. Osal-

listen mukaan myös toimiva vuorovaikutussuhde opettajan ja oppilaan välillä ei vaadi auk-

toriteettiaseman korostamista. 

6.2 Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus  

Ilmari: Tehtiin ryhmätyönä semmosta melekee pöydän kokosta syksyhaltia kuvistyötä, jo-

hon lapset sai ite luonnonmateriaalista tehä vaatteet. Sitte ku ne alko huomata, että tästä-

hän tullee hieno juttu, ni niillä tuli porukkana onnistumisen elämys siitä, että tää on meijän 

juttu, me tehtiin tämä, tästä tuli tosi hyvä ja saatii ite päättää siitä. Tämmöset jutut rupee 

ruokkimaan itteesä sitte, kun ne innostuu. Se tavote, minkä ne on aluksi asettanu itelle, että 

tehään tähän nyt vaatteet, ni se alkaaki tarkentua ja vaatimustaso nousee. Enää ei riitäk-

kään, että ne on vaa lehdistä tehyt vaatteet, vaa että ne pitää olla tietyn väriset. Se tavote 

nousee kokoajan ja he ite asettaa sitä tavotetta. Se ei tuu opettajajohtosesti sillon se, että 

sun pitää saavuttaa tämä taso, vaa lapset ite nostaa sen aika korkeelle ja pääsee huomaa-
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mattaki iha yllättävän hyviin juttuihin. Sit se vaatii vielä niitä neuvottelu- ja vuorovaikutus-

taitoja lastenki kesken. 

Jussi kertoi, että 4.luokkalaisilla oli koulussa eläinpäivä ja oppilaat olivat hyvin kiinnostu-

neita aiheesta. Osa oppilaista toi malttamattomana jo viikkoa ennen sovittua eläinpäivää 

koulunpihalle omia eläimiään ja opettajat mielenkiinnolla seurasivat tilanteita opettajan-

huoneen ikkunasta.  Eläinpäivänä 4.luokkalaiset sitten toivat eläimiä. Muut luokat tulivat 

mielenkiinnolla katsomaan ja kuvaamaan Ipadeilla eläimiä. Näin luokan projektista tuli 

koko koulua innostanut yhteinen projekti, jota muisteltiin pitkään. Ilon kokemus kantoi 

pitkään ja vaikutti muuhunkin koulun toimintaan ja opiskelu innokkuuteen. (Jussin kerto-

mus kirjoitettu omin sanoin, koska tämä kohta jäi nauhoittamatta haastattelun lopusta.)  

Hannes: Moni laittaa aina tytön ja pojan vierekkäin ja sitte mahollisimman kauaksi ne 

kaverit toisistaan, ettei höpötellä. Musta se on iha väärin. Se nimenomaan tuo sitä iloa ja 

motivoi, että saa välillä vähän jutellakki sen kaverin kanssa ja ei tarvi olla kusi sukassa, 

että ei uskalla puhua.  

Ilmarin kokemuksen mukaan yhdessä tekeminen innoittaa oppilaita omatoimiseen työsken-

telyyn, opetettavaan asiaan syventymiseen ja itsensä kehittämiseen. Yhteistoiminnallisen 

oppimistilanteen kautta oppilaiden tavoitetason koetaan nousevan ryhmästä itsestään, ei 

opettajan toimesta.  Jaetun ilon lomassa oppilaat kehittävät myös sosiaalisia valmiuksiaan 

kuten neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja. Jussin kertomuksessa jaettu ilo leviää luokan 

projektista koko koulun yhteiseksi laajaa mielenkiintoa ja suosiota herättäneeksi projektik-

si. Yhteinen, merkittävä kokemus ei katsonut ikää ja se on säilynyt oppilaiden muistoissa 

positiivisena oppimiskokemuksena jo pitkään. 

Hannes kokee, että kaverisuhteet ovat jo itsessään iloa tuottava asia, minkä vuoksi hän 

ottaa ne huomioon opetusjärjestelyissä. Hannes kritisoi monen opettajan pyrkimystä hiljai-

suuteen koululuokassa sen tapahtuessa oppilaiden vuorovaikutussuhteiden kustannuksella. 

Hän pikemminkin kokee oppilaiden välisen avoimen keskustelun motivoivan koulutyös-

kentelyä. 

Osallisten kertomuksista välittyy vahvasti vuorovaikutuksen merkitys oppimisen ilon ko-

kemiseen. Erityisesti oppilaiden kesken ryhmässä tapahtuneet vuorovaikutustilanteet näh-

dään voimakkaina oppimiskokemuksina, joissa ilo on vahvasti läsnä. Oppiminen on mer-

kittävässä suhteessa yhteistä oppimista, kokemista ja tietämistä (Rantala 2000, 109- 111).  
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Ilon kokemuksen yhtenä olennaisena piirteenä on, että siitä tulee itsessään toiminnan pää-

määrä, vaikka siihen on alun perin ryhdytty muista syistä. Toiminta koetaan tällöin sisäi-

sesti palkitsevana. (Csikszentmihalyi 2005, 107.) Useimpien kertomusten mukaan jaettu ilo 

kasvattaa oppilaan sisäistä motivaatiota. Näin sosiaalisessa oppimisympäristössä koetulla 

ilolla on osallisten mukaan positiivinen merkitys yksilön kokemaan iloon, motivaatioon ja 

itselle asetettuihin tavoitteisiin. Esimerkki syksyn haltia -taideteoksen luomisprosessi ku-

vaa hyvin oppilaassa syntynyttä sisäistä motivaatiota jaetun ilon innoittamana.  

Työympäristön mahdollistamiin ilon kokemuksiin vaikuttavat työn luonne, ilmapiiri ja 

työympäristön ihmissuhteet (Varila & Viholainen 2000, 68). Iloa tuottavat myös toimiva 

yhteistyö, vertaistuki ja toimiva työnohjaus (Forsberg 2006, 39). Toimivat ihmissuhteet ja 

vertaistuen merkitys tulevat esille osallisten kertomuksissa, joissa kaverisuhteet nähdään 

oppimisen ilon kokemista edistävänä tekijänä. Ilmari kuvaa kertomuksessaan opettajan 

roolin olevan ohjaaja ja mahdollistaja, jolloin oppilaiden luovuus ja vertaisoppiminen saa-

vat tilaa opetuksessa. Oppilaiden yhteistyössä korostuu oppilaiden yhteisten sääntöjen ja 

päämäärien luominen. Näin opettaja antaa ryhmälle vapauksia toimia tiettyjen reunaehto-

jen sisällä luovasti.  

6.3 Sosiaalinen ympäristö jaetun ilon mahdollistajana 

Eero: Vaikka se ois minkälainen se miljöö ja mitä tahansa siellä löytyiskään, niin kyllähän 

ne ihmiset kuitenkin tuo sen ilon sinne. Elikkä lähtökohta on se, että siellä on iloisia ja 

motivoituneita ihmisiä siihen tekemiseen. 

Ulla: No semmonen avoin vuorovaikutus ja että se ilmapiiri on positiivinen ja sit siellä on 

välittäviä aikuisia.  

Eero kokee, että fyysisellä ympäristöllä ei niinkään ole merkitystä ilon kokemiseen, vaan 

ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen tuo iloa. Ihmisten iloinen ja motivoitunut asenne 

mahdollistaa suotuisan ilmapiirin oppimiselle. Myös Ulla ajattelee, että hyvä sosiaalinen 

ympäristö koostuu avoimesta vuorovaikutuksesta, positiivisesta ilmapiiristä sekä välittävis-

tä aikuisista.  

