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1 JOHDANTO 

Jännittäminen on täysin normaali osa elämää (Martin, Heiska, Syvälahti & Hoikkala, 2010, 

s. 7). Lähes jokainen on joskus jännittänyt jotain. Ihmisen kokevat jännittämisen eri tavoin. 

Se voi olla pientä levottomuutta joka ilmenee vain esiintyessä. Joku voi kokea valtavaa 

tuskaa pelkästä ajatuksesta, että paljastuu muiden edessä jännittäjäksi vapinan takia. Joskus 

jännitys ihmisten joukkoon menemisestä pakottaa jättäytymään kotiin. (Almonkari, 2007, 

s. 9.) Pelko on yksi ihmisen perustunteista (Antony & Swinson, 2008, s. 5) ja pelkoa voi-

daan kokea niin fyysisissä kuin sosiaalisissa tilanteissa (Toskala, 1997, s. 21). Pelko voi 

kuitenkin alkaa kontrolloida ihmisen elämää (Kukkola, 2014, s. 1). Ahdistuksella taas tar-

koitetaan tulevaisuussuuntautunutta pelkoa ja kauhua tapahtumien hallitsemattomuudesta 

ja ennalta arvaamattomuudesta (Antony & Swinson, 2008, s. 4). 

 

Jännittämisen kokemukset ovat läsnä myös koulussa. Koulussa saatetaan kokea pientä ja 

normaalia jännitystä, mutta myös valtavaa ahdistusta. Jännitys on yleensä näkymätöntä ja 

ulkoa päin sitä on vaikea havaita. Mikäli oppilas jännittää sosiaalisia tilanteita, aiheuttaa 

tämä koulussa haittaa kysymyksiin vastaamisessa, taululle kirjoittamisessa, ohjeistuksen 

pyytämisessä, ryhmätöissä, esitelmissä, urheilusuorituksissa ja ruokailussa (Ranta, 2006, s. 

10–11). Jännittäviä tilanteita ei voida tietenkään täysin kitkeä pois eikä oppilaan tietä tule-

kaan silotella liikaa, mutta koulupäivän aikana oppilas voidaan saattaa aivan liian ahdista-

vaan tilanteeseen, jossa oppilas kokee jännitystä, pelkoa epäonnistumisesta ja heikkoa itse-

luottamusta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, s. 14) perusopetuksen 

yhdeksi tehtäväksi mainitaan muun muassa terveen itsetunnon kehittyminen, jossa oppilas 

kykenee hankkimaan elämässään tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Kuitenkin Keltikangas-

Järvinen (1994, s. 180) kuvaa, että mikäli koulu on merkittävästi vaikuttanut lapsen itse-

luottamukseen, vaikutus on yleensä ollut negatiivinen. 

 

Jännittämistä lisäävät muun muassa epäonnistuneen esiintymisen laukaisema jännittynei-

syys, ristiriitainen ja negatiivinen palaute, turvallisuuden puuttuminen, koulukiusaaminen, 

koulunvaihdos, esitelmät, huono itsetunto ja epävarmuus sekä uudet vaatimuksen tai tilan-

teet. Jännityksen vähenemiseen taas vaikuttavat selviäminen jännittävästä tilanteesta, pelon 

kohtaaminen, itsensä hyväksyminen ujona, usko omiin kykyihin, muilta saatu tuki, ympä-

ristön vaihtuminen kriittisestä myönteiseen ja ryhmään kuulumisen tunne. (Martin ym., 
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2010, s. 31–32.) Opettajat eivät ehkä aina tiedosta, että mitättömiltä tuntuvat asiat voivat 

aiheuttaa oppilaassa valtavaa jännitystä ja ahdistusta. Jännityksen taustalla saattaa olla 

myös valtavaa epävarmuutta, heikkoa itsetuntoa tai koulukiusaamista, jotka tiettyihin tilan-

teisiin joutuessa laukaisevat jännityksen. Oppilaan kannalta ei ole eettisesti oikein, että 

koulussa täytyy olla jännittynyt. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, s. 

18) mainitaan muun muassa psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja oppilaan terveyttä 

tukeva oppimisympäristö. Oppimisympäristö, jossa oppilas kokee jännittävänsä, ei täytä 

näitä kriteerejä. 

 

Tämän pro gradun tarkoituksena on tutkia kuudesluokkalaisten kokemaa koulujännitystä. 

Tutkimuksessa selvitetään niitä asioita ja tilanteita, joita kuudesluokkalaiset kokevat kou-

lussa jännittäviksi. Tutkimuksen avulla halutaan saada tietoa siitä, mitä oppilaat kokevat 

koulupäivän aikana jännittäväksi. Oppilaan hyvinvoinnin, terveen itsetunnon kehittymisen 

ja turvallisen psyykkisen ja sosiaalisen kouluympäristön kannalta tutkimuksen avulla halu-

taan tuoda tietoa jännittäviksi koetuista tilanteista ja asioista. Tulosten avulla voidaan tie-

dostaa paremmin jännittäviksi koetut asiat. Kasvattajan ja opettajan on tärkeää pyrkiä tur-

vaamaan oppilaalle oppimisympäristö, jossa oppilaan on hyvä olla. Ympäristö, jossa kas-

vattaja tiedostaa ahdistusta ja jännitystä aiheuttavat asiat, on osa oppilaan hyvinvointia ja 

kehitystä.  

 

Jännittäviksi koettuja asioita ja tilanteita pyritään selvittämään kahden tutkimuskysymyk-

sen avulla:  

 

1. Mitä asioita kuudesluokkalaiset kokevat koulussa jännittäviksi? 

2. Mitä tilanteita kuudesluokkalaiset kokevat koulussa jännittäviksi? 

 

Tutkimuksen teoriaosio käsittelee jännittämistä, pelkoa ja ahdistusta, haitallisen ja normaa-

lin jännittämisen eroa ja avataan keinoja jännittämisestä selviämiseen. Lisäksi tarkastellaan 

ihmisen yksilöllisten piirteiden vaikutusta jännittämiseen. Seuraavaksi kuvataan tutkimus-

kysymykset ja esitellään tutkimuksen toteutusta. Saadut tutkimustulokset esitellään omassa 

luvussaan. Viimeisessä kappaleessa pohditaan tuloksia, tutkimuksen luotettavuutta ja eetti-

syyttä sekä esitetään lyhyesti jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 JÄNNITTÄMISESTÄ YLEENSÄ 

Tässä kappaleessa tarkastellaan mitä jännittäminen on ja mitä jännittämisessä tapahtuu. 

Kappaleessa avataan myös pelon ja ahdistuksen käsitteitä. Näihin liittyviä fyysisiä, psyyk-

kisiä ja biologisia tekijöitä tarkastellaan. Lisäksi pohditaan normaalin ja haitallisen jännit-

tämisen eroa ja pohditaan keinoja jännittämisen selviämiseen. Lopuksi tarkastellaan ihmi-

sen yksilöllisten piirteiden vaikutusta jännittämiseen.  

2.1 Jännittäminen 

Jännittäminen on normaali osa elämää ja liki jokainen jännittää elämänsä aikana. Jopa 70 

% suomalaisista on joskus jännittänyt esiintymistä. (Martin ym., 2010, s. 7.) Jännittämistä 

koetaan eri tavoin. Jännitys voi olla ainoastaan pientä levottomuutta ja se saattaa ilmetä 

vain esiintymistilanteissa. Jollekin voi olla kärsimystä jo ajatus siitä, että vapinan vuoksi 

paljastuisi muiden edessä jännittäjäksi. Tällöin ajattelee vain hermostumista, ihminen on 

huolissaan ja kuunteleminen, keskittyminen sekä keskusteluun osallistuminen on vähäistä. 

Jännitys voi jollekin olla niin tuskallista, että jo ajatus ihmisten sekaan joutumisesta pakot-

taa jäämään kotiin. (Almonkari, 2007, s. 9.) Jännittäjä kokee tyypillisesti voimakasta halua 

onnistua ja tulla hyväksytyksi. Hyväksynnän tarve voi saada jännittäjän kokemaan, että 

ellei häntä hyväksytä yhteisössä kokonaan, niin hän on epäonnistunut. Jännittäjän olisi 

saatava kokea turvallisessa ja kuitenkin tarpeeksi haasteellisessa ympäristössä epävarmuu-

den tunteet, epäonnistumiset ja virheet normaaliin elämään kuuluvaksi. Vasta kun uskalle-

taan kohdata turvattomuuden ja haavoittuvuuden tunteet, voidaan myös saavuttaa itsenäi-

syys. (Martin ym., 2007, s. 47.) Aavaston, Kaulion ja Syrjälän (2008, s. 24) mukaan jännit-

täjällä on vahva itsekontrolli ja jännittäjällä pelko voi syntyä siitä, että jännittäjä pelkää 

muiden huomaavan pelokkuuden. 

 

Kun ihminen jännittää, kehossa ja hermostossa tapahtuu muutoksia. Autonomisen hermos-

ton parasympaattisen ja sympaattisen järjestelmän kesken on tasapaino ihmisen ollessa 

normaalitilassa. Parasympaattinen hermosto tasaa hengitystä, hidastaa sykettä, supistaa 

keuhkoputkia ja palauttaa elimistön rauhalliseen tilaan. Vaaran uhatessa sympaattinen 

hermosto lisää verenkiertoa, kohottaa verenpainetta ja nopeuttaa hengitystä ja jo pelkkä 

aavistus pelosta ja jännityksestä kiihdyttää sympaattista hermostoa. Ihmisen kehityksessä 
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on ollut elinehto, että sympaattinen hermosto valmistelee kehoa taistelu- ja pakoreaktioon 

vaadittavaan lihastyöhön ja kiihtyneeseen aineenvaihduntaan pyrkien nostamaan suoritus-

kykyä. (Martin ym., 2010, s. 10.) Lääketieteen näkökulmasta jännittäminen johtuu siitä, 

että jännittämisestä kärsivällä on ylitehokas sympaattinen hermosto, joka reagoi liian voi-

makkaasti riskialttiissa tilanteissa (Furman, 2002, s. 61). 

 

Jännittäminen ja sosiaalinen pelko ovat saattaneet muotoutua alkuihmisen selviämisen 

kannalta tärkeimmistä ympäristöön liittyvistä peloista. Ahdistusta ja pelkoa ilmenee tilan-

teissa, jossa pelätään naurunalaiseksi joutumista, sosiaalista paheksuntaa tai jopa sosiaali-

sesti hylätyksi tulemista. Voi myös olla, että nykyisenä sosiaalisena jännittämisenä näkyvä 

kokemus liittyy aiemmin eloonjäämisen kannalta vielä nykyistäkin merkittävämpään yhtei-

sön hyväksynnän kokemiseen ja hylätyksi tulemisen pelkoon. (Mäntynen, 1999, s. 129.)  

 

Jännittäminen liittyy usein vaikeuksiin itsenäistymisessä, aikuistumisessa ja eriytymisessä. 

Myönteiseen kehitykseen tai ongelmien syntyyn vaikuttavat kasvatuskokemukset, perheen 

ilmapiiri, erilaiset elämänkokemukset, koulu ja toveripiiri. Ongelmallisen jännittämisen 

taustalla voi piillä nopeaa itsenäistymistä korostava perhekulttuuri, jossa oletetaan lapsen 

ja nuoren kehittyvän nopeasti omillaan pärjääväksi. Tilanne voi olla kehittyvälle lapselle ja 

nuorelle todella haasteellinen. Hän voi kokea, ettei tukea ole saatavana eikä kukaan auta. 

Kuitenkin ylihuolehtivaisuudessa, vähäisessä itsenäistymisen tukemisessa ja virheiltä suo-

jelemisessa lapsi tai nuori voi kokea ympäristön uhkaavana, turvattomana ja vaarallisena. 

Hän voi kokea, ettei muihin voi luottaa. (Martin, 2006, s. 47.)  

 

Mäntysen (1999, s. 127) mukaan tunnekokemuksen esiintyminen nykypäivän muodossa 

riippuu monimutkaisesta sosiaalisten, biologisten ja psykologisten prosessien vuorovaiku-

tuksesta. Esimerkiksi sosiaalista jännittämistä ei voida suoraan pitää periytyvänä ominai-

suutena, mutta genetiikan vaikutusta ei voida täysin sivuuttaa. Perimän voidaan katsoa 

antavan yksilönkehitykselle suuntaviivat joiden mukaan yksilön piirteet, kuten sosiaalinen 

jännittäminen, voivat kehittyä, mutta myös psykologisilla tekijöillä on vaikutusta. (Mänty-

nen, 1999, s. 127.) Erilaisten pelkojen kehityksessä on myös oppiminen tärkeässä roolissa. 

Pelko voidaan oppia, kun ihminen kokee traumaattisen tai negatiivisen tunteen jossain tie-

tyssä tilanteessa. Ihminen saattaa oppia pelkäämään myös tarkkailemalla muita ihmisiä, 

jotka pelkäävät jotain tilannetta, tai pelko voidaan oppia lukemalla tai kuulemalla jossain 

tilanteessa aiheutuneista vaaroista. (Antony & Swinson, 2008, s. 31–32.) 
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2.2 Pelko 

Pelko on perustunne joka syntyy, kun yksilö joutuu välittömään todelliseen tai kuvitteelli-

sen pelon eteen. Pelkotila aiheuttaa äkillisen ja voimakkaan fysiologisen hälytystilan, jonka 

tarkoituksena on viedä pois vaaran yhteydestä. Monet lajit osoittavat erityisiä käyttäyty-

mismalleja, kuten aggressiota tai pakoreaktiota, kohdatessaan vaaran. (Antony & Swinson, 

2008, s. 5.) Pelkojen synnylle on eri näkökulmia. Esimerkiksi haitalliset pelot voidaan 

nähdä eräänä ihmisen lajikehityksen jäänteenä. Alun perin tärkeä vaaran ilmoitin antaa 

tiedon pelosta silloinkin, kun pelkoon ei ole syytä. Toiseksi pelot liittyvät ihmisen merkit-

tävään haluun saavuttaa hyväksyntää, arvostusta, rakkautta ja huolenpitoa. Pelkojen taus-

talla voidaankin nähdä vaille jäämisen uhka ja ristiriidat, jotka vaarantavat mahdollisuuden 

ylläpitää myönteistä minäkuvaa ja elämän kannalta tärkeiden asioiden saavuttamista. Kol-

mas syy piilee siinä, miten ihmisen suhteen rakentuminen omaan ulkoiseen ja sisäiseen 

maailmaansa kestää pitkään ja sen kehittyminen on monimuotoista. Lapsi kokee kasvunsa 

aikana yllättäviä ja pelottavia kokemuksia ja niiden vaikutus riippuu psyyken rakenteen 

yksilöllisistä tekijöistä ja aikuissuhteen turvallisuudesta. Ulkoisten asioiden ja ilmiöiden 

kohtaaminen aiheuttaa lapsessa uteliaisuutta ja varautuneisuutta. Jos lapsi kokee herkästi 

pelkoa ja uhkaa ja kokee olonsa sisäisesti turvattomaksi, voi jäädä pelkojen valtaan ja sillä 

voi olla vaikutusta vielä aikuisuudessa. (Toskala, 1997, s. 30–31.) 

 

Usein itse pelottava tilanne ei ole vaarallinen, vaan koettu uhka syntyy siitä merkityksestä, 

joka tälle tilanteelle annetaan. Pelko voi olla välineellinen tunne, sillä ihminen voi käyttää 

pelkoa ja sen esille tuomista keinona, jotta saavuttaisi jonkun tavoitteen tai välttäisi epä-

miellyttävän asian. Ihminen voi pelokkaana myös teeskennellä sairasta, jotta voisi paeta 

koettua uhkaa jättäytymällä pois. (Toskala 1997, 16–17.) Pelkäävä ihminen pyrkii pitä-

mään itsestään yllä käsitystä tai kuvaa, jonka myötä hän voisi olla rakastettu, arvostettu ja 

hyväksytty. Eheä käsitys itsestä rakentuu ihmisen mielen sisällä sen pohjalta, miten ihmi-

nen havaitsee itsensä muiden kautta ja miten hän kokee itsensä. Muut ovat peili, josta ih-

minen näkee ne normit ja kriteerit, joiden kaltainen hänen tulisi olla, jotta hän tulisi hyväk-

sytyksi. (Toskala, 1997, s. 82.) 

 

Pelko on laaja ja haastava aihe ja kiehtova filosofinen ongelma. Pelosta voi tulla ihmisen 

elämää kontrolloiva tekijä. (Kukkola, 2014, s. 1.) Pelko suojelee ihmistä vaaroilta ja sen 

kokemisen avulla ihmiset ja eläimet väistävät vaaroja ja kaikkea henkeä uhkaavaa (Fur-
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man, 2002, s. 17). Pelot voivat ilmetä niin fyysisissä kuin sosiaalisissa tilanteissa. Tilanteet 

saattavat liittyä sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin, pelkoon hylätyksi tulemisesta, riittä-

mättömyyden tunteeseen sekä turvallisista ja läheisistä ihmissuhteista etääntymiseen. Myös 

työelämään, elämässä tapahtuviin muutoksiin ja uusien haasteiden kohtaamiseen liittyy 

pelkoja. (Toskala 1997, s. 21–22.) Pelot eivät aina välttämättä johdu ihmisen aiemmista 

kokemuksista. Sen sijaan syytä voi etsiä mielikuvien yhdistymisestä pelon kohteeseen ja 

mielikuvien ahdistavaksi kokemisesta. Ihmisen mieli oppii välttämään vaaroja. Monet pe-

lot opitaan kokemuksen kautta, mutta on olemassa myös pelkoja, jotka ovat valmiina aivo-

jen rakenteissa. Tästä esimerkkinä on rajuilmojen ja suurien kissaeläinten pelko. (Furman, 

2002, s. 21–22.) Kukkolan (2014, s. 8) mukaan pelko suljetaan helposti pois käytöksestä 

tai toiminnasta. Pelon tunteen huomaa ihmisestä helposti, mutta kuitenkin pelon kohde, 

aika ja paikka voi vaihdella ihmiskohtaisesti. 

 

Kukkola (2014, s. 3) kertoo, että pelon ja jännityksen välille voidaan tehdä ero. Pelon mää-

ritelmässä yksilö kokee pelkoa johonkin maailmassa esiintyvään asiaan. Pelko on autentti-

sen olemassaolon vastakohta ja se saa meidät loittonemaan autenttisesta elämisestä. (Kuk-

kola, 2014, s. 3.) Tulkittaessa pelkoa virittyneisyytenä osoittautui, että ”se mitä pelätään, 

on aina maailmansisäinen vahingollinen oleva, joka läheisyydessä lähestyy tietyltä ympä-

röivältä alueelta mutta voi jäädä kokonaan tulematta”. (Heidegger, s. 2000, s. 234). Hei-

deggerin (2000, s. 181) mukaan se, minkä edessä pelko ilmenee (pelottava), on maailman-

sisäisesti kohdattava, jolla on tietty olemistapa.  

 

Pelko on määritelty tunteeksi, mielentilaksi ja maailmassaolon asenteeksi. (Kukkola, 2014, 

s. 8). Pelossa ilmenee vaihtelevia olemismahdollisuuksia. Pelossa voi olla säikähdys, kau-

hu ja hirvittävyys. Muita muotoja ovat ujous, arkuus, järkyttyneisyys ja levottomuus. (Hei-

degger, 2000, s. 183–184.) Psykiatriassa fobialla tarkoitetaan pelkoa, jossa ihmisen pelon 

kohteeseen ei liity todellista vaaraa, tai jossa pelon voimakkuus on vaaran todennäköisyy-

teen nähden aivan liiallista (Furman, 2002, s. 17).  

 

Pelko on ennakkoaavistusta ja ennakointia (Kukkola, 2014, s. 3). Pelot ovat yleisiä ja lähes 

jokaisella ihmisellä on joku pelko. Ne eivät ole merkki heikkoudesta, vaan jokaisella ihmi-

sellä on sisäänrakennettuna mekanismi, joka huolehtii vaaran välttämisestä. (Furman, 

2002, s. 35.) Heideggerin (2000, s. 182) mukaan pelon syy, eli se minkä tähden pelko pel-
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kää, on pelkäävä oleva itse. Ihminen pelkää etukäteen eikä vain pelon ollessa ajankohtai-

nen, koska silloin voisi olla jo liian myöhäistä (Kukkola, 2014, s. 3).  

 

Pelko mielletään usein negatiiviseksi tunteeksi. Se on määritelty psykologiseksi reaktioksi 

sekä kivun ja mielihyvän välillä vallitsevaksi mielenlaaduksi. Pelko, kuten muutkin tun-

teet, voidaan nähdä olevan luonteeltaan fysiologista. Tunneteoriat ovat vahvasti yhteydessä 

kehoon, kuten monet fenomenologit ovat huomanneet. Kuitenkaan tämä ei tarkoita, että 

pelko sinänsä olisi subjektiivinen kokemus. Pelko nousee ihmisen primitiivisistä reaktiois-

ta. Eksistentiaalis-fenomenologisesta näkökulmasta voidaan ajatella pelon olevan asenne 

olemassa olevaan maailmaan, koska se osoittaa (ja määrittelee), mikä voisi olla uhka ole-

massa ololle itselleen. Pelolla on usein melko vähän tekemistä pelon kohteen kanssa. Pelon 

ja ahdistuksen välille on tehty kategorinen ero. Pelko on subjektin ja maailmassa olevan 

kohteen välinen suhde. Ahdistus johtuu itsetutkiskelun kautta tapahtuneesta oivalluksesta, 

kun omakohtaisen tietoisuuden on kohdattava itsensä. (Kukkola, 2014, s. 2–3.)  

2.3 Ahdistus 

Ahdistus on seurausta elämän vaikeuksista ja ristiriidoista (Leinonen, Lepola & Koponen, 

2002, s. 77). Ahdistus voidaan nähdä elämyksellisenä tunnetilana, johon on vaikeaa muo-

dostaa luontevaa suhdetta. Nykykulttuurissa sen ajatellaan olevan sairauden oire ja siitä 

pyritään pääsemään eroon lääketieteen avulla. Psykoanalyysin näkökulmasta ahdistus on 

psyykkisen kehityksen käännekohta, jossa se voi olla kehityksen tukahduttaja tai kehitystä 

eteenpäin kuljettava voima. Ihmisen kyky sietää ahdistuksen tunnetta ja ahdistavan koke-

muksen tutkiskelun taito määrittää sen, kumpi näistä voimista voittaa. Filosofian pohjalta 

ahdistus määritellään ihmisen olemassaoloa ontologisesti ja rakenteellisesti määrittäväksi 

tekijäksi, eikä siitä voi päästä täysin eroon. (Keski-Luopa, 2011, s. 265.) Ahdistusta on 

tutkittu ilmiönä useiden tieteenalojen ja tutkimussuuntauksien valossa. Sitä on tutkittu 

muun muassa psykoanalyysin, psykologian, fenomenologian ja eksistentialismin piirissä. 

Filosofiset ja psykologiset ahdistusnäkemykset eivät ole vastakohtaisia tai ristiriitaisia, 

vaan toisiaan rikastavia. (Torvinen, 2007, s. 81.)  

 

Ahdistus on tulevaisuuteen suuntautunutta pelkoa tai kauhua tapahtumien hallitsematto-

muudesta ja ennalta arvaamattomuudesta. Ahdistus on tunne siitä, että jotain tapahtuu, kun 

ihminen uskoo negatiivisten tapahtumien ilmenemiseen tulevaisuudessa ilman, että niitä 
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voidaan estää. Liian voimakas määrä ahdistusta voi häiritä suorituskykyä, mutta se voi 

myös olla hyödyllistä (Antony & Swinson 2008, s. 4-5.)  

 

Mäntysen (1999, s. 130) mukaan sosiaalisen ahdistuksen kokeminen pyrkii estämään sosi-

aalisen eristäytymisen. Evoluution näkökulmasta on järkevää, että ihmisillä on taipumus 

kokea lievää sosiaalista ahdistuneisuutta. Ahdistuneisuus sosiaalisissa tilanteissa palvelee 

sitä, että muiden ihmisten ympäröimänä muistamme kiinnittää huomiota käytöksemme 

seurauksiin. Mikäli omaa käyttäytymistä ei tarkkailla, saatetaan helposti joutua vaikeuk-

siin. Ahdistuneisuus sosiaalisissa tilanteissa suojelee ihmistä toisten ihmisten loukkaami-

selta ja estää meitä tekemästä asioita, jotka voisivat johtaa paheksuntaan ja tuomitsemiseen 

toisten ihmisten toimesta. Emme voi selvitä ilman toisten ihmisten apua ja olemme riippu-

vaisia muista ihmisistä. Huonon vaikutelman muiden silmissä saanut ihminen voi joutua 

esimerkiksi eristetyksi tai työttömäksi. Siksi pyrimme saamaan muut ihmiset pitämään 

itsestämme. (Antony & Swinson, 2008, s. 28.) 

 

Lääketieteessä, psykologiassa ja psykiatriassa elämää leimaava ja rajoittava voimakas ah-

distus (ja pelko) luokitellaan sairaudeksi tai mielenterveyden häiriöksi. Ahdistunei-

suushäiriöistä yleisimpiä on sosiaalisten tilanteiden pelko. Tähän liittyy voimakas ahdistu-

neisuuden kokemus, joka ilmenee tilanteissa, joissa koetaan olevan huomion kohteena. 

Diagnosoitaessa ahdistuneisuushäiriötä, ovat ahdistuneisuuden aiheuttamat toimintahaitat, 

kuten ikätoverisuhteiden solmimisen, koulunkäynnin ja harrastamisen kykenemättömyys 

avainasemassa (Almonkari, 2007, s. 23.) 

 

Ahdistusta ja pelkoa ilmiöinä on vaikeaa erottaa toisistaan (Heidegger, 2000, s. 234). Kier-

kegaard (1964, s. 55) tekee eroa ahdistuksen ja pelon välille. Hänen mukaansa ahdistus on 

jotain muuta kuin pelko tai senkaltaiset käsitteet, jotka viittaavat tiettyyn kohteeseen. Ah-

distus on vapauden todellisuutta eikä sitä Kierkegaardin mukaan tavata eläimellä siitä 

syystä, ettei eläin ole henkinen olento. (Kierkegaard, 1964, s. 55–56.) Ahdistus eroaa pe-

losta myös siinä määrin, ettei sillä ole selvää kohdetta. Se on olemattomuuden tai merki-

tyksettömyyden kammoa. Pelko ottaa jonkun kohteen, mutta ahdistus suuntautuu ”maail-

massa olemiseen yleensä”. (Solomon, 1972, s. 222.) 

 

Ahdistuksessa ei tiedetä, mikä ahdistaa. Ahdistus ”ei ole mitään eikä missään”. Fenome-

naalisesti ahdistavaa on maailma sellaisenaan ja ahdistuksessa ahdistaa maailman merki-
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tyksettömyys. Ahdistus ei ole ahdistusta jonkun edessä, vaan se on virittyneisyyttä ja ah-

distusta jonkin vuoksi. Se, miksi ahdistus ahdistuu, on maailmassa-oleminen itse. Sen 

vuoksi ahdistus avaa täälläolon olemismahdollisuutena. (Heidegger, 2000, s. 235–236.) 

Kukkolan (2014, s. 3) mukaan ahdistus johtuu itsereflektiosta, kun omakohtainen tietoi-

suus on kohdattava. Ahdistus voidaan nähdä olemassaolon merkityksettömyyden ymmär-

tämisenä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen ahdistuu, kun tilanteen eteen ei voida tehdä 

paljoa eikä oma elämä ole hallinnassa. Tämä on olemisen perustava osa. Ahdistus ja pelko 

ovat molemmat olemassaolon muotoja. (Kukkola, 2014, s. 2–3.)  

2.4 Normaali ja haitallinen jännittäminen 

Jännittäminen on normaali tunnetila. Jännittäminen ja pelko voi kuitenkin kehittyä elämää 

haittaavaksi. Jännittäminen on haitallista, kun ihminen pyrkii kontrolloimaan liikaa omia 

jännityksen tunteitaan ja niiden ilmenemistä kehossaan. Haitallisesta jännityksestä kärsivä 

yrittää kontrolloida itsestään muille antamaa vaikutelmaa. Ihminen katsoo itseään aliarvi-

oiden eikä hän kykene luottamaan omiin itseään koskeviin arviointeihin. Lisäksi ihminen 

voi pyrkiä välttelemään sellaisten puolien paljastamista muille, joiden perusteella muut 

voivat kuvitella hänet heikoksi, osaamattomaksi, häpeälliseksi tai avuttomaksi. (Toskala 

1997, s. 164.) Jännittäminen on haitallista myös silloin, kun jännitysoireet vaikuttavat hai-

tallisesti (Martin ym., 2010, s. 11). Mäntynen (1999, s. 125) kertoo tavallisella ja haitalli-

sella jännittämisellä olevan samoja yhteisiä piirteitä, onhan ilmiö samanlainen molempien 

kohdalla. Hän jatkaa, että jännittämisen muuttuminen haittaavaksi riippuu siitä, millä ta-

voin yksilö suhtautuu jännittämisen tunteeseen ja mitä merkityksiä jännitykselle annetaan. 

Jokainen kokeekin eri tavoin sen, onko jännittäminen haitallista. (Mäntynen, 1999, s. 125.) 

Kuten edellä on mainittu, voivat sosiaalinen ahdistus ja ujous olla tietyllä tapaa hyödyllistä. 

Kuitenkin äärimmäinen sosiaalinen ahdistus voi häiritä ihmisen toimintaa. (Antony & 

Swinson, 2008, s. 28.) 

 

Pelko suojelee ihmistä vaaroilta ja on selviämisen kannalta hyödyllistä. Haittaava pelko 

kuitenkin hallitsee ja rajoittaa ihmisen elämää. Tällöin pelkotila ilmoittaa vaaroista, joita ei 

todellisuudessa edes ole. (Toskala, 1997, s. 8.) Elämää rajoittava ja tarpeeton pelko on vää-

rä hälytys uhasta. Ihminen kuvittelee vaaran suuremmaksi, kuin mitä se todellisuudessa on. 

Esimerkkinä tällaisesta kuvitteellisesta vaarasta on esiintyminen. Siihen ei liity mitään to-
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dellista fyysistä uhkaa, vaan ihminen pelkää esimerkiksi jäävänsä ilman jotain tai menettä-

vänsä itsearvostuksensa. (Toskala, 1997, s. 17.) 

 

Erilaiset psyykkiset häiriöt ja elämisen ongelmat voivat olla tyypillisiä jännittäjälle. Ahdis-

tuneisuushäiriöt, kuten sosiaalinen fobia, julkisten paikkojen pelko, paniikkihäiriö ja ma-

sentuneisuus ovat tyypillisiä. Näistä viimeinen voi aiheutua painavasta jännittämisongel-

masta tai olla omana ongelmanaan jännitysoireiden takana. (Martin 2006, s. 48–49.) Fobi-

oiksi ja neuroottisiksi peloiksi nimetään pelkoja, jotka rajoittavat ihmisen elämää suuresti. 

Tällöin ihminen yrittää välttää tilanteita, jotka laukaisevat pelon tunteen. Nämä tilanteet 

ovat arkipäiväisiä ja niiden välttely on aikaa vievää. (Toskala 1997, s. 18.) 

 

Aavaston ym. (2008, s. 8) mukaan kukaan ei ole immuuni jännittämiselle ja hyvin monet 

hermoilevat ennen esiintymistä ja tunne häviää alkuunpääsyn myötä. Lisäksi heidän mu-

kaansa jotkut voivat oppia jännittämään yksittäisten kokemusten myötä ja tilanteen nöy-

ryytys on jäänyt kehoon muistiin. Tahdosta riippumaton hermosto vaikuttaa tunnetilojen 

säätelyyn, eikä etenkään voimakkaita tunteita ole aina helppoa hallita järjellä (Toskala 

1997, s. 35). 

2.5 Jännittämisestä selviäminen 

Jännittämistä voi säädellä paradokseilla. Paradoksaalinen suhde jännittämiseen tarkoittaa 

sitä, että sen sijaan että yrittäisi hallita ja kontrolloida jännittämistä ihminen alkaakin jän-

nittää tietoisesti ja haluaa kokea jännitystä. Tämä voi auttaa luomaan realistisemman kuvan 

pelosta ja saamaan uuden otteen uhkaaviin tunteisiin. (Toskala, 1997, s. 170.) Pelkoa aihe-

uttaville tilanteille altistuminen on tehokas tapa huomata, että tilanteiden välttäminen ei ole 

tarpeen eikä edes hyödyllistä. Pelon kohtaamalla voi huomata, että monet ahdistusta ruok-

kivat uskomukset ja tulkinnat ovatkin perättömiä tai liioiteltuja. (Antony & Swinson, 2008, 

s. 140.) Lisäksi kun tutkittiin, millainen mielikuva voisi helpottaa jännitystä, hahmottelivat 

monet itsensä hyvin suuriksi ja kuulijansa pieniksi (Toskala 1997, s. 106). 