Ilmari: Jos siellä ryhmässä on semmosta aivan kuoleman vakavan hiljasta ni ei niistä oi-

keen taho saaha mittää irtikkään. Mutta jos siellä on semmonen taas se välitön vuorovai-
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kutus, että lapset juttelee keskenään ja voi jutella myös opettajan kans ni sitte ne myös in-

nostuu siitä tekemisestä paljo helepommin. Sillon ne eivät ehkä aattele tietosesti sitä, miltä 

mää nyt näytän tai oonko mää ehkä ni hyvä tässä asiassa, vaa et se on mukavampi vaan 

tehä.  

Jussi: Jos se [oppimisympäristö] on semmonen salliva, että siinä luokassa uskaltaa ereh-

tyä, olla eri mieltä ja pelkäämättä, että tuleeko teilatuksi ja uskaltaa olla oma itsensä. Ko-

kee niinku tärkeeksi ittensä ja semmoseksi merkitykselliseksi sen ryhmän osalta. Hänellä 

on niinku joku rooli ja tehtävä siinä. Toisilla se [rooli] on hiljaisempi, mutta että silti hän 

on tärkeä just siinä, missä onkaan. 

Ilmarin kertomuksesta ilmenee, että välitön vuorovaikutus lasten keskuudessa sekä lasten 

ja opettajan välillä innostavat opetettavaan asiaan. Miellyttävä sosiaalinen oppimisympä-

ristö häivyttää yksilöiden oppimiseen liittyviä estoja ja näin ollen mahdollistaa keskittymi-

sen itse tekemiseen. Jussi näkee toimivan sosiaalisen ympäristön mahdollistavan yksilölli-

syyden, jolloin eriävien mielipiteiden esittäminen ja omana itsenään oleminen on mahdol-

lista ilman hylätyksi tulemisen pelkoa. Jokainen yksilö on tärkeä ryhmässä ja kaikenlaiset 

roolit nähdään arvokkaina ryhmän toiminnan näkökulmasta. 

Sosiaalisessa ympäristössä ilolla on paljon oppimisen laatua kohottavia vaikutuksia niin 

yksilö- kuin yhteisötasollakin. Yksilön kokeman ilon vaikuttaessa positiivisesti hänen op-

pimiseensa ja työskentelyyn, on tilanteella usein positiivisia seurauksia koko yhteisölle. 

(Rantala 2006b, 95.) Osalliset pitävät hyvää sosiaalista ympäristöä tärkeänä ja tavoitelta-

vana seikkana sekä näkevät sen vaikuttavan oppilaiden toimintaan ja ilon kokemuksiin 

tilassa. Jotta ympäristö mahdollistaisi ilon kokemukset, aikuisen tulee ymmärtää, että on-

nellisuus on yksi kasvatuksellinen päämäärä. Onnelliset oppilaat pyrkivät ilolla kohti uusia 

oppimisen mahdollisuuksia sekä jakavat iloa toisten kanssa. (Noddings 2003, 261.) Positii-

visen psykologian upward and downward spirals –teorian mukaan positiiviset tunteet voi-

vat johtaa kehittyneeseen ja avoimeen sosiaalisuuteen (Garland et al., 2010, 851–852.). 

Näin ollen voidaan ajatella, että oppilaan kokemat myönteiset tunteet oppimisestaan edis-

tävät samalla häntä toimimaan sosiaalisessa oppimisympäristössä ja oppimaan vuorovaiku-

tuksessa toisten kanssa.  
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Hyvä työympäristö edesauttaa työnilon kokemista. Yksilön tulee tuntea olonsa turvalliseksi 

ja ympäristön itseään uhkaamattomaksi kokeakseen iloa. (Varila & Viholainen 2000, 34-

35.) Myös Warnerin (2006, 9) mukaan ilo viihtyy mieluusti turvallisessa, miellyttävässä ja 

ystävällisessä oppimisympäristössä. Osalliset ajattelevat, että ilon kokeminen mahdollis-

tuu, kun sosiaalinen ympäristö on avoin ja turvallinen. Osallisten kertomukset osoittavat, 

että toimivassa sosiaalisessa ympäristössä jokainen oppilas kokee itsensä tärkeänä yksilönä 

olemalla samalla myös merkittävä osallinen ryhmän toiminnan kannalta. Aktiivinen rooli 

mahdollistaa lapsen olemisen osallisena ja toimijana ympäristössään (Hurtig 2006, 178).  

Ilon kokemisen mahdollistava oppimisympäristö koetaan sitoutumisen arvoiseksi, jolloin 

ilo sitoo oppijan oppimisprosessiin ja tilanteeseen (Rantala 2008, 95). Myös sosiaalisella 

ympäristöllä on vaikutus oppimismotivaatioon siten, että sosiaalisesti avoimen ja turvalli-

sen ilmapiirin on huomattu motivoivan oppijaa (Pruuki 2008, 21-24). Osallisten kertomuk-

sista välittyy, että vapautunut sosiaalinen ympäristö mahdollistaa ilon kokemisen, jonka 

seurauksena oppilas sitoutuu tekemiseen. Suotuisassa ilmapiirissä yksilön ominaisuudet ja 

tavat olla tilassa koetaan vähemmän merkityksellisiksi kuin motivoiva ja iloa tuottava osal-

listuminen opetukseen. Työnilon kokemusta vahvistaa tunteen mukainen käyttäytyminen, 

kun taas ilon tunteen piilottaminen vähentää myös ilon kokemista (Varila ja Viholainen 

2000, 164). Näin ollen turvallinen ja tunteille tilaa antava sosiaalinen oppimisympäristö 

mahdollistaa oppilaiden erilaiset tunteiden ilmaisut, jolloin myös ilon kokemus vahvistuu.  
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7 OPPIMISEN ILON KOKEMISEN LUONNE JA LAATU 

 

7.1 Oppimisen ilo pitkäjänteisessä oppimisprosessissa  

Maija: Se oppimisen ilo kuuluu sinne ilon joukkoon. Että oppimisen ilossa on aina kyse 

jostaki uudesta taidosta ja se tulee ilmi uusien asioitten tai kehittymisen äärellä. 

Helena: No oppimisen ilo on sitä että, kun oppii jonku uuden asian tai on nähny vaivaa sen 

asian oppimiseen. Sitten kokee mielihyvää siitä, että on nyt onnistunut ja siitä harjoittele-

misesta oli hyötyä.  

Helenan ja Maijan mukaan oppimisen ilo näyttäytyy silloin, kun kehitytään tai opitaan 

jotain uutta. Heidän mukaansa oppimisen ilo sisältää mielihyvän ja onnistumisen tunteita. 

Oppimisen ilon tunteet saavutetaan usein vaivannäön ja harjoittelun kautta. 

Eero: No tietenkään sen [oppimisen] aina ei tarvi olla iloista. Mää aina sanon mun oppi-

laille, että on asioita, joita on mukava tehdä ja on asioita, joita täytyy tehdä. Oppimisen 

pitää olla iloista sen takia, että jos se oppiminen, täällä koulussa käyminen ja oleminen ei 

olis iloista, niin kyllä se muodostuis aika isoksi esteeksi minkä tahansa asian oppimiselle. 

Eeron mukaan oppimisen täytyy olla pääsääntöisesti iloista, vaikka siihen sisältyisikin asi-

oita, jotka eivät ole oppilaille erityisen mielekkäitä.  Kaiken oppimiseen liittyvän toimin-

nan ei tarvitse olla iloa tuottavaa, mutta iloa pitäisi sisältyä johonkin oppimisen vaiheeseen.  

Hän näkee myös, että ilottomuus koulua ja oppimista kohtaan muodostuvat esteeksi kai-

kenlaiselle oppimiselle. 

Ilmari: Pyrkis kokoajan, että se ois mahollisimman vähänen se oma merkitys [ilon tuotta-

misessa], että se oma rooli ei ois nii semmonen ylhäältäpäin perinteinen opettaja, vaan se 

ois enemmänkin ohjaaja. Se tilanne alkais ruokkia itteensä niin ja se tehtävä, mitä ne lap-

set tekee. Et se niinku ilo tulis sitte sitä kautta enemmän. 

Ilmari kokee tärkeänä, että oppimisen ilo syntyisi oppilaslähtöisesti, niin että tilanne ja 

opetettava asia itsessään tuottaisivat iloa oppilaalle. Näin ollen opettajan rooli olisi vain 

ohjaajana mahdollistaa ilon kokeminen tuomalla luokkaan niitä elementtejä, joista oppilas 

voi löytää itse iloa oppimiseen. Ilmari korostaa oppilaan aktiivista roolia koulumaailmassa 
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ja hänen mukaansa pyrkimyksenä on, että ilo syntyy oppilaan omien oivallusten ja koke-

musten myötä. 

Tutkimuksessa osalliset näkevät oppimisen ilon kokemuksen yhteyden erityisesti pitkäjän-

teiseen työotteeseen, jonka aikana tai päättyessä koetaan iloa. Iloa kuitenkaan ei nähdä 

sisältyvän kaikkiin oppimisprosessin vaiheisiin. Rantala näkee oppimisen ilon oppimispro-

sessin aikana tai sen jälkeen koetuksi, aktiivisen toiminnan yhteydessä tai päätteeksi synty-

neeksi onnistumisen ja osaamisen kokemukseksi (Rantala 2006a, 136). Erityisesti tehtävi-

en loppuun saattaminen tuo oppilaalle mielihyvää (Rantala 2000, 56). Varilan ja Viholai-

sen (2000,67) työnilon mallia tulkiten kognitiivinen ja aktiivinen oppimisen ilo on oman 

aktiivisen ja pitkäjänteisen työn tuottama kokemus, joka voi syntyä niin työprosessin aika-

na kuin työn päätteeksi.  

Koulussa tehtävän työn tarkoitus on integroitua ympäröivän maailman kanssa ja olla oppi-

lasta aktivoivaa, jolloin itse toiminta ja tekeminen tuottavat iloa (Rantala 2000, 47). Osalli-

set kokevat, että oppilaan oma aktiivinen työskentely on merkittävässä roolissa oppimisen 

ilon kokemisessa. Oppilas roolin ollessa aktiivinen ajattelija ja toimija luokassa motivaatio 

ja halu oppia syntyvät oppilaassa itsessään. Tulkiten Varilan ja Viholaisen (2000, 62-63, 

67) työnilon mallia pitkäjänteisessä oppimisprosessissa oppilas on itse tietoinen toiminnas-

ta ja sen mielekkyydestä. Näin oppilas omalla toiminnallaan tuottaa iloa oppimiseensa.  

7.2 Tilanteeseen kuuluva oppimisen ilo  

Ulla: Ehkä mie en niitä [iloa ja oppimisen iloa] koulussa erottais. Täälläkihän on ajatus-

maailma semmoseen holistiseen kasvatukseen, nii en mie välttämättä niitä erottais, että 

kyllä kaikki se mitä me tehhään tuolla luokassa on sitä oppimista. Koulussa ollaan elämää 

varten.  

Jussi: Kun elämä on mukavaa, nii se oppiminenkin on. Tai jos elämässä on iloa, niin sillon 

iloa välittyy myös oppimiseen. Jos oppiminen sujuu ja maistuu, on iloa siitäkin sitten muu-

hunki.  

Ulla pohtii onko luokassa vallitseva ilo sama asia kuin oppimisesta kumpuava ilon tunne. 

Hän päätyy siihen ajatukseen, että kaikki, mitä koululuokassa tapahtuu, on oppimista. Hän 

näkee koulun kokonaisvaltaisena oppimis- ja kasvuympäristönä, jossa oppimisen ilo on 
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läsnä. Ilo ei välttämättä ole oppilaan itsensä tuottamaa, vaan tilanteeseen kuuluvaa. Jussin 

mukaan oppimisen ulkopuolelta tuleva ilo voi edesauttaa oppimista. Ilo ei ole varsinaisesti 

tavoiteltu asia, vaan se on osa oppimistilannetta. Hän näkee, että elämänilo vaikuttaa 

myönteisellä tavalla oppimiseen ja oppilaaseen muillakin elämän osa-alueilla. 

Ilmari: Ainakin siinä määrin pitäis sen ilon olla läsnä, että sää oot semmoisessa mielenti-

lassa, että sää pystyt ottaa sen tiedon vastaa ja sitte vielä prosessoija ja kehittää sitä 

eteenpäin. Senhän huomaa oppilailla, joilla sitä iloa ei ole siinä koulunkäynnissä mukana, 

ni ei ne siitä mitään oikeen saa vastaanotettuakaan sillo.  

Jussi: Sillä [oppimisen ilolla] me tartutetaan semmonen oppimisen halu ja oppimisen kult-

tuuri, et on halu opiskella ja pärjätä ja kokee, että se on iloista hommaa.  

Ilmari näkee, että oppimisen tulee olla sellainen tila, jossa ilo on vahvasti läsnä. Hänen 

kokemuksensa mukaan oppimisesta koettu ilo mahdollistaa mielentilan, jossa oppilas pys-

tyy vastaanottamaan ja prosessoimaan tietoa. Oppilailla, jotka eivät koe iloa koulunkäyn-

nistä, on vaikea sisäistää koulun tarjoamaa tietosisältöä. Myös Jussin kertomuksessa oppi-

misen ilo nähdään merkittävänä tekijänä oppimismotivaation syntymisessä. Hän näkee 

oppimisen ilon olevan merkittävä osa koulun toimintakulttuuria ja oppimistilannetta. 

Osalliset kokevat oppimisen ilon kokemuksen olevan tärkeä osa opetustilannetta. Osalliset 

kuvailevat sitä lähinnä tilanteessa vallitsevaksi tunteeksi, joka ei vaadi yksilön aktiivista 

ponnistelua. Varilaa ja Viholaista (2000, 58, 67) tulkiten oppimisen ilo on laadultaan pas-

siivinen ja luonteeltaan kognitiivinen silloin, kun se ei vaadi yksilön omatoimista aktiivi-

suutta tai tavoitteellisuutta. Oppimisen ilo on tällöin passiivisesti muotoutuva tilanteeseen 

kuuluva tunne, joka vaihtelee tilannesidonnaisesti.  

Osalliset näkevät oppimisen ilon oppimismotivaatiota ylläpitävänä tekijänä ja puolestaan 

ilottomuuden nähdään estävän oppimista. Myös Rantala (2000,10) näkee tunteiden vaikut-

tavan oppimisprosessiin etenkin alkuvaiheessa, sillä oppijalle arvottomia aiheita ei viitsitä 

opiskella. 