 

Keinoja esiintymisjännityksen voittamiseen ovat esimerkiksi tunteet, mielikuvat, ongelman 

uudelleen muotoilu, suhde omaan itseen (oikeus tuntea tällä tapaa), suhde kuulijoihin (ei 

mietitä muille itsestä annettua vaikutelmaa), luottamus omaan persoonalliseen tapaan esiin-

tyä ja tavan arvostaminen jännitystä myöten. Jännitysoireita voi yrittää lieventää myös uh-
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kakuvien kohtaamisella. Syvän pelon kohtaaminen esiintymisen yhteydessä voi auttaa 

uhan läpikäyntiin mielikuvissa ja pelon sisältö voi selventyä. (Toskala, 1997, s. 166–169.)  

 

Tahto pelon voittamisesta herää, kun ihmisen tarpeet saada jotain haluttua ovat suuremmat 

kuin tarve välttää pelottavaksi koettua asiaa (Furman, 2002, s. 20). Pelon hoitamisessa tär-

keää on itsensä altistaminen pelkoa aiheuttaville kohteille ja ilmiöille. Tällöin ihminen voi 

kohdata pelkonsa todellisuudessa ja mielikuvissaan (Toskala 1997, s. 125). Toskala (1997, 

s. 105) jatkaa, että mielikuvien tuottaminen pelottavista asioista tai ilmiöistä on karkaisua, 

jossa totutellaan pelon kohteeseen. Lisäksi pelon läpikäynti mielikuvissa voikin selkeyttää 

pelon sisältöä. Antonyn ja Swinsonin (2008, s. 38) mukaan on tärkeää tunnistaa ne tilan-

teet, joita pelkää tai välttää.  On myös tärkeää pyrkiä tutustumaan omaan pelkoonsa, sillä 

pelko ja siihen liittyvä uhka on jäsentymätöntä ja kokonaisvaltaista. Kun ihminen tutustuu 

pelkoonsa, pelosta voi tulla paremmin tunnistettava ja määriteltävä. (Toskala, 1997, s. 38–

39.) Furmanin (2002, s. 29) mukaan pelosta voi päästä eroon muuttamalla mielikuvia pelon 

kohteesta. 

 

Sympaattisen hermoston, eli sen hermoston osan, joka virittää ihmisen taistelemaan tai 

pakenemaan vaaran edessä, toimintaa voi oppia hillitsemään totuttamalla itseään tilantei-

siin, jossa sympaattinen hermosto reagoi liian voimakkaasti. Näitä sympaattisen hermoston 

aiheuttamia fyysisiä reaktioita voidaan vähentää myös lääkkeillä ja jopa leikkauksella. 

(Furman, 2002, s. 61.) 

2.6 Ihmisen yksilöllisten piirteiden vaikutus jännittämiseen 

2.6.1 Ujous  

Ujous on tyypillinen jännittäjän persoonallisuuden piirre. Ujous on ajateltu yleensä syn-

nynnäiseksi temperamenttipiirteeksi. Tällöin ihminen suhtautuu asioihin varautuneesti ja 

harkitsevasti. Nyky-yhteiskunnassa ujous aiheuttaakin vuorovaikutusongelmia. (Martin, 

2006, s. 47.) Ujous on estynyt ja pelokas temperamenttityyppi ja sen taustalla ovat geneet-

tiset tekijät. Ujous koetaan ongelmalliseksi suhtautumistavaksi ja moni haluaisi siitä eroon. 

(Martin, ym., 2010, s. 9.) Ujolle ihmiselle on tyypillistä usein toistuva jännittäminen (Mat-

tila, 2004, s. 11). Keltikangas-Järvinen (2008, s. 59) muistuttaa, että yksinään viihtyminen 

ja niukat sosiaaliset kontaktit eivät kerro ujoudesta, sillä ihminen ei aina ole kiinnostunut 
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muiden seurasta. Ujous on inhibitio (estyneisyys) -temperamenttipiirteen osa. Ihminen, 

joka reagoi vetäytymisellä ja varautuneisuudella kaikkeen uuteen ja odottamattomaan sekä 

tarvitsee miettimisaikaa, voidaan määritellä estyneeksi. Sen sijaan ihminen on ujo, kun hän 

salpautuu ja menee lukkoon uusien sosiaalisten tilanteiden edessä. (Keltikangas-Järvinen, 

2010, s. 41–42.) Ujo kykenee kuitenkin olemaan rohkea sellaisissa tilanteissa, joihin ei liity 

sosiaalista kanssakäymistä (Keltikangas-Järvinen, 2008, s. 57). Jos ihmiseltä puuttuu ujous 

täydellisesti, hän on joidenkin mielestä ihailtava. Kuitenkin ujostelematon ja häpeämätön 

ihminen voi olla epämiellyttävä, sillä hänellä ei ole kykyä kokea ujouden ja häpeän tuntei-

ta. (Mattila, 2004, s. 21–22.) 

 

Ujoutta ja epäsosiaalisuutta pidettiin varhaisissa temperamenttiteorioissa sosiaalisuuden 

vastakohtana. Nykyään ujoutta ja epäsosiaalisuutta ei nähdä sosiaalisuuden puutteena, vaan 

ne ovat täysin eri temperamenttipiirteitä. Ujo ihminen salpautuu vieraissa ja yllättävissä 

sosiaalisissa tilanteissa. Hän jännittää eikä keksi mitä sanoa. Ujo voi kuitenkin olla kiin-

nostunut muiden seurasta ja viihtyä sosiaalisissa tilanteissa. (Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 

41.) Ehdottomia merkkejä ujoudelle ei ole, sillä yksilön ujous ilmentyy jokaisella eri tavoin 

(Mattila, 2004, s. 16). Ujoudelle on silti annettu erilaisia määritelmiä. Yhden määritelmän 

mukaan ujo pelkää esiintymistä. Toisessa määritelmässä ujo välttelee esiintymistä eikä 

halua näyttää ujouttaan muille, sillä hän pelkää punastumista, äänen vapinaa ja muita fyy-

sisiä oireita. Kolmannen määrittelytavan mukaan ujon ihmisen ahdistus voi esiintymisessä 

kehittyä mahdottomaksi ja hän pelkää tämän tunteen muuttuvan kauhuksi. (Mattila, 2004, 

s. 12–13.) Ujous välitön reaktio uudessa sosiaalisessa tilanteessa ja tämän vuoksi tarvitaan 

kokemuksia niistä keinoista, joilla tästä reaktiosta voi päästä eroon. Ujous saattaa rajoittaa 

hyviä sosiaalisia kokemuksia ja sosiaalisten taitojen hankkimista, jolloin tarvitaan apua. 

Ympäristöltä voi tulla negatiivista palautetta, mikäli ujous johtaa avuttomuuteen sosiaali-

sissa tilanteissa, jolloin seurauksena saattaa olla sekä huono minäkuva että huono itsetunto. 

(Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 49.) Korostunut ujous nuorella ihmisellä saattaa olla kehi-

tykseen liittyvä ohimenevä ilmiö, joka voi kuitenkin haitata esimerkiksi opiskelusta selviy-

tymistä, parisuhteen solmimista tai työuran aloitusta (Turtonen, 2006, s. 72). 

2.6.2 Itsetunto 

Itsetunto voidaan määritellä yhdeksi persoonallisuuden ominaisuudeksi ja se on osa ihmi-

sen minäkuvaa. Itsetunto tarkoittaa sitä, millainen käsitys ihmisellä on itsestään ja se myös 
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kuvastaa ihmisen minäkäsityksen positiivisuuden määrää. Se on ihmisen kykyä luottaa 

itseensä, pitää itsestään ja arvostaa itseään heikkouksista huolimatta. Itsetunto vaikuttaa 

toimintaan ja ratkaisuihin. Lisäksi toiminnan seuraukset vaikuttavat itsetuntoon. Itsetunto 

tarkoittaa myös epäonnistumisten ja pettymysten sietämistä, kykyä arvostaa muita ja riip-

pumattomuutta muiden mielipiteistä. (Keltikangas-Järvinen, 1994, s. 16.) Itsetunto ja itse-

luottamus, eli ihmisen kyky luottaa itseensä ja omiin taitoihinsa, eivät ole synnynnäisiä 

ominaisuuksia, vaan ne rakentuvat ja muokkautuvat yksilön elämän aikana (Oinaanvaara, 

2011, s. 57). Itsetunnon heikentyessä itsearvostus ja arvostus elämään laskevat ja ihminen 

kuvittelee negatiivisia asioita itsestään (Aavasto ym., 2008, s. 133).  Vahvan itsetunnon 

omaava ihminen näkee elämässä hyviä puolia paljon enemmän, kuin ihminen jolla itsetun-

to on heikko. Myös mielialat, tunteet ja itsetunto korreloivat keskenään. Hyvä itsetunto ei 

tietty automaattisesti tarkoita elämäntyytyväisyyttä ja vastaavasti itsetunto-

ongelmaisenakin voi olla tyytyväinen elämään. Positiiviset tunteet ovat kuitenkin yhtey-

dessä hyvään itsetuntoon ja päinvastoin. (Keltikangas-Järvinen, 1994, s. 35.)  

 

Itsetunnossa voidaan erottaa erilaisia osa-alueita ja se koostuu erilaisilla elämänalueilla 

tunnetusta itseluottamuksesta. Keskeisenä on suoritusitsetunto, eli ihmisen luottamus 

omiin kykyihinsä, osaamiseensa ja selviytymiseensä sekä itselle asetettuun tavoitetasoon. 

Itsetunnon osa-alue on myös tunne sosiaalisesta selviytymisestä tai tunne sosiaalisesta 

suosiosta. Näihin liittyvää itsetuntoa mitataan ihmisen itsevarmuudella ja se on luottoa 

siitä, että ihmisellä on luotettavia ystäviä ja hän on pidetty. (Keltikangas-Järvinen 1994, s. 

26–27.)  

 

Minäkuvaksi kutsutaan sitä pysyvä käsitystä, millaiseksi ihminen kokee itsensä. Itsetunto 

sen sijaan voi vaihdella paljonkin ilman, että ihmisellä ajatellaan olevan huono luottamus 

omaan itseensä tai että itsetunto puuttuu kokonaan. Itsetunnon määrä ja itseluottamus voi 

vaihdella hyvinkin paljon jopa päivittäin. Esimerkiksi ennen esitystä tuntuu, että epäonnis-

tuminen on varmaa, mutta hyvin sujuvan esityksen aikana tuntuukin, että itsevarmuus kas-

vaa. Hetkelliset muutokset itseluottamuksessa johtuvat asiaan liittyvistä viimeaikaisista 

positiivisista tai negatiivisista kokemuksista. (Keltikangas-Järvinen, 1994, s. 30–31.) 

  

Sosiaaliset pelot heijastavat tyypillisesti itsetunnon ja yksilöitymisen ongelmia. Itsetuntoon 

liittyvät pelot saattavat ilmetä sosiaalisissa tilanteissa, joissa ihminen heijastaa ja määritte-

lee itsensä muiden kautta. Ihminen ajattelee tällöin, että hänen tulisi kontrolloida itseään ja 
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muille itsestään annettua vaikutelmaa. Nämä pelot aktivoituvat yleensä esiintymisissä tai 

ollessa läheisessä yhteydessä muihin. Erilaiset itsetunto-ongelmat voivat näkyä arvotto-

muuden uhkana kehon tai psyykeen eri puolissa. Uhat tarkoittavat mahdollista arvostuksen 

menetystä muiden silmissä tai että ihminen näyttäytyy muille kielteisessä valossa. (Toska-

la, 1997, s. 141–142.) 

 

Useilla jännittäjillä on huono itsetunto, mutta se ei kuitenkaan ole selittävä tekijä jännityk-

sen takana. Myös hyvän itsetunnon omaava voi jännittää ja sellainen ihminen voi olla roh-

kea, jonka itsetunto on huono. Ei voida edes olla varmoja siitä, että jos jännittäjällä on 

huono itsetunto, niin jännittäminen johtuisi yksinomaan huonosta itsetunnosta. Alkujaan 

hyvä itsetunto voi romuttua, jos alkaa kärsiä sosiaalisten tilanteiden jännittämisestä. (Fur-

man, 2002, s. 44.) 

2.6.3 Minäkuva 

Minäkuvalla tarkoitetaan pysyvää myönteisesti sävyttynyttä ja realistista käsitystä itsestä. 

Sen myötä ihminen tietää, millaisena itseä pidetään ja minkälaisin määrein itseä, arvomaa-

ilmaa ja tavoitteita kuvataan. Käsitys omasta itsestä on lähellä muiden käsitystä itsestä. 

Nuoren minäkuvaa määrittävät merkittävästi ulkonäöstä saatu palaute, koulu- ja harrastus-

menestys sekä ikätovereiden hyväksyntä. Minäkuvalla on vaikutusta siihen, miten nuori 

käyttäytyy vaikeissa tilanteissa. Kielteisten vuorovaikutuskokemusten myötä voi syntyä 

vääristynyt minäkuva, jolloin itselle asetetaan liiallisia ja täydellisyyteen pyrkiviä vaati-

muksia. (Almonkari, 2007, s. 35–36.) Psykologiassa minällä tarkoitetaan kaikkea ihmisen 

kokemaa ”minuna”. Minä on ihmisen kokemus omasta persoonastaan, ihmisen kykyä or-

ganisoida kokemuksiaan niin, että niihin  tulee mielekkyyttä. Minäkuvalla tarkoitetaan 

niiden erilaisten toimintojen, päämäärien ja ominaisuuksien kokonaisuutta, joiden avulla 

yksilö itseään kuvaa. (Keltikangas-Järvinen, 1994, s. 97.) 

2.6.4 Sosiaalisuus 

Sosiaalisuus ei tarkoita hyvin muiden kanssa toimeentulevaa ihmistä, vaan se on ominai-

suus. Sosiaalisuus tarkoittaa kiinnostusta ja tarvetta muita ihmisiä kohtaan sekä halua olla 

ihmisten seurassa. Tällainen ihminen hakeutuu muiden seuraan ja nauttii muiden läsnä-

olosta. (Keltikangas-Järvinen, 2008, s. 104.) Vähäinen kontaktinotto, osallistumisen niuk-
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kuus ja vakavuus nähdään tyypillisesti sosiaalisten taitojen puutteena (Almonkari 2007, s. 

10).  

 

Sosiaalisuudella jotkut tarkoittavat sosiaalisia taitoja. Käsitteenä ”sosiaaliset taidot” tar-

koittaa kykyä toimia yhteisössä rakentavasti ja se on muiden arvostamaan ja hyvään loppu-

tulokseen johtavaa ongelmanratkaisutaitoa. Lisäksi sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot eroa-

vat toisistaan. Sosiaalisuus on synnynnäinen temperamenttipiirre ja sillä tarkoitetaan sitä, 

miten kiinnostunut ihminen on muiden seurasta ja miten merkittävästi muiden ihmisten 

seura asettuu yksinolon edelle. Sosiaalisuus edesauttaa sosiaalisten taitojen hankkimista. 

Sosiaaliset taidot opitaan ja se on taitoa selviytyä sosiaalisista tilanteista sekä kykyä olla 

tai tulla toimeen muiden kanssa. (Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 17–18.) Heikot sosiaaliset 

taidot eivät parane välttelemällä tilanteita, jossa sosiaalisia taitoja vaaditaan (Martin ym., 

2010, s. 52). 

2.6.5 Temperamentti 

Keltikangas-Järvisen (2008, s. 51) mukaan ihmisen tapa suhtautua uuteen ihmiseen, odot-

tamattomaan tapahtumaan tai uuteen sosiaaliseen tilanteeseen ohjautuu synnynnäisen tem-

peramentin mukaan. Temperamentti on synnynnäinen ja vakaa psykologinen profiili, joka 

alkaa olla todettavissa 18 kuukauden iässä. Varautunut, välttelevä ja pelokas temperament-

tityyppi on tutkimuksissa havaittu liittyvän myöhempään ahdistusherkkyyteen. Lisäksi 

sosiaalisten tilanteiden pelon yleistymisen taustalla voi olla synnynnäisiä temperamenttite-

kijöitä. (Ranta, 2006, s. 12.) 
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3 JÄNNITTÄMINEN ERI TILANTEISSA  

Tässä kappaleessa tarkastellaan sosiaalista jännittämistä ja esiintymisjännitystä. Niiden 

määritelmiä avataan ja käsitellään niiden syitä ja seurauksia. Lisäksi käsitellään sitä, mitä 

koulujännitys on ja miten se ilmenee. 