Osallisten kertomuksissa oppimisen ilon tunne koetaan tukevan myönteisten koulukoke-

musten syntymistä ja olevan tärkeä osa koulukontekstia. Passiivinen ja kognitiivinen op-

pimisen ilo vaatii kuitenkin aina yksilön arvioinnin ja tulkinnan tilanteesta (Varila & Viho-

lainen 2000, 63). Eli vaikka opetustilanteeseen opettaja pyrkiikin luomaan oppimisen kan-
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nalta otollisen oppimisen ilon ilmapiirin opetustilanteeseen, oppilas itse arvioi mielessään 

tilanteen mielekkyyden itselleen. 

7.3  Äkillinen yksilöstä nouseva oppimisen ilo  

Helena: Liikunnassa se näkyy tosi selvästi, että jos oppii vaikka voimistelussa kiepin tai 

kuperkeikan tai uskaltaa kokkeilla jottain, mitä ei oo aikasemmin uskaltanu, niin sitte tu-

lee, että jes nyt mää uskalsin. Pitkän aikaa saattaa epäröijä, että en minä en minä. Sitten 

kun se viimein uskaltaa, niin näkkee tosi selvästi sen ilon siinä. 

Eero: Mää opetan esimerkiksi paljon liikuntaa. Siellä  ne positiivisimmat kokemukset on 

semmosia, kun joku on oikeasti ylittänyt itsensä ja oppinut jotain sellaista, mitä ei olettanut 

oppivansa. Esimerkiksi vaikka tämmönen kiintopyörähdys-liike, jossa on konkreettinen 

suoritus ja oppilas tietää, mitä siinä haetaan ja mikä on se tavote. Esimerkiksi semmosen 

liikkeen jälkeen, kun oppilas tajuaa, että herranen aika täähän onnistu, niin sitten se saat-

taa lähtä tuuletusten kanssa pois siitä rekiltä. Onhan se älyttömän palkitsevaa ja sitten se 

varmasti kertoo kotonaki ja heti lähimmille ystäville siitä. 

Helena ja Eero näkevät liikunnan mahdollistavan paljon spontaaneja onnistumisen koke-

muksia. Erityisesti liikkeissä, joissa tavoite on hyvin selkeä, oppilas pystyy itse näkemään 

suorittamiseen sisältyvät onnistumisen ja epäonnistumisen mahdollisuudet. Usein tällaisiin 

tilanteisiin liittyy pelon ja epävarmuuden tunteita. Oppilaan ylittäessä itsensä onnistumisen 

tunne on Helenan ja Eeron mukaan voimakas ja oppilastakin yllättävä. 

Maija: Sitte joku päivä, ku se lapsi niinku ite yhtäkkiä tajuaa, että hei että se tunnistaa ne 

kirjaimet ja saa sanoista selvää, ni se, miten sen lapsen naamassa näkkyy. Se oli tosi ihana 

kokemus niinku itellekki opettajana ja se, mikä tuottaa iloa tässä työssä o just se, että voi-

jaan ponnistella pitkäänki jonku asian kanssa ja sit, ku se onnistuu, ni se voittajan riemu. 

Maija kertomuksessa oppilaan äkillinen oivaltaminen omasta lukemaan oppimisestaan 

tuottaa hänelle suurta riemua. Vaikka opettaja on tietoinen lukemaan oppimisen eteen teh-

dystä pitkäjänteisestä työstä, voi oppilas nähdä onnistumisensa äkillisenä ja yllättävänä. 

Oppilas ei aina näe opittavien asioiden merkitystä kokonaisuudessaan, vaan pikemminkin 

elää hetkessä, jolloin lukemaan oppimisen taito voi tuottaa yllättävän oppimisen ilon onnis-

tumisesta. 
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Osalliset näkevät, että oppimisen iloa voivat tuottaa oppimistilanteet, joissa tieto toiminnan 

onnistumisesta tulee oppilaalle yllättäen, vaikka asian kanssa on tehtykin aiemmin töitä. 

Varilan ja Viholaisen (2000, 62, 67) työnilon mallia tulkiten oppimisen ilo on fysiologista 

ja aktiivista silloin, kun tieto toiminnan onnistumisesta on äkillistä ja yllättävää. Onnistu-

misen ilo syntyy näin oppilaan oman tietoisen toiminnan ja oppimisen kautta. Myös Ranta-

la (2005, 11) toteaa, että oppimisen ilo esiintyy usein oivalluksien hetkillä.  

 

Tällaiset oppimisen ilon kokemukset näkyvät osallisten mukaan oppimisen osa-alueilla, 

joissa tavoitteet ovat hyvin konkreettiset oppilaalle. Toisaalta, kun tavoitteet ovat selkeät, 

oppilas on tietoinen niin toiminnan onnistumisesta kuin epäonnistumisesta. Osalliset kerto-

vatkin, että monesti toimintaan liittyy sekä voimakkaita onnistumisen tunteita että pelon ja 

epäröinnin kokemuksia. Varilan ja Viholaisen (2000, 62-63, 67)  mukaan fysiologinen op-

pimisen ilon tunnereaktio on voimakas, välitön ja yksilöä pakottava tunne. Yhtä voimakas 

tunnereaktio voi syntyä myös kielteisistä tunteista ja ilmentyä esimerkiksi voimakkaana 

pelkona tai tilanteesta pakenemisena. Äkilliseen yksilöstä nousevaan oppimisen iloon liit-

tyy usein myös epäonnistumisen riski.  Tunne on verrattavissa rimakauhua kokeneen kor-

keushyppääjän onnistumisen tunteeseen. 

7.4 Huumori   

Hannes: No se huumori keventää tunnelmaa. Kertomalla vitsejä tai johonki asiaan liittyviä 

lisätietoja, jotka on vähän semmosia hassuja ja itekki hassuttelemalla. Esimerkiksi, ku oli 

uskonnon tunti ja jotku kaks poikaa oli kalalla ja sitte oli joku aikuinen mies siinä. Mää 

havainnollistin ja piirsin tikku-ukkoina ne sinne. Tuli hirveen iso pää sille ukolle ni oppi-

laat rupes hulluna nauramaa. Kysyin, että mitä te nauratte, että jos K-marketissaki näätte 

jonku isopäisen ihimisen, ni ettehän te ruppee kattomaan, että hei ompa iso pää. Tämmösiä 

pikkujuttuja eli laskeutuu niien juttujen tasolle. 

Maija: Mää ite tykkään paljon hullutella tai tehä semmosia asioita, mitä se lapsi kattoo, 

että mitä tuo niinkö tekkee, että onko tuo iha urpo. Mää saatan pistää tohon lattialle pöt-

köttään ja muka leikin nukkuvaa tai jotaki semmosta, mikä vähän niinkö herättellee niitä 

lapsia. Se ehkä kannustaa niitä hulluttelemaan tai irrottelemaan ja siitä tulee myös sitä 

iloaki. 
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Hanneksen kertomuksessa korostuu huumorin käyttö opetuksen elävöittäjänä. Hän kuvai-

lee tilannetta, jossa hän asettaa itsensä naurunalaiseksi huumorin varjolla ja laskeutuu las-

ten juttujen tasolle leikittelyllään. Opettajan tilanteeseen tuoma huumori tuottaa oppilaissa 

voimakkaan ilon tunteen purkauksen. Myös Maija pitää huumoria ja itsensä likoon laitta-

mista tärkeänä ja oppimisen iloa tuottavana asiana. Itsensä naurun alaiseksi saattamisen 

kautta hän kannustaa myös oppilaita heittäytymään ja vapautumaan koululuokassa.  