3.1 Sosiaalinen jännittäminen 

Noin 30 prosenttia sosiaalisten tilanteiden pelosta arvellaan olevan genetiikan määräämää 

(Martin ym., 2010, s. 9). Sosiaalinen jännittäminen on inhimillistä. Lasten kokemaa sosiaa-

lista jännittämistä on alettu tutkia järjestelmällisesti vasta 1990-luvulla. Sosiaalinen jännit-

täminen kuuluu ahdistushäiriöiden pääluokkaan. Se on määritelty yleistyneeksi ja toimin-

takyvyttömäksi tekeväksi häiriöksi, jossa pysyvä ja huomattava sosiaalisten tilanteiden 

pelko saa aikaan kyseisten tilanteiden välttämistä. Tämä määritelmä koskee vain haitallista 

jännittämistä, sillä normaali jännitys ei tyypillisesti yleisty koskemaan kaikkia sosiaalisia 

tilanteita, vaan sitä saattaa esiintyä vain silloin tällöin vaihtelevissa tilanteissa. (Mäntynen 

1999, s. 123–124.) Sosiaalisissa tilanteissa esiintyvä jännittäminen on melko tavallista ja se 

haittaa niin sosiaalista kanssakäymistä kuin ammatillista uraa. Ahdistuneisuushäiriöistä se 

on kaikkein yleisin. Ainakin joka viides kokee elämän aikana vaivautuneisuutta esiintymi-

sissä, toisten nähden kirjoittamisessa ja julkisesti syömisessä. On arvioitu, että elinaikana 

13–14 prosentilla ilmenee elämää rajoittavaa tai merkittävää ahdistuneisuutta lisäävää so-

siaalisten tilanteiden pelkoa. Satunnaisissa tilanteissa ilmeneviä sosiaalisia pelkoja on perä-

ti kolmasosalla aikuisväestöstä. Tilanteet, joissa voi joutua tarkkailun kohteeksi, ovat tyy-

pillisiä tilanteita joita sosiaalista pelkoa poteva pelkää. Merkittäviä oireita ovat hikoilu, 

vapina, punastelu, sydämen tykytys ja vatsavaivat. (Leinonen ym., 2002, s. 80–81.)  

 

Sosiaalinen jännittäminen on näkymätöntä, vaiettua ja vähäteltyä eikä jännittäminen näy 

hyvin ulospäin (Almonkari, 2007, s. 9). Sosiaalisen jännittämisen kokemisessa ilmenee 

erilaisia fyysisiä oireita, kuten huimausta, vatsaoireita, hikoilua ja pulssin kohoamista. 

Myös ahdistavia tilanteeseen liittyviä ajatuksia ja tunteita ilmenee, joita voivat olla epä-

määräinen ahdistus, tilanteesta poistumisen halu, tunne että muut tuijottavat ja hylätyksi 

tulemisen pelko. (Mäntynen, 1999, s. 133–134.) Jännittämiskokemus voi syntyä kommuni-
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kointitilannetta ajatellessa, se voi kehittyä ennen vuorovaikutuksen alkua tai vasta kommu-

nikoinnin alkaessa (Almonkari, 2007, s. 9). 

 

Sosiaalista jännittämistä on tutkittu paljon. Jännittämistä kuvaavia tieteellisiä käsitteitä 

ovat esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelko, viestintäarkuus, ujous, sosiaalinen ahdistu-

neisuus ja viestintähaluttomuus. Lisäksi on käytetty käsitteitä esiintymispelko ja -jännitys, 

arvioinnin pelko ja vieraan kielen puhumisen pelko. (Almonkari, 2007, s. 10.) Sosiaalisella 

pelokkuudella on tutkimusten mukaan yhteys sisäsyntyisiin, perinnöllisiin tekijöihin, mutta 

myös traumaattisiin kokemuksiin, opittuihin käyttäytymismalleihin, ehdollistumiin ja lai-

minlyönteihin (Turtonen 2006, s. 69). Jännittäminen on kehämäistä. Ensin henkilö havait-

see jännitysoireita ja mikäli tilanne ei mielessä rauhoitu, alkaa päähän tulvia ajatuksia kata-

strofista, jonka jälkeen jännittämiseen liittyvät tunteet pahenevat ja kehä alkaa alusta. 

(Mäntynen 1999, s. 136.) Lapsilla sosiaaliset pelot ilmestyvät tyypillisesti 9–11 -vuotiaana, 

kun lapselle alkaa kehittyä kyky erottaa sisäisesti syntyvät tunnekokemukset ulkoisesta 

todellisuudesta (Mäntynen 1999, s. 131). Sosiaalinen pelokkuus vaikeutuu tyypillisesti 15–

20 -vuotiaana. Sitä ennen ovat ujous ja lievät pelko-oireet olleet tyypillinen osa elämää. 

(Turtonen, 2006, s. 72.) Almonkarin (2007, s. 35) mukaan sosiaalisen jännittämisen voi 

oppia kokemuksien kautta ja selitystä tähän on haettu mallioppimisesta, klassisesta ehdol-

listumisesta sekä vahvistamisesta palkitsemisen ja rankaisemisen avulla. Tutkittaessa api-

noiden käyttäytymistä saatiin viitteitä siitä, että sosiaalinen arkuus, eli taipumus alistua tai 

antaa muiden määrätä, on perinnöllinen ominaisuus. Tämä sama voi päteä ihmisiin. Sosiaa-

listen tilanteiden pelko ei kuitenkaan selity perintötekijöillä, sillä se on monimutkainen 

ilmiö. (Furman, 2002, s. 43.) 

 

Jännittämisestä puhuttaessa esiin nousevat ajoittain käsitteet sosiaalisten tilanteiden pelko 

tai sosiaalinen fobia. Nämä ovat laajasti käytössä psykiatriassa ja psykologiassa ja niitä 

käytetään synonyymisesti. Vuorovaikutustilanteiden pelkääminen voidaan määritellä fobi-

aksi muun muassa silloin, kun pelko ja ahdistuneisuus on jatkuvaa, henkilö pelkää joutu-

vansa käytöksensä takia nöyryytetyksi tai noloon tilanteeseen, pelottavia tilanteita aletaan 

vältellä ja se vähentää toimintakykyä, oma pelko ymmärretään liialliseksi ja epärealistisek-

si ja pelko on kestänyt yli kuuden kuukauden ajan. (Almonkari, 2007, s. 23.) 

 

Ihminen joka kärsii sosiaalisista peloista, on alituisesti riippuvainen muiden kuvitelluista 

arvioinneista (Toskala, 1997, s. 143). Antonyn ja Swinsonin (2008, s. 10–12) mukaan sosi-
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aalinen ahdistuneisuus voikin haitata ihmissuhteita, koulutusta, uraa sekä päivittäisiä aska-

reita ja aktiviteetteja. Mikäli sosiaalista jännittämistä ei hoideta, voi siitä kehkeytyä läpi 

elämään vaikeuttava ongelma johon liittyy muita itse todellisen ongelman peittäviä vaike-

uksia, kuten kouluun liittyviä pelkoja, ahdistushäiriöitä, selektiivistä mutismia ja lapsuus-

ajan masennusta. (Mäntynen, 1999, s. 165.) Toskalan (1997, s. 142) mukaan sosiaalisten 

pelkojen hoidossa ajatellaan lähtökohtaisesti, että ihminen on jatkuvassa itsearvostuksen 

kriisissä ja hän asettaa itselleen jatkuvasti ehdottomia vaatimuksia.  

3.2 Esiintymisjännitys 

Sopiva esiintymisjännitys saattaa olla hyödyllistä ja pieni ahdistus sosiaalisissa tilanteissa 

onkin normaalia. Kuitenkin vaikea jännittäminen voi vaikeuttaa elämää rajoittamalla ih-

missuhteita, opiskelua ja työntekoa. Jännittämisestä voi myös seurata masennus tai riippu-

vuusongelmia. (Turtonen, 2006, s. 69). Esiintymisjännitys on monitasoinen ja monimerki-

tyksellinen ilmiö (Vadén, 2006, s. 29). Esiintymispelko kuuluu sosiaaliseen pelkoon. Esiin-

tymispelko on yleistä ja rajanveto luonnollisen esiintymisjännityksen ja haittaavan esiin-

tymispelon välille on vaikeaa. Haittaavassa esiintymispelossa jännitys koetaan niin vaike-

aksi, että se häiritsee merkittävästi esitystä. Vaikka ihminen ei jännittäisi normaalissa kans-

sakäymistilanteessa, niin haittaavat jännitysoireet ilmenevät, jos hän joutuu muiden huo-

mion kohteeksi. Esiintymispelko voi ilmetä monella tapaa, mutta yleistä on vahva itsekont-

rolli, pyrkimys antaa muille erityisen myönteinen vaikutelma itsestä. Pienelläkin epävar-

muudella on suuri merkitys. (Toskala, 1997, s. 163.) Aavasto ym. (2008, s. 20) kertovat, 

että pelko julkisesta esiintymisestä on joidenkin tutkimusten mukaan yleisimmin koettu 

pelko ja se olisi jopa yleisempää kuin kuolemanpelko.  

 

Pörhölä jakaa esiintymisjännityksen tai -pelon kolmiulotteiseksi ilmiöksi, jossa jokainen 

ulottuvuus muotoutuu yksilöllisesti ja tilannekohtaisesti. Lisäksi kaikki ulottuvuudet 

vaikuttavat toisiinsa. Tärkein on subjektiivinen kokemus, joka muodostuu pelon tai 

jännittyneisyyden tunteesta sekä niistä ahdistavista ajatuksista, jotka liittyvät tilanteeseen, 

yleisöön, puhujaan itseen ja vuorovaikutukseen. Toinen ulottuvuus koostuu puhujan 

elimistössä tapahtuvasta fyysisestä vireytymisestä, joka on peräisin autonomisen 

hermoston toiminnan kiihtymisestä. Kolmantena ovat käyttäytymisessä näkyvät tai 
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kuuluvat subjektiivisen vireytymisen ja tunnetilan piirteet, kuten hikoilu, ajatuksen 

katkeaminen, käsien vapina ja takeltelu. (Pörhölä, 2006, s. 19–20.) 

 

Almonkarin (2007, s. 10) mukaan puhumisen jännittäminen ja arastelu nähdään usein kiel-

teisenä piirteenä ja esilläoloon ja puhumiseen liittyvä jännittäminen ajatellaan tyypillisesti 

heikkoutena. Haittaava esiintymisjännitys liittyy laajempiin asenteisiin, joita ihmisellä on 

itsestään ja muita kohtaan (Toskala 1997, s. 172). Esiintymistä jännittävä alkaa helposti 

vältellä tilanteita, jotka sisältävät julkista puhumista ja näin joudutaan oravanpyörään. Po-

sitiiviset kokemukset lapsuus- ja nuoruusiän vaiheissa ovat merkittävä perusta esiintymis- 

ja vuorovaikutustaidolle. (Almonkari & Koskimies 2006, s. 7.) Esiintymisjännityksen syitä 

ovat esimerkiksi tilannetekijät, kuten yleisön palaute, käyttäytymismallien oppiminen ja 

ehdollistuminen, yksilölliset ominaisuudet ja ajattelutavat sekä esiintymistilanteen konteks-

tuaaliset tekijät, esimerkiksi arvioinnin kohteena oleminen. (Pörhölä, 2006, s. 19.) 

 

Pörhölä kuvaa puhujan tilannekokemusten muotoutumista mallin avulla, jossa esiintymis-

kokemuksen pohja muotoutuu tilanneorientaatiosta. Siitä alkaa prosessi, joka etenee sa-

manaikaisesti kahdella tasolla ja joka kestää esityksen päättymiseen asti. Nämä tasot ovat 

strategis-evaluatiivinen ja fysiologis-emotionaalinen taso. Fysiologis-emotionaalisella ta-

solla puhuja tekee tunneperäisen tulkinnan olotilastaan esityksen alussa tai ennen sitä. Tul-

kintaan liittyvät esimerkiksi puhujan viestintäarkuus tai viestintämyönteisyys, tulosodotuk-

set, arviointi odotusten toteutumisesta sekä vireystila. Strategis-evaluatiivisella tasolla ta-

pahtuu arviointeja tulosodotusten toteutumisesta. Nämä perustuvat joko puhujaa tyydyttä-

vän toimintamallin onnistuneeseen löytymiseen esityksen alussa tai tehtävässä menestymi-

sen ennakointiin suhteessa puhujan odotuksiin ja yleisön käsityksiin. Mallin toisessa vai-

heessa puhujan tilannekokemusten muotoutumisprosessi etenee kolmella eri tavalla. Ta-

vassa A puhuja löytää hyväksyttävän toimintamallin, joka auttaa tilanteeseen mukautumista 

ja viestintätilanteen hallintaan saantia. Tavassa B tulosodotukset madaltuvat ja tällöin ti-

lanne ei ole enää niin uhkaava, jolloin puhujan kuormitus vähenee. Toimintamallin hake-

misen jatkuminen tapahtuu tavassa C, jolloin puhuja ei heti tavoita tulosodotuksia vastaa-

vaa toimintamallia eikä hän halua madaltaa odotuksiaan. (Pörhölä, 2006, s. 20–24.) 
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3.3 Jännittäminen koulussa  

Sosiaalisissa tilanteissa ilmenevä pelko aiheuttaa koulussa haittaa esimerkiksi kysymyksiin 

vastaamisessa, taululle kirjoittamisessa, ohjeistuksen pyytämisessä, ryhmätöissä, esitelmis-

sä, urheilusuorituksissa liikuntatunnilla ja ruokalassa olemisessa. Vapaa-ajalla saattaa on-

gelmia tulla esimerkiksi keskustelujen aloittamisessa ja niihin liittymisessä, aikuisille pu-

humisessa, uusiin ihmisten tutustumisessa, puhelimen käytössä ja julkisissa oleskelutiloissa 

olemisessa. (Ranta, 2006, s. 10–11.) Almonkari (2007, s. 168) esittää, että suomalaiset 

kasvatusihanteet ovat saattaneet koulun ja kodin kautta muokata edellytyksiä kyseenalais-

tetuille omille kyvyille ja korkeille vaatimuksille. Koulunkäyntiin mahtuukin lapsen psyko-

logisen kehityksen kannalta myös huonoja kokemuksia, jotka voivat olla jopa haitallisia 

lapsen itsetunnolle. Monelle lapselle epäonnistumisen tunne onkin tuttu ja päivittäinen 

tunne koulupäivän aikana. (Keltikangas-Järvinen, 1994, s. 180.)  

 

Päiväkoti- ja kouluajan kokemuksilla vertaisryhmissä voi olla vaikutusta jännittämisen 

syntyyn tai sen pahenemiseen. Eristäytyminen ryhmän ulkopuolelle, koulukiusaaminen ja 

ikätoverien huomautukset jännittämisen oireista saattavat luoda tai vahvistaa erilaisuuden 

ja ulkopuolisuuden kokemusta tai omaa huonommuudentunnetta. (Martin ym., 2010, s. 

28.) Jännittämisen lisääntymiseen vaikuttavia elämänkokemuksia ovat muun muassa epä-

onnistuneen esiintymisen laukaisema jännittyneisyys, esitelmät, koulukiusaaminen, ristirii-

tainen ja negatiivinen palaute, turvallisuuden puuttuminen, koulunvaihdos, huono itsetunto 

ja epävarmuus sekä uudet vaatimuksen tai tilanteet. Jännityksen vähenemiseen taas vaikut-

tavat selviäminen jännittävästä tilanteesta, pelon kohtaaminen, itsensä hyväksyminen ujo-

na, usko omiin kykyihin, muilta saatu tuki, ympäristön vaihtuminen kriittisestä myöntei-

seen ja ryhmään kuulumisen tunne. (Martin ym., 2010, s. 31–32.) Kun jännittämiseen puu-

tutaan varhaisessa vaiheessa, on kodin ja koulun välinen yhteistyö erittäin tärkeää. Jännit-

tämisalttius muotoutuu varhaisissa vuorovaikutussuhteissa eikä ongelmiin välttämättä löy-

dy ratkaisua opettajan yrityksestä huolimatta. Jännittämisen varhaisvaiheen hoidossa vai-

kutusmahdollisuudet ovat hyvät. Opettajat ovatkin tärkeässä asemassa haitallisesta jännit-

tämistä potevien oppilaiden tunnistamisessa ja avun annossa. (Mäntynen, 1999, s. 166.)  

 

Almonkarin (2007, s. 35) mukaan myönteisten viestintäkokemusten kautta voi muodostua 

tasapainoinen minäkuva. Minäkuvaa määrittäviä tekijöitä ovat muiden ihmisten palaute 

ulkonäöstä, menestys koulussa ja harrastuksissa sekä ikätoverien hyväksyntä. Minäkuvaan 
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kuuluu viestijäkuva. Läpi elämänajan erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ko-

tona, töissä, harrastuksissa, koulussa ja opiskeluissa itsestä muodostetaan kuvaa viestijänä. 

(Martin, 2010, s. 36.) Negatiivinen viestijäkuva liittyi tutkimuksissa opiskelun puheviestin-

tätilanteissa koettuun jännittämiseen ja erityisesti aiemmat huonot koulukokemukset vai-

kuttivat opiskelijoiden mielestä nykyiseen opiskelutilanteissa jännittämiseen (Almonkari, 

2007, s. 152). 

 

Itsetunto ja koulumenestys vaikuttavat toisiinsa merkittävästi. Itseluottamus ja käsitys 

omasta oppimisesta selittävät koulumenestystä enemmän kuin älykkyys ja sen vaikutus 

kasvaa ylemmille luokille mentäessä. (Keltikangas-Järvinen, 1994, s. 40.) Osaamisesta 

saadulla palautteella on lapselle suuri merkitys myöhempinä kasvuvuosina. Koulu antaa 

lapselle merkittävästi palautetta ja etenkin ensimmäiset kouluvuodet ovat tärkeitä. Tällöin 

lapselle muodostuu pitkälle vaikuttava käsitys hänen taitojensa määrästä. Koulumenestys 

ja koulussa saadut kokemukset rakentavat itsetuntoa, mutta myös itsetunto määrää valtao-

sin koulumenestystä. Koulu voi merkittävästi tukea lapsen itsetuntoa, vahvistaa uskoa 

omiin kykyihin ja koulu voi korjata varhaislapsuudessa koettuja negatiivisia asioita. (Kel-

tikangas-Järvinen, 1994, s. 179–180.) Itsestä saatu positiivinen palaute sekä myönteiset 

vuorovaikutuskokemukset kotona, koulussa ja kaveripiirissä lisäävät lapsen ja nuoren luot-

toa vuorovaikutustilanteista selviämiseen jatkossakin. Kuitenkin esimerkiksi kiusatuksi 

tuleminen tai koulussa naurunalaiseksi joutuminen voivat aiheuttaa lapselle valtavan häpe-

än, arvottomuuden ja nöyryytetyksi tulemisen tunteen ja ne voivat vaikuttaa kauan sosiaa-

liseen kanssakäymiseen (Almonkari, 2007, s. 36.)  

 

Jos koulu on merkittävästi vaikuttanut lapsen itseluottamukseen, vaikutus on yleensä ollut 

negatiivinen. Tyypillisesti koulu lisää sellaisten lasten itsetuntoa, joilla sujuu muutenkin 

hyvin. (Keltikangas-Järvinen 1994, s. 180–181.) Murrosiässä kiinnitetään ensimmäisen 

kerran tarkemmin huomiota siihen, miltä toisen silmissä näytetään. Tässä iässä ongelmalli-

nen jännittäminen nousee esiin esimerkiksi epäonnistumisien myötä. Ikätoverit huomautta-

vat helposti poikkeavuuksista, punastumisesta ja nauravat toiselle. Mikäli aikuiselta ei tule 

tukea, nuori ajattelee, että jännittäminen tulee piilottaa ja se on epätoivottu ominaisuus. 

(Martin ym., 2010, s. 28.) 

 

Almonkari (2007, s. 36) puhuu esitysorientaatiosta, joka opitaan ensimmäisten kouluvuosi-

en aikana. Esitysorientaatiota vahvistavat sellaiset esiintymiset yleisön edessä, joissa ei ole 



22  

 

  

varsinaista viestinnällistä tarkoitusta, tunteiden ilmaisua ja viestin välitystä. Näitä voivat 

olla koulun ulkoläksyt, vuorolukeminen, esitelmät ja runonlausunnat. Tällaiset tilanteet 

ovat enemmänkin puhumista tai esiintymisen arviointia ja niissä vain esimerkiksi luetaan 

lukemisen vuoksi. Jos esiintymisen tarkoituksena on välittää sanomaa, se voi tuottaa huo-

noja esiintymiskokemuksia ja kokemuksien kautta opitaan vuorovaikutuksen pitäminen 

tietynlaisena. (Almonkari, 2007, s. 36.) Vadén (2006, s. 30) kuvaa, että koulujen esiintymi-

sissä ei kiinnitetä huomiota esiintymisen oppimiseen eikä lisäopetusta juurikaan saa. Al-

monkarin (2007, s. 134) yliopisto-opiskelijoita koskevassa tutkimuksessa selvisi, että itses-

tään viestijänä kielteisen käsityksen omaavien taustalla oli kouluajoilta huonoja esilläolo-

kokemuksia ja kiusatuksi joutumista. Almonkarin (2007, s. 109) tutkimuksessa selvisi li-

säksi se, että yliopisto-opiskelijoilla nykyiseen jännittämiseen vaikuttaa aiemmat, esimer-

kiksi kouluaikaiset, huonot esilläolokokemukset jopa yli puolella tutkittavista. Tutkimuk-

sen mukaan 54 % kokee, että kiusatuksi joutuminen koulussa tai työpaikalla vaikuttaa jän-

nittämiseen.  

 

Opettajilla on kahdenlaisia keinoja vaikutta jännittämiseen: suoraan jännittämisestä kärsi-

vään yksilöön kohdistuva vaikuttaminen, sekä yleisimmin yhteisölle suunnattu asenteelli-

nen ja kasvatuksellinen vaikuttaminen. Koulujen oppilashuoltoryhmät ovat hyvä kanava 

oppilailla ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi tai jatkotoimenpiteiden kartoittamiseksi. 

On tärkeää tunnistaa omat ja kouluyhteisön mahdollisuudet vaikuttaa ongelmaan. (Mänty-

nen, 1999, s. 143.)  

 

Edellä on kuvattu koulussa jännittämistä. Puhuttaessa koulupelosta tarkoitetaan sitä, että 

lapsi pelkää mennä kouluun. Koulupelosta kärsivä ei yleensä pelkää itse koulua, vaan jo-

tain muuta koulussa olevaa. Koulussa voidaan pelätä kiusatuksi tulemista, opettajan sanoja, 

sosiaalisia tilanteita tai sitä, että vanhemmille tapahtuu jotain koulupäivän aikana. Sanana 

koulupelko ei kerro, mitä lapsi pelkää, mutta se kertoo kuitenkin, että lapsi ei haluaisi men-

nä kouluun. (Furman, 2002, s. 26.) Koulupelko on merkki lapsen vaikeudesta etsiä turvaa 

ja luottamusta opettajista tai koulukavereista. Mikäli lapsen turvattomuus lisääntyy, voi 

koulupelko ilmetä myös muulloin kuin koulun alkamisen yhteydessä. (Toskala, 1997, s. 

117.)  
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä asioita ja tilanteita kuudesluokkalaiset koulus-

sa jännittävät. Tutkimuksen aihe muotoutui eräällä luennolla, jossa puhuttiin jännittämises-

tä. Tutkimuskysymykset tarkentuivat ja kaventuivat hieman aineiston analysoinnin aikana, 

sillä 58 vapaasta kirjoitelmasta saadut tulokset pakottivat muokkaamaan tutkimuskysy-

myksiä. Tutkimusaihe pysyi kuitenkin samana, vaikka kysymykset muuttuivat. Tutkimuk-

sen alkaessa tarkoituksena oli selvittää, millaisissa tilanteissa oppilaat mahdollisesti koke-

vat koulussa jännitystä, mitkä tekijät koulussa jännitykseen vaikuttavat ja onko oppilailla 

jotain keinoja koulujännityksen lieventämiseen tai miten jännitystä käsitellään. Muotoilles-

sa tutkimuskysymyksiä tiedettiin, että ne tulevat muuttumaan aineiston analyysin myötä.  

 

 

Tässä tutkimuksessa on kaksi tutkimuskysymystä: 

 

1. Mitä asioita kuudesluokkalaiset kokevat koulussa jännittäviksi? 

2. Mitä tilanteita kuudesluokkalaiset kokevat koulussa jännittäviksi? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä kappaleessa käsitellään tämän tutkimuksen tutkimusstrategisia ratkaisuja. Ensin ava-

taan yleisesti tietoteoreettista pohdintaa. Seuraavaksi perehdytään laadulliseen tutkimuk-

seen ja fenomenologiaan. Lopuksi käsitellään aineistonhankintaan ja sen analysointiin liit-

tyviä ratkaisuja.  

5.1 Tietoteoreettinen pohdinta 

Aaltolan (2007, s. 20) mukaan tieteen keskeisenä haasteena on syventää kykyämme ym-

märtää todellisuuden eri ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä. Tieteellisessä tutkimuksessa 

pyritään tulkitsemaan erilaisia merkkejä ja tuottamaan aktiivisesti uusia johtolankoja. Joh-

tolankojen ja vihjeiden avulla yritetään päätellä sellaista, joka ei ole nähtävissä ”paljaalla 

silmällä”. (Alasuutari, 2011, s. 77.) Tiede on määritelty tarkoittamaan tutkimustoiminnan 

tuloksia ja itse tieteellistä tutkimusprosessia. Se on toimintaa, joka etsii erilaisiin ongel-

miin, uusin tai vanhoihin, ratkaisuja ja uutta tietoa. (Aaltola, 2007, s. 13.) Nykyinen tietei-

den joukko on runsas. Alkujaan filosofia oli ainoa tiede antiikin Kreikassa ja siitä alkoi 

muodostua itsenäisiä tieteenaloja. Matematiikka ja tähtitiede olivat ensimmäisiä ja uuden 

ajan alussa muotoutuivat fysiikka ja muut luonnontieteet ja tällöin siirryttiinkin galileiseen 

tieteen perinteeseen aiemmasta aristoteelisesta perinteestä. Vasta 1850-luvulta lähtien filo-

sofiasta irtautuivat monet yhteiskuntaa ja ihmistä tutkivat tieteet. (Aaltola, 2007, s. 12.)  

 

Von Wrightin (1970, s. 1) mukaan tieteellisessä tutkimuksessa voidaan erottaa kaksi tärke-

ää näkökulmaa: deskriptiivinen tiede, jonka tavoitteena on tosiasioiden löytäminen ja ku-

vaaminen sekä teoreettinen tiede, joka pyrkii hypoteesien ja teorioiden muodostukseen. 

Teorianmuodostuksessa tavoitteena on joko koetulosten ja tapahtumien ennustaminen ja 

uusien tosiasioiden löytäminen tai toisena tavoitteena aikaisempien todettujen tosiasioiden 

selittäminen tai ymmärrettäväksi tekeminen. Tieteen aatehistoriassa taas on erotettavissa 

kaksi pääperinnettä, joilla on toisistaan poikkeavat käsitykset niistä ehdoista, jotka tieteelli-

sen lain ja selityksen tulee täyttää, jotta ne olisivat tieteellisesti hyväksyttäviä. Nämä kaksi 

pääperinnettä ovat aristoteelinen perinne (ilmiön ymmärtäminen) ja galileinen perinne (il-

miön selittäminen). Näistä ensimmäistä on kuvattu kausaaliseksi tai mekanistiseksi ja jäl-

kimmäistä teleologiseksi tai finalistiseksi. (von Wright, 1970, s. 1.) Laadulliselle tutkimuk-
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selle on tyypillistä edellä kuvattu aristoteelinen perinne ja tutkittavan ilmiön ymmärtämi-

nen. Ymmärtämiseen liittyy eläytyminen tutkimuskohteisiin liittyviin ajatuksiin, motiivei-

hin, henkiseen ilmapiiriin ja tunteisiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 28.) 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 31) kuvaavat, että ymmärtävässä tutkimusotteessa lähtökohta-

na on ”hengentieteiden” ja ”luonnontieteiden” erottaminen toisistaan metodologisten käsit-

teiden ”ymmärtää” ja ”selittää” avulla tehdyn kahtiajaon perusteella. Fenomenologisessa ja 

hermeneuttisessa ihmiskäsityksessä keskeistä tutkimuksen teon kannalta ovat käsitteet ko-

kemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Tietokysymyksistä keskeisiä ovat ymmärtäminen ja tul-

kinta. Fenomenologis-hermeneuttinen metodi vaatii tutkijalta kestävää perusteiden pohti-

mista tutkimuksen eri vaiheissa esiin tulevien ongelmien yhteydessä eikä se ole kaavamai-

sesti opittavissa oleva aineiston tulkitsemisen tai keräämisen väline. (Laine, 2007, s. 28.)  

5.2 Tutkimusstrategia  

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta. 

Siitä on erotettavissa käsite tutkimusmetodi. Tutkimusstrategian ja yksittäisten tutkimus-

metodien valitseminen riippuu tutkimusongelmista tai tutkimustehtävästä (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara, 2009, s. 132.) 

5.2.1 Laadullinen tutkimus 

Ihmistieteissä menetelmällistä kenttää ei voi jakaa erikseen kvantitatiivisiin ja kvalitatiivi-

siin (laadullisiin) menetelmiin. Kuitenkin tutkimuksen tekeminen voidaan jakaa sekä luon-

nontieteelliseen koeasetelmaan että arvoituksen ratkaisemiseen, eli kahteen erilaiseen tul-

kitsevaan ideaalimalliin. Kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimuksen tekemisen mallia ei 

voida identifioida kahdeksi tutkimustyypiksi. Niistä on kuitenkin erotettavissa lomaketut-

kimuksen kaavaa noudattava tutkimus sellaisista tutkimuksista, joissa ei noudateta lomake-

tutkimukseen liittyviä tilastollisen tutkimuksen normeja. (Alasuutari, 2011, s. 32–33.)  

 

Kvantitatiivinen tutkimus noudattaa lukujen argumentointia ja niiden välisiä tilastollisia 

yhteyksiä (Alasuutari, 2011, s. 34). Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on tietyllä ta-

paa erilaista. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan yleensä kokonaisuutena ja 

laadullinen analyysi ei voi olla absoluuttista, kuten tilastollisissa tutkimuksissa. Laadulli-
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nen analyysi ei analysoi tilastollisia todennäköisyyksiä. (Alasuutari, 2011, s. 38.) Siinä 

lähtökohtana on yleensä ihminen ja ihmisen elämismaailma, jossa elämismaailma on se 

kokonaisuus, jossa ihmistä tyypillisesti voidaan tarkastella (Varto, 1992, s. 23). Laadulli-

selle tutkimukselle olennaista on todellisen elämän kuvaaminen ja siinä todellisuus ajatel-

laan moninaiseksi. Tutkimuskohdetta pyritään tutkimaan aina mahdollisimman kokonais-

valtaisesti. Pyrkimyksenä on löytää tai paljastaa tosiasioita eikä niinkään todentaa jo ole-

massa olevia väittämiä. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 161.) Kiviniemi (2007, s. 70) kuvaa laadul-

lista tutkimusta prosessiksi. Aineistoon liittyvät tulkinnat ja näkökulmat voivat tutkimus-

prosessin edetessä kehittyä tutkijan tajunnassa eivätkä tutkimuksen etenemisvaiheet ole 

aina heti jäsennettävissä selkeiksi vaiheiksi. Esimerkiksi aineistonkeruuseen ja tutkimus-

tehtävään liittyvät ratkaisut saattavat muuttua tutkimuksen kulussa. Tutkimusongelma ei 

aina edes ole täsmällisesti määriteltävissä tutkimuksen alkaessa. (Kiviniemi, 2007, s. 70–

71.) 

 

Kiviniemi (2007, s. 74) kuvaa, että laadullinen tutkimus voidaan nähdä olevan vähitellen 

tapahtuvaa ilmiön käsitteellistämistä, eikä etukäteen hahmotetun teorian testausta. Hän 

jatkaa, että siitä huolimatta tutkija ei ole tutkimusprosessin alkaessa tyhjä taulu, vaan esi-

merkiksi tutkijan teoreettiset näkökulmat ja käsitteellistyvät käsitykset tutkittavasta ilmiös-

tä kohdentavat tutkimusprosessia. (Kiviniemi, 2007, s. 74.) Laadullisessa tutkimuksessa 

aineistoa tarkastellaan yleensä kokonaisuutena ja laadullinen analyysi ei voi olla absoluut-

tista, kuten tilastollisissa tutkimuksissa (Alasuutari 2011, s. 38). Laadulliselle tutkimuksel-

le on tyypillistä, että näkemyksen kehittyessä tarkastelu voi keskittyä uusiin kiinnostaviin 

kohteisiin. Tutkimuksen aikana tulisi löytää ne päälliset ideat, joiden myötä tehdään tutki-

muksellisia päätöksiä. (Kiviniemi, 2007, s. 73.) Laadullisessa tutkimuksessa tutkija ei voi 

irtautua arvolähtökohdista, koska arvot muokkaavat pyrkimystä ymmärtää tutkittuja ilmiöi-

tä (Hirsjärvi ym., 2009, s. 161). 