Eero: Välillä tekis mieli heittää vaikka minkälaista läppää tuossa opetuksessa, mutta se on 

kyllä semmonen taitolaji. Hauskalla huumorilla pystyy tuomaan oppimiseen sitä iloa, mut-

ta sekin on kyllä tosi vaikeeta. Monesti opettajakin saattaa pilata sen oppimisen ilon, kun 

hän tuo sitä iloa ihan muulla tavalla siihen juttuun elikkä lähtee kertoon jotai asiaan liit-

tymätöntä. Sitten kaikkien aivot vaeltaakin jo sinne ja monesti lapset takertuu sitten sella-

seen iloon hyvinki tiivisti.  

Eero näkee huumorin tai muun opettajan tuoman tilanteen ulkopuolisen tunnetilan jopa 

häiritsevän opetusta. Hänen mielestään pelleilyssä ja huumorin puolelle menemisessä pii-

lee se vaara, että asiat helposti luisuvat täysin sivuraiteille opetettavasta asiasta. Eeron mu-

kaan tilanteeseen tuotu ilo, kuten huumori, voi olla oppimisen iloa häiritsevää, koska sil-

loin oppilailla karkaa ajatus pois oppimistilanteesta ja heidän keskittymisensä kärsii. Iloa 

pitää olla oppimistilanteessa, mutta huumori on haastava keino sen tuomiseen. 

Huumori on aina tilannesidonnaista ja sillä on varsin vahva yhteys onnellisuuteen ja posi-

tiiviseen mielialaan. Huumori edellyttää tilannetajua ja yksilöiden tuntemusta, jotta tietää 

millaista huumoria on mahdollista tilanteessa käyttää.  Huumorilla on myös vastakohtia ja 

valtaa tasaava vaikutus. (Ojanen 2007, 225, 228, 232). Osalliset kokivat huumorin olevan 

opetuksen voimavara ja oppimisen ilon kokemusta tukeva väline, joka motivoi oppilaita 

oppimaan.  Osalliset kuvailivat huumorin käyttöön liittyvän opettajan heittäytymisenä tai 

lapsen tasolle menemistä ja hulluttelua.   

Kertomuksissa osalliset tuovat itse huumorin opetustilanteeseen, jolloin opettajan välittämä 

ärsyke laukaisee oppilaassa spontaanin ilon ja hilpeyden reaktion, jota on vaikea vastustaa. 

Varilan ja Viholaisen (2000, 62-63, 67) työnilon mallia tulkiten huumorin käyttö opetuk-

sessa voidaan nähdä fysiologisena ja passiivisena oppimisen ilona. Oppimisen ilon fysio-

logisessa ja passiivisessa kokemuksessa yksilön ulkopuolinen tunnereaktio käynnistää yk-

silön tahdosta riippumattoman fysiologisen reaktion. Huumori on näin yksilön ulkopuoli-
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sen ärsykkeen aiheuttama välitön ja spontaani tunnereaktio, joka ilmenee esimerkiksi hal-

litsemattomana naurunpurskahduksena. 

Osa osallisista piti huumoria haastavana oppimisen ilon ilmapiirin luomisessa. Fredrickson 

(2003, 335) mukaan huumori ja nauraminen sekä muut suorat yritykset stimuloida positii-

visia tunteita ovat ajoittain kelvollisia positiivisen tunteen luomisessa, mutta usein ne kui-

tenkin osoittautuvat heikoksi toimintatavaksi. Fredrickson on tutkimuksissaan havainnut, 

että tehokkaampaa on herättää positiivisia tunteita epäsuorasti löytämällä positiivinen mer-

kitys vallitsevissa olo-suhteissa. Positiivinen merkitys voi sisältyä arjen tilanteeseen löytä-

mällä; hyödyn vastoinkäymisestä, merkityksen arkipäivän askareisiin ja havaintoihin tai 

havaitsemalla tuloksia ongelman ratkaisussa.  

Tämän luvun aineistoa olemme käsitteellistäneet Oppimisen ilon kokemisen tyypittelyn 

(Taulukko 2.) pohjalta. Tekemämme taulukko pohjautuu Varila & Viholaisen työnilon 

kokemisen tyypittelyyn (Taulukko 1.), jonka avulla olemme jäsentäneet samat tyypittely-

mallit oppimisen ilon näkökulmasta käsin (Taulukko 2.). Oppimisen ilon kokemisen tyy-

pittely ei tuo esille kaikkia aineistossa nousseita oppimisen ilon kokemuksien tyyppejä. 

Erityisesti oppilaan toiselle yksilölle tuottamat ilon kokemukset eivät istuneet taulukkoon, 

vaikka aineistosta nousikin esimerkkejä tällaisista tilanteista (Luku 6.2). Olemme kuitenkin 

pyrkineet luvussa 6 nostamaan esille oppimisen ilon vuorovaikutuksellista näkökulmaa, 

jossa myös oppilaiden keskinäiset oppimisen ilon kokemukset välittyvät. 
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Taulukko 2. Oppimisen ilo kokemuksen tyypittely. Taulukko on tulkinta Varilan & Viho-

laisen (2000, 67) työnilon kokemisen tyypittelystä. 
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Tutkimuksemme päätavoitteena on ollut löytää luokanopettajien kertomuksista niitä koke-

muksia, jotka ilmentävät oppimisen ilon tuntemista. Tutkimuksemme lähtökohtana on po-

sitiivisen psykologian tuoma ajatus siitä, että myönteisillä tunteilla on yksilöä vahvistava 

vaikutus niin oppimiselle kuin muillekin elämän osa-alueille. Oppimista lähestymme so-

siokonstruktivistisesta näkökulmasta, jossa yksilö nähdään aktiivisena toimijana osana 

vuorovaikutteista ympäristöä. Oppimisen ilon käsitettä avaamme kolmesta eri suunnasta; 

yksilön kokemana ja yhteisöllisenä jaettuna kokemuksena sekä oppimisen ilon kokemisen 

tapoja kuvaavan mallin avulla. 

Tutkimuksemme mukaan oppimisen ilon tunteet yksilön kokemana muotoutuivat yksilön 

huomioimisesta, kuulluksi tulemisesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan ja luokan toi-

mintakulttuurin. Jotta yksilö voisi kasvaa, kehittyä ja tuntea iloa oppimastaan, hän tarvitsee 

vastavuoroisuutta luokassa toimijoiden kesken. Tämä onnistuu positiivisen palautteen ja 

aktiivisen roolin välityksellä. Oppimisen ilolla näyttää olevan suuri merkitys oppilaan hy-

vinvoinnille. Yksilön kehittymisestä koettu ilo kantaa tulevaisuuteen ja vaikuttaa monelle 

elämän eri osa-alueille. Koulussa koetut oppimisen ilon kokemuksilla voi olla vaikutus 

myös aikuisiälle esimerkiksi ammatinvalinnassa ja kaiken yksilöä kiinnostavan asian op-

pimisessa. Teoriaosuudessa (luku 2) esittämämme positiivisen psykologian käsitys myön-

teisten tunteiden vaikutuksista vahvistaa tutkimustuloksiamme, sillä Fredricksonin tutki-

mukset ovat osoittaneet, että positiivisilla tunteilla ja ajattelun avartumisella näyttää olevan 

molemminpuolinen toisiaan vahvistava vaikutus. Ihmiset, jotka kokevat usein positiivisia 

tunteita, kehittyvät ja menestyvät myös joissain elämän alueilla. (Fredrickson 2003, 335.)  