 

Ihmistutkimuksessa tutkimme aina jotain ilmiötä ja sitä, miten maailma avautuu merkityk-

sinä (Varto, 1992, s. 85). Hirsjärvi ym. (2009, s. 164) kuvaavat kvalitatiivisen tutkimuksen 

tyypillisiä piirteitä. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimus on koko-

naisvaltaista tiedon hankkimista ja aineisto kootaan todellisissa ja luonnollisissa tilanteissa. 

Siinä suositaan tiedon keruun välineenä ihmistä. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään 

induktiivista analyysia, eli tutkija pyrkii kuvaamaan odottamattomia asioita ja lähtökohtana 

ei ole teorian tai hypoteesin testaaminen, vaan aineiston laaja ja perusteellinen tarkastelu. 
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Tässä menetelmässä aineistonhankinnassa käytetään laadullisen tutkimuksen metodeja, 

joissa tutkittavien näkökulmat tulevat esille. Näitä ovat esimerkiksi tekstien diskursiiviset 

analyysit, teemahaastattelut ja osallistuvat havainnoinnit. Laadullisessa tutkimuksessa 

kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja ai-

neistoa tulkitaan sen mukaisesti. Tässä menetelmässä myös tutkimussuunnitelmaa muute-

taan tutkimuksen kuluessa. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 164.) 

5.2.2  Fenomenologia 

Tämän gradun metodologisena lähestymistapana on fenomenologia, jossa tutkimuskohtee-

na on ihmisen kokemus (Virtanen, 2006, s. 165). Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia 

ihmisten kokemuksia tietystä ilmiöstä (jännittäminen) ja fenomenologia soveltuu tähän 

parhaiten, sillä tämä metodi keskittyy kokemuksien sekä ihmisen ja hänen oman elämisto-

dellisuuden välisen suhteen tutkimiseen. Kokemuksellisuus on yksi ihmisen maailmasuh-

teen peruskäsite ja tässä metodologiassa se käsitetään ”ihmisen kokemuksellisena suhteena 

omaan todellisuuteensa”. Fenomenologisessa tutkimusperinteessä on tyypillistä ajatella, 

että ihmisen maailmasuhde on intentionaalinen, eli kaikki symboloi ihmiselle jotain. Ihmi-

sen kokemukset muodostuvat merkitysten mukaan ja ne ovat fenomenologiassa itse tutki-

muskohteena. (Laine, 2007, s. 29.) Fenomenologia on laajasti ymmärrettävissä filosofiaksi, 

lähestymistavaksi ja metodiksi (Virtanen, 2006, s. 152). Miettisen, Pulkkisen ja Taipaleen 

(2010, s. 9) mukaan fenomenologiassa menetelmistä, käsitteistä ja varsinaisesta kohdealu-

eesta ei ole selvää yksimielisyyttä, eikä siinä ole vakinaista oppijärjestelmää, jonka periaat-

teet olisi tiivistettävissä johdonmukaisiksi yleistyksiksi. He jatkavat, että fenomenologian 

perinnettä määrittelee kuitenkin tiedonhalu eletystä todellisuudesta, inhimillisestä elämis-

maailmasta ja sen rakenteista. Laineen (2007, s. 30) mukaan merkityksiä on mielekästä 

tutkia sillä oletetaan, että ihmisen toiminta on tyypillisesti tarkoituksenmukaista. Lisäksi 

fenomenologiassa ihmisen ajatellaan olevan lähtökohdiltaan yhteisöllinen. Merkityksien 

alkuperä ei ole ihmisessä syntyperäisesti, vaan ne muotoutuvat yhteisössä, jossa ihminen 

kasvaa. (Laine, 2007, s. 30.) 

 

Fenomenologiassa perustava käsite on elämismaailman käsite. Sillä tarkoitetaan inhimilli-

sen kokemuksen kontekstia. Se on puhtaan kokemuksen ja empiiristen tieteiden sekä arki-

kokemusten tasolla kulttuuristen traditioiden sävyttämä maailma. (Niskanen, 2005, s. 103.) 

Sokolowski (2000, s. 146) kuvaa elämismaailmaa (Lebenswelt) maailmaksi jossa elämme. 
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Elämismaailma muodostaa sen maailman, jonka raameissa elämme ja jonka puitteissa esi-

neet ovat annettuina. Elämismaailma käsittää sen havaittavat objektit sekä sen, miten ob-

jektit havaitaan. Havaittavat objektit eivät ole tosiasioita, vaan ne ovat esineitä, jotka sub-

jekti havaitsee epämääräisinä ja suhteellisina. Siihen, miten objektit ovat elämismaailman 

horisontissa annettuna, sisältyy elämismaailma kaikkien muiden maailmojen kokonaisuu-

tena sekä se horisontti, jonka raameissa muut esineet ovat annettuina (Holma, 1987, s. 33–

34.) 

 

Filosofiana fenomenologiassa on eri suuntauksia, joista merkittävimmät perustuvat Ed-

mund Husserlin ja Martin Heideggerin ajatteluun. Lähestymistapana se on vastakohta posi-

tivistiseen tieteenfilosofiaan perustuvalle tutkimukselle. Puhuttaessa fenomenologiasta 

tutkimusmetodina, sen taustalla ei ole tietoisia tieteenfilosofisia taustaoletuksia. Feno-

menologiassa on erotettavissa kaksi päätutkimusperinnettä: Husserlin deskriptiivinen ja 

Heideggerin hermeneuttinen fenomenologia. Husserlin puhtaassa fenomenologissa kaikki 

tieto perustuu kokemukseen. Tavoitteena on ilman teoreettisia käsitteitä kuvata sitä tapaa, 

jolla ulkomaailma rakentuu ihmisen tajunnassa. Heideggerin fenomenologia on hermeneut-

tista fenomenologiaa. Hänen mukaansa tieto muodostuu ihmisen ja ulkoisen todellisuuden 

välillä olevassa suhteessa, minkä vuoksi niitä ei voi erottaa toisistaan. Heidegger käyttää 

termiä täälläolo, joka kuvaa tilannetta, johon ihminen on syntynyt, kasvanut tai itse vaikut-

tanut ja valinnut. (Virtanen, 2006, s. 153–156.)  

  

Fenomenologia syntyi 1900-luvun alussa, kun haluttiin päästä pois pelkistä käsitteiden 

analysoinnista ja lähteä liikkeelle itse asioista ja ongelmista (Husserl, 1995, s. 9-10). Fe-

nomenologiaa leimaa kiinnostus elettyyn todellisuuteen sekä inhimilliseen elämismaail-

maan ja sen rakenteisiin. Sen ydin on tietyssä kysymisen ja kyseenalaistamisen tavassa. 

Fenomenologiassa ei syvennytä valmiiseen teoreettiseen viitekehykseen, vaan ilmiöihin ja 

niiden käsitteellisen jäsentämiseen. Siinä lähdetään liikkeelle konkreettisesta, eletystä to-

dellisuudesta. Fenomenologian tarkoituksena ei ole luetella mitä me koemme, vaan se yrit-

tää kuvata miten me koemme todellisuuden. Fenomenologia on kuvailevaa tiedettä ja me-

netelmällisenä ideaalina on pysyä tutkittavassa ilmiössä, joka tässä gradussa on jännittämi-

nen. (Miettinen ym., 2010, s. 9-12.) Tämän metodologian tarkoituksena ei ole löytää 

yleismaailmallisia yleistyksiä (Laine, 2007, s. 31). 
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Fenomenologia on tunnettu yksilöä käsittelevänä filosofian alana (Miettinen, 2010, s. 151). 

Varron (1992, s. 86) mukaan fenomenologiassa tutkijan tulisi palata ennakkoluulottomaan 

havainnoimiseen, jolloin ilmiön tulisi avautua tutkijalle juuri sellaisena kuin se on, ilman 

että se teoreettisesti ohentuu. Fenomenologiassa lähdetään liikkeelle yksittäisistä ilmiöistä, 

joita tutkija on saanut joko välittömästi tai välillisesti. Yksittäisten ilmiöiden tutkiminen 

käsittää oivaltavan havainnoinnin, sen erittelyn sekä kuvaamisen. Fenomenologiassa oival-

tavuudella tarkoitetaan irtautumista ennakkoasetelmista ja pyrkimystä tarkastella tutkitta-

vaa aidosti. (Varto, 1992, s. 86–87.) Fenomenologit eivät ole kiinnostuneita tietoisuudesta 

sinänsä. He ovat kiinnostuneita tietoisuudesta siksi, koska sitä pidetään ainoana pääsynä 

maailmaan. (Gallagher & Zahavi, 2008, s. 29.) 

 

Fenomenologiassa tarkastellaan sitä, miten ilmiöt voivat merkityksinä tarjota tietoa enem-

män kuin pelkästään ihmisen tavasta nähdä asiat (Varto, 1992, s. 85). Merkitysten ymmär-

tämisessä perustana on se, mikä on tulkitsijalle ja tulkittavalle yhteistä ja tuttua (Laine, 

2007, s. 33). Fenomenologiassa on tärkeää tiedostaa tutkimuskohdetta ennakolta selittävät 

teoreettiset mallit, sillä siinä ei käytetä teoreettista viitekehystä niin, että se ohjailisi tietoi-

sesti tutkimusta jonkin teoreettisen mallin avulla. Kuitenkin fenomenologiselle tutkimuk-

selle tulee olla joitain tutkimuskohdetta koskevia teoreettisia lähtökohtia, joita tulee silti 

arvioida kriittisesti. Näitä ovat esimerkiksi ihmiskäsitys, käsitys kokemuksesta ja merki-

tyksistä. (Laine, 2007, s. 35.) 

 

Fenomenologiseen erityistieteeseen liittyvät käsitteet deskriptio ja reduktio. Deskriptio 

tarkoittaa fenomenologisessa tutkimusprosessissa tutkittavan kuvausta kokemuksestaan, 

hänen tavastaan tuottaa tutkimusaineistoa. Lisäksi deskriptiolla tarkoitetaan tutkijan tutkit-

tavan kokemuksessa antamaa kuvausta, eli tutkijan olisi kuvattava tutkittavan kokemus 

mahdollisimman alkuperäisessä muodossa. Reduktiolla tarkoitetaan fenomenologisessa 

tutkimuksessa irtautumista luonnollisesta reflektoimattomasta asenteesta, eli epäolennaisen 

laittamista syrjään ilmiön moninaisuuden ja sen rakenteen paljastamiseksi. Tutkittavan 

kokemus on kohdattava puhtaassa ilmenemismuodossaan ja tutkijan on hylättävä omat 

ennakkokäsitykset tai -oletukset. (Virtanen, 2006, s. 169.) 
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5.2.3 Fenomenologisen tutkimuksen kulku 

Fenomenologinen tutkimus on portaittain etenevää ja aiempi vaihe ratkaistaan ennen uutta 

vaihetta. Näin yritetään vähentää sitä, etteivät tutkijan omat välittömät tulkinnat vaikuta 

lopputulokseen ja tutkimus pysyisi hallinnassa. Ensimmäiseksi tutkija pyrkii kriittisesti 

reflektoimaan omaa esiymmärrystään ja tämä jatkuukin läpi koko tutkimuksen. Tämän 

jälkeen hankitaan tutkimusaineisto. Lähdettäessä työstämään aineistoa, eli aineiston kuvaus 

vaiheessa, pyritään ensimmäiseksi kuvaamaan, mitä aineistossa on sanottu. Tutkimusky-

symyksen näkökulmasta esiin nostetaan kaikki olennainen. Tutkittavan kertomus omista 

kokemuksistaan pyritään kuvaamaan mahdollisimman alkuperäisesti, eli tutkija ei tuo ku-

vaukseen itseään. Aineiston lukeminen tulisi tehdä ajan kanssa, sillä olennainen paljastuu 

vasta, kun ymmärretään paremmin ilmaisujen merkityksiä tutkittavan omasta näkökulmas-

ta. Aineiston ydinaines pyritään esittämään tiivistetysti lukijoille ja tutkijalle itselleen. Tä-

män jälkeen tehdään analyysi, eli kuvaukset jaotetaan merkityskokonaisuuksiksi. Aineiston 

epäyhtenäisyydestä ja moninaisuudesta etsitään merkityksien muodostamia kokonaisuuk-

sia, jotka löytyvät yhteenkuuluvuuden perusteella. Eri merkityskokonaisuuksien sisältö 

esitetään tutkijan omalla kielellä. Lisäksi tarkastellaan niitä lausekokonaisuuksia ja lausei-

ta, jotka vaativat tulkintaa. Tutkimuksessa on tärkeää, ettei keskeisiä merkityksiä suljeta 

missään vaiheessa ulkopuolelle. Viimeisessä tutkimusvaiheessa pyritään luomaan kokonai-

suus tutkittavasta ilmiöstä. Aiemmin erillään tarkastellut merkityskokonaisuudet tuodaan 

nyt yhteen ja niistä pyritään luomaan kokonaiskuva. Lisäksi arvioidaan merkityskokonai-

suuksien välisiä suhteita. Kokonaisrakenteen hahmotuttua tutkija voi irtautua aineistoläh-

töisyydestä ja tarkastella tuloksia jostain tutkimuksen kannalta merkityksellisestä näkö-

kulmasta. Tällöin arvioidaan käytännön sovelluksia ja kehittämisideoita. (Laine, 2007, s. 

40–45.)  

5.3 Aineiston hankinnan metodi 

Metodin valinta määrittää sen, mitä tutkimuskohteesta voidaan saada tutkittua (Virtanen, 

2006, s. 161). Hankin aineiston vapaan kirjoitelman avulla, jossa oppilaat saivat vapaasti 

kertoa kokemuksiaan koulussa jännittämisestä. Alkujaan pohdin, että olisin kerännyt ai-

neiston sellaisen kirjoitelman avulla, jossa on muutamia johdattelevia kysymyksiä. Päädyin 

kuitenkin vapaaseen kirjoitelmaan, sillä pohdin, että valmiiksi asetetut kysymykset olisivat 

saattaneet liikaa johdatella oppilasta tiettyyn vastaukseen, vastauksesta olisi saattanut tulla 
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suppea oppilaan käsitellessä vain valmiiksi asetettuja kysymyksiä ja monia hienoja pohdin-

toja olisi jäänyt pois. Vapaan kirjoitelman avulla annoin oppilaille mahdollisuuden kertoa 

ilman johdattelevia kysymyksiä mahdollisesta koulujännityksestä kaiken mitä mieleen tu-

lee. Alasuutarin (2011, s. 83) mukaan tutkittaessa merkitysrakenteita eli sitä, miten ihmiset 

jäsentävät ja hahmottavat erilaisia asioita, on aineistona oltava tekstiä, jossa tutkittavat 

saavat esittää asiat omin sanoin eikä niin, että he valitsevat tutkijan jäsentämistä vastaus-

vaihtoehdoista.  

 

Aineiston kerääminen kirjoitelman avulla vaikutti monella tapaa parhaalta vaihtoehdolta, 

kun pohdin aineiston hankinnan metodia. Esimerkiksi haastattelussa oppilas ei ehkä olisi 

kertonut kokemastaan jännittämisestä niin vapaasti kuin kirjoittaessa. Haastattelu olisi saat-

tanut olla jännittävälle oppilaalle jo itsessään niin jännittävä ja jopa ahdistava tilanne, että 

vastaukset olisivat voineet jäädä erittäin suppeiksi. Lisäksi riittävän laajan aineiston hank-

kimiseksi olisi täytynyt haastatella niin suuri joukko oppilaita, että käytännön toteutus olisi 

ollut haasteellista. Vapaan kirjoitelman avulla en tutkijana ohjaillut oppilaan vastausta, 

vaan oppilas sai kirjoittaa vapaasti ja täysin nimettömästi kaiken mitä mieleen tuli. Virta-

sen (2006, s. 170) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa aineisto tulee hankkia siten, 

että tutkija vaikuttaisi mahdollisimman vähän tutkittavien esiin tuomiin kokemuksiin. Tut-

kimustilanne olisi oltava sellainen, että tutkittavat voisivat vapaasti ilmaista arkipäivän 

elämässä kohdattuja kokemuksia. Aineiston hankinnan kannalta tutkimuskysymysten tulee 

olla avoimia ja sellaisia, että tutkittava voi liittää vastaukseensa koettuja mielikuvia. (Vir-

tanen, 2006, s. 170.) 

 

En antanut oppilaille valmista kirjallista kehyskertomusta, vaan kerroin suullisesti miten 

koulussa saattaa päivän mittaan tulla tilanteita, asioita ja tapahtumia jotka aiheuttavat jän-

nitystä, epävarmuutta ja tunnetta että olisi perhosia vatsassa. Kirjoitelmapaperissa oli vielä 

ohjeena: ”kerro kaikista niistä asioista, tilanteista ja tapahtumista joita koulussa jännität”. 

Kerroin, että tilanteet voivat liittyä mihin tahansa koulupäivän aikana ilmeneviin tapahtu-

miin luokassa, oppitunnilla, käytävässä, välitunnilla, liikuntatunnilla, ruokalassa, aa-

munavauksessa, koulumatkoilla tai ihmisten välisissä tapahtumissa (toiset oppilaat, kaverit, 

opettajat). Varoin tarkasti johdattelemasta oppilaita ja pyrkimyksenäni oli ainoastaan poh-

justaa kirjoittamista alulle. Kirjallisen aineiston ongelmana saattaa olla se, ettei tutkija voi 

tarvittaessa tarkentaa aihetta syventävillä kysymyksillä (Virtanen, 2006, s. 171). Keräämis-
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säni kirjoitelmissa tämä ei muodostunut ongelmaksi ja kirjoitelmien runsauden vuoksi sy-

ventämistä ei olisi tarvittukaan.  

5.4 Kohdejoukko 

Kohdejoukkona olivat erään Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan kaupunkikoulun kuudesluok-

kalaiset oppilaat. Koulussa oli aineistonkeruun aikana keväällä 2013 yhteensä 80 kuuden-

nen luokan oppilasta. Kohdejoukossa oli mukana kolme yleisopetuksen luokkaa ja neljä 

erilaista pienluokkaa. Tutkimukseen oli alun perin tarkoitus saada kaikki koulun 80 kuu-

desluokkalaista oppilasta. Kohdejoukoksi muodostui lopulta 58 oppilasta. Kirjoitelmista 

yksi täytyi hylätä epäasiallisuuden vuoksi, aineistonkeruupäivänä sairaana oli jopa 12 oppi-

lasta, viisi oppilasta ei halunnut osallistua tutkimukseen, kolme oppilasta ei ollut palautta-

nut tutkimuslupahakemusta ja yksi oppilas jäi tutkimuksesta pois muista syistä.  

 

Tutkimusaineiston hankkiminen alakoulun puolelta oli järkevää siksi, että tulen itse työs-

kentelemään alakoulussa ja haluan saada tietoa alakouluikäisistä oppilaista. Fenomenologi-

sessa tutkimuksessa on tärkeää löytää tutkittaviksi sellaisia, joilla oletetaan olevan koke-

muksia tutkittavasta ilmiöstä (Virtanen, 2006, s. 172). Kohdejoukollani kuudesluokkalaisil-

la on ehtinyt kertyä jo melko paljon mahdollisia jännittämiskokemuksia, joista kertoa. 

5.5 Aineistonhankinnan prosessi 

Tutkimuslupien hankkiminen sujui vaivatta ja aikaa tutkimuslupien hankkimisesta varsi-

naiseen aineiston keruuseen kului noin kuukausi. Lupien hankkimista ehkä helpotti se, että 

olen ollut kouluavustajana ja sijaisena koulussa josta aineiston keräsin ja kaikki opettajat 

sekä rehtori olivat minulle entuudestaan tuttuja. Lisäksi noin puoli vuotta ennen aineiston 

keräämistä sijaisena ollessani olin alustavasti puhunut rehtorin ja kohdeluokkien opettajien 

kanssa mahdollisesta aineistonkeruusta.  

 

Aloitin aineistonhankinnan pyytämällä ensin alustavan suullisen tutkimusluvan rehtorilta 

samalla kertoen, mitä olen tutkimassa, millä tavalla aineisto on tarkoitus hankkia sekä 

kuinka suurta kohdejoukkoa tavoittelen ja miltä luokka-asteelta. Sen jälkeen hankin kau-

pungin sivistystoimelta kirjallisen luvan. Tutkimuslupahakemuksessa kerroin kuka olen, 

mitä opiskelen ja missä, mitä olen tutkimassa, miten kerään aineiston, mikä on kohdejou-
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kon suuruus ja mikä luokka-aste on kyseessä. Lisäksi annoin yhteystietoni. Kirjallisen lu-

van saatuani hankin koulun rehtorilta kirjallisen luvan tuomalla hakemuksessa samat asiat 

ilmi, kuin sivistystoimelta pyytämässäni hakemuksessa. Kerroin hakemuksessa myös sen, 

että olen saanut sivistystoimelta luvan. Tämän jälkeen jaoin opettajien lokeroihin palautus-

kirjeellä varustetun tutkimuslupahakemuksen, jossa kerroin taas tutkimuksen kannalta 

oleelliset asiat samalla tavalla, kuin sivistystoimelle ja rehtorille osoitetussa hakemuksessa, 

annoin yhteystietoni ja toin ilmi, että olen saanut sivistystoimelta ja rehtorilta luvan. Opet-

tajilta luvat saatuani menin koululle sopimaan opettajien kanssa tutkimusaikoja ja jaoin 

opettajille oppilaiden huoltajille osoitetut tutkimuslupahakemukset, jossa oli jälleen kuvat-

tu tutkimuksen kannalta samat oleelliset asiat, kuin edellisissä hakemuksissa. Opettajat 

lähtivät innoissaan mukaan tutkimukseen ja aikataulujen sopiminen sujui jopa niin hyvin, 

että opettajat yrittivät oma-aloitteisesti keskenään sopia aikataulut niin, että saisin kaikki 

aineistot kerättyä kahden päivän aikana.  

  

Aineistonkeruupäivänä oppilaat palauttivat tutkimuslupahakemukset minulle ennen kirjoit-

tamisen alkua. Jokaisessa tutkimuslupahakemuksessa kaupungin sivistystoimesta lähtien 

korostin vapaaehtoisuutta, aineiston käyttöä vain tutkimustarkoitukseen, kirjoitelmien ni-

metöntä käsittelyä ja niiden tuhoamista gradun valmistuttua. Kaikki tutkimuslupahake-

mukset olivat lähes identtisiä, lukuun ottamatta pieniä muutoksia, joita täytyi tehdä eri ta-

hojen lupahakemuksiin. Vielä ennen kirjoittamisen alkua painotin nimettömyyttä, vapaaeh-

toisuutta ja kirjoitelmien luotettavaa käsittelyä. Kirjoittamiseen varasin jokaisessa luokassa 

aikaa yhden 45 minuutin mittaisen oppitunnin.  

5.6 Sisällönanalyysi aineistonanalyysimenetelmällä 

Tässä gradussa analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Aineis-

ton analyysimenetelmäksi valittiin aineistolähtöinen sisällönanalyysi siksi, koska se nou-

dattaa sujuvasti fenomenologisen tutkimuksen kulkua ja rakennetta. Tuomi ja Sarajärvi 

(2009, s. 108) kuvaavat aineistolähtöistä laadullista aineiston analyysia voidaan kolmivai-

heiseksi prosessiksi, jossa ensimmäisenä on aineiston redusointi eli pelkistäminen, toisena 

aineiston klusterointi eli ryhmittely ja viimeisenä abstrahointi, eli teoreettisten käsitteiden 

luominen.  
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Analyysi alkaa aineiston pelkistämisellä, eli redusoinnilla, jossa analysoitava informaatio 

pelkistetään niin, että aineistosta karsitaan pois kaikki tutkimuksen kannalta epäolennainen 

ja pelkistetään tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset. Aineistoa voidaan pelkistää esi-

merkiksi siten, että aukikirjoitetusta aineistosta etsitään tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisu-

ja ja niitä voidaan alleviivata eri värein. Ennen analyysin aloitusta täytyy sisällönanalyysis-

sa määrittää analyysiyksikkö, jota ohjaa aineiston laatu ja tutkimustehtävä. (Tuomi & Sara-

järvi, 2009, s. 109.) Tässä tutkimuksessa analysointi aloitettiin lukemalla aineisto moneen 

kertaan läpi. Kaikki 58 kirjoitelmaa oli kirjoitettu tutkijan toimesta sähköiseen muotoon 

sana sanalta ja tekstiin tehtiin korostuksia eri värein etsien samaa asiaa kuvaavia ilmaisuja. 

Samaa kuvaavat alkuperäisilmaukset ryhmiteltiin saman pelkistetyn ilmauksen alle. Alku-

peräinen taulukko aineiston pelkistämisestä on 17 sivun mittainen, joten tässä esitetään 

vain esimerkki aineiston pelkistämisestä (taulukko 1). 
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Taulukko 1.  Esimerkki aineiston pelkistämisestä. 

ALKUPERÄISILMAUS PELKISTETTY ILMAUS  

 

”... paitsi vähän (jännitän) että alen-

taanko kiusaamaan yms” 

 

”Käytävällä minua jännittää se että saa-

tan joutua kiusatuksi.” 

 

”Koulussa minua on kiusattu ja kiusa-

taan edelleen, joten jännitän mitä he 

koulussa tekevät. Heti aamulla kun he-

rään, rupeaa minua jännittämään kou-

luun meno.” 

 

”Jännitän, että joku haukkuisi minua tai 

kiusaisi minua.” 

 

”Jännittää kiusataanko vai ei jos ei.” 

 

”Sekin vähän jännittää haukutaanko vai 

kiusataanko minua.” 

 

 

Kiusatuksi joutumisen jännitys 

 

 

”Minua jännittää kun pitää esiintyä yk-

sin luokan edessä, siinä tulee ahdistunut 

olo.” 

 

”Kun joutuu mennä luokan eteen esittä-

mään jotain yksin.” 

 

 

Esiintymisten jännittäminen 

yksin luokan edessä 

 

 

”Koulussa jännitän hieman sitä, että 

miten kokeet menee, mutten kuminkaan 

mitenkään erityisen paljon.” 

 

”... jos on tulossa koe joka on minulle 

vaikeasta aineesta tai jos ei ole aikaa 

lukea.” 

 

”Jännitän ennen kokeita, että onko koe 

vaikea vai helppo.” 

 

Kokeiden sujumisen jännittämi-

nen 

 

 

Seuraavassa vaiheessa aineisto ryhmitellään eli klusteroidaan. Koodatut alkuperäisilmauk-

set käydään tarkoin läpi etsien samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä 

ja samaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään luokaksi sekä nimetään sisältöä kuvaavalla kä-
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sitteellä. Aineisto tiivistyy ja yksittäiset tekijät liitetään yleisempiin käsitteisiin. Käsitteet 

ryhmitellään ensin alaluokkiin, alaluokat ryhmitellään yläluokkiin, yläluokat pääluokkiin ja 

pääluokat ryhmitellään yhdistäviin luokkiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 110.) Tässä tut-

kimuksessa klusterointivaiheessa alkuperäisilmaukset luettiin huolellisesti läpi. Samaa tar-

koittavat alkuperäisilmaukset luokiteltiin omiksi luokiksi ja niille nimettiin sisältöä kuvaa-

valla käsitteellä. Näin saatiin alaluokkia, joita muodostui yhteensä 60. Esimerkkinä tästä on 

alla oleva taulukko 2. 

Taulukko 2.  Esimerkki aineiston ryhmittelystä alaluokkiin. 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 

 

Kiusatuksi joutumisen jännitys 

 

Fyysisen kiusaamisen pelko 

 

Säikäytetyksi joutumisen jännitys  

 

 

Kiusatuksi joutuminen 

 

 

Esiintymisten jännittäminen yksin 

luokan edessä 

 

Esitelmien pitäminen yksin 

 

 

Esiintyminen yksin 

 

 

Koearvosanojen jännittäminen 

 

Kokeiden sujumisen jännittäminen 

 

Kokeiden saamisen jännittäminen 

 

 

Kokeissa menestyminen 

 

 

Tämän jälkeen aineiston pelkistämistä jatkettiin etsimällä 60 alaluokasta yhtäläisyyksiä ja 

muodostamalla niistä yläluokkia (taulukko 3), joita saatiin yhteensä 24. 
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Taulukko 3.  Esimerkki aineiston ryhmittelystä yläluokkiin. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

 

Kiusatuksi joutuminen 

 

Pilkkaaminen 

 

Pienluokalla olosta kiusaaminen 

 

 

Kiusaaminen 

 

 

Esiintyminen yksin 

 

Yleisölle esiintyminen 

 

Oman vuoron jännittäminen 

 

Esiintyminen 

 

Vastaaminen 

 

 

Esilläolo ja puhuminen 

 

 

Menestyminen koulussa 

 

Kokeissa menestyminen 

 

Koulumenestys 

 

Aineiston ryhmittelyä jatkettiin edelleen yhdistelemällä 24 yläluokkaa pääluokiksi. Pää-

luokkia saatiin yhteensä 11. Tätä kuvaa taulukko 4.  



38  

 

  

Taulukko 4.  Esimerkki aineiston ryhmittelystä pääluokkiin. 

YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Kiusaaminen 

 

Negatiivinen huomiointi 

 

 

Joutuu kiusatuksi ja syrjityksi 

 

 

Esilläolo ja puhuminen 

 

Työskentely ja toimiminen ihmisten 

kanssa 

 

 

Sosiaaliset tilanteet 

 

 

Koulutöiden määrä 

 

Läksyjen tarkistus 

 

Koulumenestys  

 

Koulutyöt ja koulumenestys 

 

 

Aineiston pelkistämisen jälkeen tehdään abstrahointi, eli erotetaan tutkimuksen kannalta 

olennainen tieto, sekä muodostetaan teoreettisia käsitteitä valikoidun tiedon perusteella. 

Alkuperäisinformaation kielellisistä ilmauksista edetään kohti teoreettisia käsitteitä ja joh-

topäätöksiä. Luokituksia yhdistellään niin pitkälle kuin aineiston sisällön näkökulma sallii. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 111.) Tässä tutkimuksessa saatiin muodostettua kaksi yhdis-

tävää jotka kuvataan taulukossa 5. 

 

Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 112) mukaan aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa vasta-

us tutkimustehtävään saadaan käsitteitä yhdistelemällä. Sisällönanalyysi on tulkintaa ja 

päättelyä ja siinä empiirisestä aineistosta edetään kohti käsitteellisempää näkemystä tutkit-

tavasta ilmiöstä. Abstrahoinnissa muodostetaan yläkäsitteiden avulla kuvaus tutkimuskoh-

teesta ja teorianmuodostuksessa johtopäätöksiä ja teoriaa verrataan jatkuvasti alkuperäi-

seen aineistoon. Empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 112–113.) 

 

Tuloksissa kuvataan empiirisen aineiston pohjalta luotu malli, käsitejärjestelmä, kuvaavat 

teemat tai käsitteet ja myös luokittelujen pohjalta muodostetut käsitteet tai kategoriat ja 

niiden sisällöt.  Tehtäessä johtopäätöksiä pyritään ymmärtämään, mitä asiat merkitsevät 

tutkittaville. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 113.) 
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Taulukko 5.  Aineiston teoreettisten käsitteiden muodostaminen pääluokkien avulla. 