Esimerkiksi ilon tunne kannustaa leikillisyyteen, rajojen ylittämiseen ja luovuuteen. Näin 

ollen ilo luo nostetta fyysisen ja sosiaalisen käyttäytymisen lisäksi myös älykkyydelle ja 

luovuudelle. (Fredrickson 2004, 1369.) 

Tutkimuksestamme käy ilmi, että vuorovaikutus nähdään merkittävänä tekijänä oppimisen 

ilon kokemisessa niin yksilö kuin yhteisötasolla. Turvalliset ihmissuhteet ja ilmapiiri si-

touttavat oppilaan luokassa tapahtuvaan toimintaan, jolloin motivaatio ja ilo oppimiseen 

kasvavat. Myös vapaa tunneilmaisu mahdollistuu hyvässä ja avoimessa vuorovaikutukses-

sa. Toimivassa luokkayhteisössä jokaisella oppilaalla on oma tila ja rooli, jolloin kaikkien 

yksilöiden toiminta on tärkeää. Vuorovaikutuksellisesti rakennettu tieto ja sen jakaminen 
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tuottavat usein voimakkaammin iloa, kuin yksilötyöskentely. Yhdessä oppimisen innoitta-

mana myös ryhmässä toimivien yksilöiden sisäinen motivaatio ja tavoitteet voivat kasvaa. 

Tutkimuksessamme korostui vuorovaikutuksen merkitys oppimisen ilon kokemuksessa. 

Erityisesti opettajan rooli ilon mahdollistajana on merkittävä, sillä opettaja voi vuorovaiku-

tuksen kautta tutustua syvemmin oppilaaseen. Hyvän oppilaantuntemuksen myötä opettaja 

pystyy yhteen sovittamaan oppilaan tarpeet ja opetettavan asian, jolloin ilon tunne oppimi-

sesta mahdollistuu. Myös opettajan omat tunteet, toiminta ja mielenkiinnon kohteet heijas-

tuvat oppilaisiin, jolloin tunteet tarttuvat luokkayhteisössä. Myös positiivisen psykologian 

upward and downward spirals –teoria vahvistaa tutkimustuloksiamme vuorovaikutteisuu-

den merkityksestä oppimisen ilon kokemiseen. Sen mukaan positiiviset tunteet laajentavat 

ihmisen ajatusmaailmaa, käyttäytymistä ja sosiaalista avoimuutta, ne vaikuttavat puoles-

taan lisääntyneeseen positiivisten tunteiden määrään. Tämä näkyy esimerkiksi mahdolli-

suutena osallistua miellyttäviin tapahtumiin ja kohtaamisiin. (Garland et al., 2010, 851–

852.) 

Tutkimuksemme osoittaa, että oppimisen ilon kokemiseen on monia eri tapoja. Jaottelim-

me erilaiset kokemukset Varilan ja Viholaisen (2000, 67) työnilon mallista sovellettuun 

neljään kategoriaan. Oppimisen ilon ja työnilon kokemuksilla näyttää olevan paljon yhtei-

siä piirteitä. Tulokset osoittavat, että oppimisen ilon tunteet esiintyvät tilanteissa, joissa 

pitkän ponnistelun jälkeinen onnistuminen tuottaa oppimisen ilon kokemuksia. Oppimisen 

ilon tunne osoittautui koulumaailmaan kuuluvaksi tunteeksi, jonka läsnäolon luokkakon-

tekstissa toivotaan olevan tilanteeseen kuuluvaa ilman, että sen ylläpitäminen vaatii yksi-

löiden suurempaa ponnistelua. Oppimisen ilo näyttäytyy myös hetkellisenä voimakkaana 

tunnereaktiona, joka voi syntyä huumorin tai yllättävän onnistumisen kokemuksen kautta.  

Oppimisen ilo on monipuolinen kokemus, joka voi ilmentyä monella eri tasolla ja eri ta-

voin. Vaikka tutkimuksemme kontekstina toimii kouluympäristö, joka tarjoaa oppimisen 

ilon kokemisen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset puitteet, emme ole tarkastelleet oppimi-

sen iloa koulutasolla. Aineistomme käsittelee aihettamme lähinnä luokkahuoneessa ilme-

nevien oppimisen ilon kokemusten kautta. Tutkimme oppimisen ilon erilaisia kokemuksia 

psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta, jolloin koulun ja luokkahuoneen fyysiset puit-

teet ovat jätetty tutkimuksemme ulkopuolelle. 
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Oppimisen ilo näyttäytyy tutkimuksessamme vuorovaikutteisena ja välittyvänä kokemuk-

sena, johon koululuokassa vaikuttavat yksilöiden omat tunnereaktiot ja yhteisön ilmapiiri 

(Taulukko 3.). Yksilöiden eli oppilaiden ja opettajan omat tunteet ja mielentilat vaikuttavat 

oppimiseen ja ilon kokemiseen. Oppimisen ilon kokemukset ovat monella tapaa yksilöitä 

kehittäviä ja oppimista tukevia. 

Tunteilla on myös toisiin tarttuva vaikutus ja luokkahuoneessa tunteita jaetaan toisten yksi-

löiden kesken. Usein jaettu oppimisen ilon kokemus voimistaa yksilöiden sisäisen ilon 

tunteen kokemista. Se, millaisen sosiaalisen ympäristön luokkayhteisö onnistuu luomaan, 

vaikuttaa voimakkaasti yksilöiden tunneilmaisuihin. Välittävä,n avoin ja yksilöille tilaa 

antava turvallinen ympäristö tukee oppimisen ilon kokemuksia. Sosiaalisen ilmapiirin 

luomisessa opettajan merkitys on suuri.  Positiivisisen psykologian teoria positiivisten tun-

teiden kierteestä (upward spiral) näkyy tutkimuksessamme myös siten, että tunteet tarttuvat 

luokkahuoneessa. Opettajasta heijastuva opettamisen ilo tartuttaa oppilaisiin myönteisiä 

tuntemuksia oppimista kohtaan.  

Opettaja on merkittävässä roolissa tunteiden syntymisessä ja ilmentymisessä luokassa.  

Opettajan omat tunnereaktiot ja innostumisen kohteet välittyvät vuorovaikutuksessa hyvin 

luokkayhteisössä. Yhteisö ja oppilaat tarjoavat opettajalle ilon kokemuksia esimerkiksi 

palautteen kautta, jolloin opettaja saa motivaatiota mahdollistaa oppilaiden ja yhteisön op-

pimisen ilon puitteita myös jatkossa. Oppimisen ilon kokemuksen välittyminen ei näin 

ollen ole yksisuuntaista vaan välittyy oppilaan, opettajan ja yhteisön välillä kaksisuuntai-

sesti (Taulukko 3.). 
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Taulukko 3. Oppimisen ilon välittyminen luokkakontekstissa. 

Tutkimustulokset herättivät meissä paljon ajatuksia ja jatkotutkimusideoita. Tulosten äärel-

lä jäimme erityisellä mielenkiinnolla tarkastelemaan opettajan roolia yhteisössä. Opettaja 

on oppilaiden tavoin luokkayhteisön jäsen, vaikka hänellä on enemmän valtaa muokata 

yhteisön toimintatapoja kuin muilla yhteisön jäsenillä. Silti hän ei yksin omalla toiminnal-

laan pysty luomaan oppimisen ilon ilmapiiriä luokkaan, vaan siihen tarvitaan yhteisössä 

aktiivisesti toimivat ja tuntevat oppilaat. Oppilailta saatu palaute vaikuttaa opettajan käyt-

täytymiseen ja ajatteluun, sillä hän on yhtälailla tunteva jäsen luokkayhteisössä. Toisaalta 

opettaja on oppilaiden tavoin yksilö, jonka omat tunteet ja kiinnostukset vaikuttavat yhtei-

sön toisiin yksilöihin voimakkaasti. Opettajalla on näin ollen paljon valtaa oppijoihin. 

Opettajalta saadut vaikutteet tai myönteiset ja kannustavat sanat voivat vahvistaa oppilaan 

itsetuntemusta ja kantaa pitkälle tulevaisuuteen, jopa ohjaten voimakkaasti yksilön tulevai-

suudessa kohtaamia valinnanpaikkoja esimerkiksi harrastusten tai ammatinvalinnan äärel-

lä.  

Kattavan aineistomme rajaaminen tutkimuksessamme oli välttämätöntä eikä valintojen 

tekeminen ollut aina kovin helppoa. Varsinaisesta tutkimuksesta pois jätetty aineisto tarjo-
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aa oivallisia mahdollisuuksia jatkotutkimusaiheiden kehittelylle. Edellisessä kappaleessa 

pohdimme opettajan roolia yhteisön jäsenenä ja siitä syntyikin ajatus, että opettajan tunne-

tilojen ja kiinnostusten vaikutusta oppilaisiin voisi tutkia etnografisesti, jolloin tutkimuk-

sellinen näkökulma olisi hyvin erilainen tämän tutkimuksen narratiiviseen lähestymista-

paan verrattuna. Toisaalta oppilaiden haastatteleminen heidän oppimiskokemuksistaan 

voisi avata mahdollisuuden arvioida, miten ilo on niissä läsnä. Näin voitaisiin tutkia kuinka 

merkittävästi ilo vaikuttaa oppilaan oppimiseen. Etenkin oppimisen iloa tukevat fyysiset 

tekijät jäivät tutkimuksemme ulkopuolelle, joten niihin perehtyminen voisi antaa konkreet-

tisia työkaluja kasvatus- ja opetustyötä tekeville tukemaan koulussa viihtymistä. Huomion 

kiinnittäminen ilon tunteeseen voi mahdollistaa oppimiskokemuksen syventymisen ja laa-

jentumisen enemmistöllä oppilaista ja opettajista (Scoffham & Barnes 2011, 2). 

Pienen lapsen kasvoilta heijastuva keskittynyt ilme uuden taidon oppimistilanteessa kuvaa 

hyvin ilon olemusta oppimisessa. Lapsen kasvaessa tämä luontainen kasvun ja ilon yhteys 

pyrkii valitettavasti katoamaan oppimisen muuttuessa yhä enemmän ulkoa ohjautuvaksi. 

(Csikszentmihalyi 2005, 79.) Tutkimuksen ulkopuolelle rajaamamme aineiston äärellä py-

sähdyimme pohtimaan, miksi lapsen luontainen oppimisen ilo pyrkii katoamaan kasvun 

myötä. Vai katoaako se? Iän ja kehityksen mukana kulkevien muutosten merkitys oppimi-

sen ilon kokemisessa voi antaa arvokasta lisätietoa opetuksen parissa työskenteleville. Joh-

dannossa esitimme tutkimustuloksia suomalaisnuorten kouluviihtymättömyydestä ja suku-

puolten välisistä eroista. Suomalaisnuorten, erityisesti poikien, asenne koulunkäyntiin oli 

maailmanlaajuisesti verrattuna heikko. Noiden tulosten pohjalta meille heräsikin kysymys, 

että miten oppimisen ilon kokemuksia voisi tukea erityisesti esimurrosikäisten ja murros-

ikäisten poikien kohdalla.  

Aineistomme on tarjonnut arvokkaita näkökulmia oppimisen ilosta seitsemän aikuisen ker-

tomana. Luotettavuutta parantaisi lasten kertomusten sisällyttäminen tutkimukseemme. 

Koemme kuitenkin onnistuneemme suhteuttamaan aineiston laajuuden pro gradu –

tutkielmaan, mutta jatkotutkimuksena lasten näkökulman huomioiminen olisi ensiarvoisen 

tärkeää. 

Vaikka näkökulmamme oppimisen ilon käsittelemiseen on positiivinen läpi tutkimuksen, 

emme ole sivuuttaneet haastatteluhetkellä esille nousseita negatiivisiakaan asioita. Usein 

negatiiviset asiat täydensivät luokanopettajien sanomaa käänteisestä näkökulmasta.  Luon-

noksessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi (2012) oppiminen käsitetään 
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osana oppilaan kokonaisvaltaista elinikäistä oppimisprosessia ja elämän rakentumista. Op-

pimisprosessia ohjaavat oppilaan yksilölliset kiinnostuksen kohteet, tunteet ja kokemukset 

itsestään oppijana. Ei siis ole yhdentekevää, että tunteiden kokemiselle ja luovuudelle an-

netaan tilaa koulussa. Oppimisen ilo kasvaa turvallisessa ympäristössä. 

Tutkimusta tehdessämme opimme paljon laadullisen tutkimuksen tekemisen luonteesta. 

Tutkimus muokkautui pikkuhiljaa työn edetessä, emmekä olisi syksyllä aloittaessamme 

osanneet ajatella millainen lopullinen työ tulee olemaan. Tutkimuksen teko on todella ollut 

prosessi ja välillä työn muokkautuvuus, kuten jo kirjoitetun tekstin muokkaaminen ja pois-

taminen, tuntui turhauttavalta. Kuitenkin osa jo poistetusta materiaalista löysi työn edetessä 

oikean paikkansa ja aiemmin turhaksi todettu teoria tukikin hyvin uutta esille nostamaam-

me aineistokatkelmaa. 

Oppimisen ilon teorian vähyydestä johtuen koimme välillä haasteita teorian löytämisessä. 

Etsimme vähyydestä johtuen paljon lähteitä myös lähikäsitteiden kautta. Hetkittäin tämä 

johti siihen, että teorian kohdentaminen tutkimuksen oli haastavaa ja etsimme tietoa liian 

laajasti. Esimerkiksi aluksi lähdimme tutkimaan oppimista eri suuntauksista käsin ennen 

kuin ymmärsimme kohdentaa tiedon sosiokonstruktivistiseen oppimiseen. 

Tutkimuksen tekoprosessissa opimme ymmärtämään narratiivisen tutkimusotteen luonnetta 

ja arvostamaan osallisten kertomuksia ainutlaatuisina kokemuksina. Aluksi suhtauduimme 

hieman epäilevästi siihen, saammeko kerronnallisella haastattelulla tarpeeksi oppimisen 

iloon liittyvää aineistoa. Tästä syystä teimme haastattelurungosta varsin laajan. Haastatte-

lutilanteissa yllätyimme kuinka paljon opettajilla oli kerrottavaa asiasta ja että haastattelun 

anti oli runsaampaa kuin odotimme. Olemme jälkeenpäin pohtineet olisiko vapaampi haas-

tattelurunko ja mahdollisesti syvällisempi haastattelu pienemmälle tutkimusjoukolle tuonut 

vielä lisää mielenkiintoisia näkökulmia oppimisen iloon aiheista, mitä emme huomanneet 

kysyä. Vaikka haastattelumme sisälsikin runsaasti kerronnallisia ja avoimia kysymyksiä, 

niin pohdimme, olisimmeko muutamalla syvähaastattelulla onnistuneet tarjoamaan vielä 

enemmän tilaa osallisten omille mielipiteille ja saamaan näin moniulotteisemman aineis-

ton. 

Emme osanneet ennakoida vuorovaikutuksen nousevan niin merkittäväksi tekijäksi, mikä 

näkyy esimerkiksi haastattelurungon rakenteessa vuorovaikutuskysymysten vähyytenä. 

Tutkimuksessamme vuorovaikutus nousi suureen rooliin oppimisen ilon kokemusten ai-
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kaansaajana. Vaikka tutkimuksemme osoitti yksilön kokemuksia oppimisen ilosta, niin 

nekin syntyvät vuorovaikutteisessa ilmapiirissä.  

Sekä meidän tutkijoiden kesken että ohjaajan kanssa käydyt keskustelut tutkimuksestamme 

ovat antaneet uudenlaisia tapoja ajatella, jolloin ymmärrys ja asiantuntijuus ovat tulleet 

jaetuiksi. Ajattelemme, että oppimisen iloa käsittelevän tutkimuksemme yhtenä teoreetti-

sena suuntaviivana toimineen sosiokonstruktivistsen oppimiskäsityksen elementit ovat 

saaneet sijaa myös meidän tutkimusmatkallamme, sillä olemme yhdessä olleet aktiivisia 

toimijoita, tiedon omaksujia ja rakentajia. Aika ajoin olemme pysähtyneet keskustelemaan 

oppimastamme ja reflektoimaan omaa sekä työparin toimintaa. Keskustelut oppimastamme 

ovat pakottaneet meitä välillä luopumaan tutkimukseemme liittyvistä vanhoiksi koetuista 

uskomuksista ja käsityksistä, jolloin tilalle on syntynyt uutta tietoa. Vaikka tutkimusvaihei-

siin on sisältynyt tuskallisia hetkiä ja epätoivon tunteita, on oppimisen ilo ollut vahvasti 

läsnä matkallamme.  
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LIITTEET





 

   

LIITE 1 

Tervehdys ______________! 

Mediassa nousee usein esille koulumaailman varjopuolet, puhutaan kiusaamisesta, ylisuu-

rista luokista ja opettajan auktoriteetin katoamisesta... Me kuitenkin haluamme tutkia kou-

lua ja opetusta positiivisista lähtökohdista. Millaisia ilon kokemuksia luokassa koetaan ja 

miten uudet oivallukset ja oppimisen elämykset näkyvät oppilaissa? Mikä tekee oppimises-

ta ihanaa? 

Haluaisimme kuulla sinun kokemuksiasi oppimisen positiivisista ilmiöistä luokkahuonees-

sasi. Kokemuksesi olisivat ensiarvoisen tärkeitä tutkimukselle, koska positiivisia tunteita 

koulumaailmassa on tutkittu liian vähän.  

 Kiinnostaisiko sinua 30–60 minuutin mittainen haastattelu pullakahvien äärellä lokakuun 

aikana? Haastatteluaikaa ja paikkaa voit itse ehdottaa, olemme niiden suhteen joustavia.  

Tulemme mielellään koulullenne koulupäivän aikana tai sen jälkeen, miten sinulle parhai-

ten sopii. Annamme mielellämme lisätietoa tutkimukseen liittyvistä asioista. 

  

Ystävällisin terveisin ja teidän osallistumista tutkimukseemme toivoen,  

Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijat Johanna Tepsa ja Inka Niemikorpi  
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LIITE 2 

Tutkimuslupa 

Inka Niemikorven ja Johanna Tepsan gradun aiheena on oppimisen ilo, jota tutkitaan haas-

tattelemalla luokanopettajia. 

Gradu on osana Oulun yliopistossa suoritettavia kasvatustieteen maisterin opintoja. Gra-

duohjaajana toimii professori Raimo Kaasila Oulun yliopistosta. Tutkimuksen on tarkoitus 

valmistua keväällä 2014. 

Haastattelut nauhoitetaan ja niitä käytetään ainoastaan gradun aineistona.  Nauhoitukset 

ovat täysin luottamuksellisia ja haastateltavien henkilöllisyys ei tule esille missään vai-

heessa tutkimusta. Tutkimuksessa noudatetaan yleisiä tutkimuseettisiä käytänteitä. 

 

 

Suostun mukaan haastateltavaksi tutkimukseen. 

Nimi:   ____________________________________ 

 

          _____________________________________ 

          Päivämäärä ja allekirjoitus 

 

 

 



 

   

LIITE 3 

Taustatiedot ja aiheeseen virittäytyminen 

Kerro, miten pitkä työkokemus sinulla on opettajantyöstä? 

Mikä aihepiirissä oli semmoista, mikä sai sinut lähtemään mukaan tähän tutkimukseen? 

Kerro kaikkein positiivisin kokemus, joka sinulle on jäänyt mieleen opetustyöstäsi? 

Tuleeko mieleen jotain tapahtumia, missä oppilaiden ilo näkyy luokassasi? 

 

Opettajan ilo työssä 

Kerro opettajan työn antoisista ja palkitsevista puolista. 

Tulisiko mieleen tilanteita, jotka olet kokenut erityisen palkitsevaksi opettajuutesi kannal-

ta? 

Mikä motivoi sinua eniten työssäsi? 

Mikä tuottaa itsellesi eniten iloa opettamisessa? 

Millaisen merkityksen koet oppimisen ilolla olevan itsellesi työssä jaksamisen kannalta? 

 

Opettajan merkitys oppimisen iloon 

Kerro mikä merkitys omalla toiminnallasi on luokassa vallitsevaan oppimisen iloon? 

Millä eri tavoin opettaja voi luoda iloa luokkaan? 

Tuleeko mieleen jotain kokemuksia, missä olet onnistunut luomaan ilon ilmapiirin? 

Kuvaile oppimisympäristöä, joka tukee ilon kokemuksia. Tuleeko mieleen, jotain tilantei-

ta? 

Millaiset opetusmenetelmät mielestäsi tukevat erityisen hyvin oppimisen ilon kokemuksia?  

Millä oppitunneilla oppimisen ilo tulee eniten esille? Miksi? 

Millä oppitunneilla oppimisen ilo tulee vähiten esille? Miksi? 
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Millainen vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä tukee parhaiten onnistumisen koke-

muksia luokassa? 

 

Oppilaan oppimisen ilo 

Kuvaile oppilasta, joka kokee iloa oppimisessa. 

Tuleeko mieleen tilanteita, joissa oppilas kokee onnistumisia tai iloa? 

Kerro, miten oppilaat ovat kokeneet iloa yhdessä toisten oppilaiden kanssa? 

Millainen merkitys mielestäsi ilolla on oppilaan oppimiselle? 

Entä millainen merkitys oppimisen ilolla on oppilaan itsetunnolle? 

Mikä merkitys oppimisen ilolla on oppilaan tulevaisuuden kannalta? 

 

Oppimisen ilon määrittely 

Pitääkö oppimisen olla iloista? 

Millaisilla sanoilla, ajatuksilla tai tunteiden ilmaisuilla kuvailisit oppimisen iloa? 

Miten sinä erottaisit ilon ja oppimisen ilon toisistaan vai voiko niitä edes mielestäsi erot-

taa? 

Onko oppimisen ilo enemmän yksilöllinen vai sosiaalinen prosessi? 

Tuleeko vielä lopuksi jokin muisto mieleen, missä oppilaan oppimisen ilo näkyisi?



 

  

 