PÄÄLUOKKA YHDISTÄVÄ LUOKKA 

 

Joutuu kiusatuksi ja syrjityksi 

 

Koulutyöt ja koulumenestys 

 

Sosiaaliset suhteet  

 

Epävarmuus 

 

Vieraat asiat ja ihmiset 

 

 

Asioita joita koulussa jännitetään  

 

 

Uuteen kouluun meneminen 

 

Oppituntien ulkopuoliset tapahtumat 

 

Liikuntatunnit  

 

Väärien toimintamallien seuraukset 

 

Ei-toivotut ja negatiiviset tapahtumat 

koulussa 

 

Sosiaaliset tilanteet 

 

 

Tilanteita joita koulussa jännitetään  
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6 ANALYYSIN TULOKSET 

Seuraavassa luvussa käsitellään 58 kirjoitelman pohjalta saadut analyysin tutkimustulokset 

niistä asioista ja tilanteista, joita tutkimuskohteena olevat kuudesluokkalaiset koulussa jän-

nittävät. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi: 1. mitä asioita kuudesluokkalaiset koulussa jännit-

tävät? ja 2. mitä tilanteita kuudesluokkalaiset koulussa jännittävät? Vastauksia tutkimusky-

symyksiin haettiin kirjoitelmilla, jossa tutkittavat saivat vapaasti kirjoittaa kaiken mieleen 

tulevan koulussa jännittäviksi koetuista asioista, tekijöistä ja tilanteista ilman selkeää ot-

sikkoa. Kirjoitelmia ei kirjoitettu tutkimuskysymyksiä kuvaavilla otsikoilla, vaan tekstiä 

tuotettiin vapaasti. Näin oppilaiden vastauksia ei ohjailtu ja vastaukset nousivat oppilaiden 

omista kokemuksista. Tutkimuskysymykset tarkentuivat aineiston analyysin aikana kah-

teen pääkysymykseen, jotka seuraavassa kuvataan omissa alaluvuissaan pääluvuittain. Mo-

lemmissa alaluvuissa käsitellään pääluokkien muodostamiseen johtaneita ylä- ja alaluokkia 

taulukoiden avulla. Tulosten esittelyssä kirjoitelmista esitetään kursivoituja suoria lainauk-

sia. Saaduista tuloksista esitetään tutkijan omia kommentteja ja tuloksia pohditaan teoria-

tietoon nojaten. 

6.1 Asioita joita koulussa jännitetään 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, mitä asioita kuudesluokkalaiset koulussa jännittä-

vät, pyrittiin löytämään vastauksia vapaan kirjoitelman avulla. Analyysin myötä muodos-

tettiin viisi pääluokkaa, jotka ovat joutuu kiusatuksi ja syrjityksi, koulutyöt ja koulumenes-

tys, sosiaaliset suhteet, epävarmuus sekä vieraat asiat ja ihmiset.  

6.1.1 Joutuu kiusatuksi ja syrjityksi 

Pääluokka joutuu kiusatuksi ja syrjityksi muodostui yläluokista kiusaaminen ja negatiivi-

nen huomiointi. Pääluokka on esitetty alla olevassa taulukossa 6. 
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Taulukko 6.  Pääluokka joutuu kiusatuksi ja syrjityksi. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

 

Kiusatuksi joutuminen 

 

Pilkkaaminen 

 

Pienluokalla olosta kiu-

saaminen 

 

 

Kielteinen huomiointi 

 

Epämiellyttävä huomi-

ointi 

 

Kiusaaminen 

 

 

 

 

 

 

 

Negatiivinen huomiointi 

 

Joutuu kiusatuksi 

ja syrjityksi 

 

Yläluokan kiusaaminen muodostaa alaluokat kiusatuksi joutuminen, pilkkaaminen ja pien-

luokalla olosta kiusaaminen.  

 

Ensimmäisessä alaluokassa, kiusatuksi joutuminen, aineistosta nousi jonkun verran suoria 

mainintoja kiusatuksi joutumisen jännittämisestä. Myös fyysisen kiusaamisen pelko sai 

mainintoja. Muutama oppilas kertoo jännittävänsä säikäytetyksi joutumista, joka tässä luo-

kiteltiin kiusaamiseksi sen aiheuttaman negatiivisen tunteen vuoksi. Kiusaamisesta ja fyy-

sisen kiusaamisen jännittämisestä kirjoitettiin muun muassa seuraavalla tavalla: 

 

”Jännittää kiusataanko vai ei.” 

 

”Käytävällä minua jännittää se että saatan joutua kiusatuksi.” 

 

”Jos joku käy kimppuun.” 

 

Jokunen maininta koski jännitystä pilkan kohteeksi tulemisesta. Lisäksi yksi oppilas mai-

nitsi jännittävänsä sitä, että pelkää tulevansa kiusatuksi pienluokalla olemisen takia. Eräs 

oppilas kirjoittaa: 

 

”Tunneilla jännitän ehkä sitä että joku toinen alkaa mollata mua ja jos mä en saa siihen 

sanottua mitään niin mulle aletaan huudella että servattu ja tarjoiltu ja se alkaa nolottaa.” 
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Kiusaamiselle on annettu seuraavan määritelmä: ”kiusaaminen on tapahtumasarja, jossa 

yksi tai useampi henkilö alistaa, psyykkisesti tai fyysisesti, suoraan tai epäsuoraan, toista 

henkilöä toistuvasti ja jatkuvasti” (Harjunkoski & Harjunkoski, 1994, s. 19). Kappaleessa 

3 (jännittäminen koulussa) mainittiin, että sosiaalisissa tilanteissa jännittäminen voi juontaa 

juurensa esimerkiksi koulukiusaamisesta (Martin ym. 2010, s. 28). Almonkari (2007, s. 

134) kuvasi aiemmin, että niillä yliopisto-opiskelijoilla, joilla oli itsestään kielteinen viesti-

jäkuva, oli taustalla muun muassa kiusatuksi joutumista koulussa. Lisäksi kiusatuksi tule-

minen tai naurunalaiseksi joutuminen aiheuttavat lapselle häpeää, arvottomuutta ja nöyryy-

tetyksi tulemista ja nämä voivat vaikuttaa pitkään sosiaaliseen kanssakäymiseen (Almon-

kari, 2007, s. 36).  

 

Yläluokkaan negatiivinen huomiointi kuuluu alaluokat kielteinen huomiointi ja epämiellyt-

tävä huomiointi. Ne sisälsivät yhdet maininnat osoittelusta ja yläluokkalaisten katseista 

sekä kahden oppilaan maininnan muiden katseista. Yksi oppilas kirjoitti jännittävänsä 

huomion keskipisteenä olemista.  

 

”Jännitän yleisesti koulussa sitä, miten muut katsovat itseäni.” 

 

”Jos olen huomion keski piste.” 

 

”Jos joku osoittelee minua.” 

6.1.2 Koulutyöt ja koulumenestys 

Taulukko 7 havainnollistaa pääluokan koulutyöt ja koulumenestys muodostamista yläluok-

kien ja alaluokkien kautta. Tähän pääluokkaan sisältyi lukuisia kommentteja, jotka viittaa-

vat koulutöiden ja koulumenestyksen jännittämiseen. 
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Taulukko 7.  Pääluokka koulutyöt ja koulumenestys. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Koulutöiden määrä  

 

 

Läksyjen tarkistus 

 

 

Menestyminen koulussa 

 

Kokeissa menestymi-

nen 

 

 

Koulutöiden määrä 

 

 

Läksyjen tarkistus 

 

 

Koulumenestys 

 

Koulutyöt ja koulumenes-

tys 

 

 

Yläluokka koulutyöt ja koulumenestys muodostui kolmesta yläluokasta: koulutöiden mää-

rä, läksyjen tarkistus sekä koulumenestys. Kaksi ensimmäistä yläluokkaa muodostettiin 

samannimisistä alaluokista, sillä alaluokkien muodostuksen jälkeen läksyjen tarkistus ja 

koulumenestys eivät yhdistyneet minkään toisen alaluokan kanssa yhteiseksi yläluokaksi, 

vaan ne oli järkevintä jättää yksittäisiksi luokiksi.  

 

Koulutöiden määrää jännitti vain harva oppilas. Tähän sisältyi sekä läksyjen että kokeiden 

määrä. Eräs oppilas kirjoitti, että hän jännittää ”koulussa eniten ehkä kokeita, että tuleeko 

ne kaikki yhteen pötköön...”. 

 

Läksyjen tarkistuksen jännittäväksi koki ainoastaan yksi oppilas.  

 

”Vähän jännittää läksyjen tarkistus.” 

 

Yläluokkaan koulumenestys sisältyi alaluokat menestyminen koulussa ja kokeissa menes-

tyminen. Ensimmäiseksi mainittuun alaluokkaan sisältyi kommentteja todistuksen nume-

roista, koulumenestyksestä ja todistuksen saamisesta. Jälkimmäiseen alaluokkaan kuului 

mainintoja koearvosanoista, kokeiden sujumisesta ja kokeiden saamisesta. Koulumenes-

tyksestä oppilaat kirjoittivat muun muassa seuraavasti: 

 

”Koulussa jännitän yleensä eniten että minkälaisen todistuksen saan.” 
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”Suurin asia mikä minua koulussa jännittää on, että minkälaisen todistuksen saan opetta-

jalta. Sitä tulee jännitettyä viikkoja ennen niiden jakamista.” 

  

”Silloin kun haetaan kokeita niin jännittää että tuleeko hyvä numero vai ei.” 

 

”... kokeen jälkeen jännitän numeroa jonka siitä kokeesta saan.” 

 

Pääluokka koulutyöt ja koulumenestys sisälsi lukuisien oppilaiden kommentteja jännitys-

kokemuksista. Tulee kuitenkin huomata, että yläluokat koulutöiden määrä ja läksyjen tar-

kistus keräsivät huomattavasti vähemmän mainintoja kuin yläluokka koulumenestys, jossa 

huomattavan moni oppilas koki jännitystä todistuksen numeroista, koulumenestyksestä ja 

todistuksen saamisesta. Tämä pääluokka nousi yhdeksi tärkeimmistä jännitystä aiheutta-

vaksi asiaksi koulussa. Tämän perusteella tutkimuskohteena olevat kuudesluokkalaiset 

oppilaat ovat kiinnostuneita koulutöistä ja menestymisestään koulussa, mutta kokevat nii-

den vuoksi myös huolta ja stressiä. Kappaleessa kolme tuotiin esiin, että koulumenestyk-

sellä ja itsetunnolla on vahva yhteisvaikutus. Koulumenestyksen yhtenä selittävänä tekijä-

nä on itseluottamus ja käsitys omasta oppimisesta paljon vahvemmin kuin älykkyys. (Kel-

tikangas-Järvinen, 1994, s. 40.) 

6.1.3 Sosiaaliset suhteet  

Tässä tutkimusongelmassa neljännen pääluokan muodostaa sosiaaliset suhteet ja se sai 

kirjoitelmissa yhteensä viisitoista mainintaa. Yläluokkaan kaverit kuuluu oppilaiden jänni-

tyskokemuksia liittyen kavereiden määrään ja kaverisuhteisiin. Toiseen yläluokkaan, yksin 

jääminen, liittyy jännitystä sosiaalisesta asemasta, kaverisuhteiden heikkenemisestä, syr-

jinnästä luonteen ja ominaisuuksien perusteella sekä yksinolosta luokkaretkellä. Pääluokka 

on kuvattu yläluokkineen ja alaluokkineen taulukossa 8.  

  



45 

 

 

Taulukko 8.  Pääluokka sosiaaliset suhteet. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Kavereiden määrä 

 

Kaverisuhteet 

 

 

Sosiaalinen asema 

 

Kaverisuhteiden heikkene-

minen 

 

Syrjintä luonteen ja ominai-

suuksien perusteella 

 

Yksinolo luokkaretkellä 

 

Kaverit 

 

 

 

 

Yksin jääminen 

 

Sosiaaliset suhteet  

 

Ensimmäisen yläluokan muodostaa kaverit. Vain muutama oppilas koki kavereiden määrän 

osalta jännittäväksi sen, saako kavereita ja keiden kanssa olla mikäli paras ystävä on sai-

raana. Eräs oppilas kirjoitti jännittävänsä sitä, mitä tehdä ”jos kukaan hyvä kaverini ei ole 

koulussa silloin jännittää vähän, kun en tiedä kenen kanssa olisin”. Alaluokassa kave-

risuhteet esiin nousi muutamien oppilaan kommentteja koskien runsaita ja laadukkaita ka-

verisuhteita sekä kaveriasioita yleisesti. Tätä alaluokkaa oppilaat kuvaavat muun muassa 

seuraavasti: 

 

”Kavereiden määrä ja niiden laatu ovat jännityksen etusijalla.” 

 

”Jännitän koulussa joskus kaverijuttuja pienesti:” 

 

Ihminen, joka pelkää hylätyksi tulemista, kokee itsensä puutteelliseksi ja pelkoa pidetään 

itsestä johtuvana ja häpeällisenä. Omat tarpeet pyritään ilmaisemaan niin, ettei jouduttaisi 

hylätyksi ja vähitellen omia tarpeita ilmaistaan aina vain vähemmän. (Toskala, 1997, s. 

52.) Yläluokassa yksin jääminen ensimmäisen alaluokan muodostaa sosiaalinen asema. 

Keltikangas-Järvisen (2010, s. 192) mukaan sosiaalinen status merkitsee lapselle paljon ja 

ryhmän ulkopuolelle jääminen uhkaa kokonaisvaltaisesti lapsen kehitykselle. Saaduissa 

tutkimustuloksissa sosiaaliseen asemaan liittyvässä jännityksessä yksi oppilas kokee jännit-
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täväksi sen, onko hän suosittujen joukossa. Suosittujen kuvitelmat omasta paremmuudes-

taan koki jännittäväksi yksi oppilas ja hän kuvaa tilannetta seuraavalla tavalla: 

 

”Minua jännittää taino en virallisesti jännitä, mutta se kun ”suositut” kuvittelevat olevan-

sa muita parempia, ja saavat määräysvallan.” 

 

Tässä alaluokassa yksi oppilas koki jännittäväksi sen, miten oma sosiaalinen asema vaikut-

taa koulutyöskentelyyn. Tutkijana koin kiintoisana tällaisen jännityksen. 

 

”Jännitän koulussa esim kuinka suosittu olen luokalla ja miten se vaikuttaa koulutyösken-

telyyn.” 

 

Alaluokka kaverisuhteiden heikkeneminen käsittää kaksi kommenttia riidoista kavereiden 

kanssa sekä yhden viittauksen pelkoon kavereiden syrjinnästä tullessa valituksi kunniateh-

tävään. Hylätyksi tuleminen satuttaa ihmistä todella paljon ja hylätyksi tuleminen vaikuttaa 

ihmisen itseluottamukseen, kykyyn luottaa muihin ja identiteettiin (Höistad, 2003, s. 18). 

Oppilaat kirjoittivat näistä muun muassa seuraavasti: 

 

”Jännitän, että jos minut valittaisiin tekemään jotain ”kunniatehtävää” kaverini ei enää 

haluaisi olla kanssani. Niin meinasi jo kerran käydä, kun minut valittiin lukemaan kirk-

koon jotain Uudesta testamentista.” 

 

”Jos tulee riitoja parhaiden kavereiden kanssa, niin voi jännittää, että saadaanko me selvi-

tettyä asiat?” 

 

Alaluokassa syrjintä luonteen ja ominaisuuksien perusteella yksi oppilas jännittää, että 

häntä syrjitään hiljaisen luonteen perusteella ja yksi oppilas pelkää tulevansa hylätyksi 

lahjakkuuden vuoksi.  

 

”Jos se (kaverien saanti) johtuu siitä, että monet saattavat pitää minua nörttinä ja hikipin-

kona.” 

 

Yksi oppilas kuvaa miten ”minua jännittää myös tuleva luokkaretki Särkänniemeen, koska 

jännitän joudunko olemaan siellä yksin”. 
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Sosiaaliset suhteet koettiin tärkeäksi. Ihminen pyrkiikin liittymään toisiin ihmisin ja se on 

ihmisenä olemisen perusta. Näin ollen hylätyksi tulemisen ja yksin jäämisen pelko on ym-

märrettävää. (Toskala, 1997, s. 51.) Höistad (2003, s. 17) kuvaakin, että tarve tulla nähdyk-

si ja hyväksytyksi sekä rakkauden ja läheisyyden tarve ovat edellytys sillä että ihminen 

tuntee olevansa yhteenkuuluva muiden kanssa. Yhteenkuuluvuuden tarve onkin tärkeä tar-

ve, sillä se on pohjana läheisyydelle, turvallisuudelle ja rakkaudelle. (Höistad, s. 2003, 

s.17.) Keltikangas-Järvinen (2010, s. 193) kuvaa, että sosiaalinen asema on lapselle etenkin 

murrosiässä tärkeämpää kuin sosiaalinen suosio (ystävien määrä) ja korkea sosiaalinen 

asema on merkityksellisempi kehitykselle kuin myötätuntoisten ystävien määrä. Tässä tut-

kimuksessa esiin nousi kaverisuhteiden määrän tärkeys, mutta tulokset puoltavat myös 

vahvasti Keltikangas-Järvisen kuvaamaa lapsen sosiaalisen aseman tärkeyttä.  

6.1.4 Epävarmuus 

Taulukko 9 kuvaa pääluokan epävarmuus muodostamista ylä- ja alaluokkien kautta. Pää-

luokka sisältää kolme yläluokkaa, jotka ovat epävarmuus itsestä, epäonnistumisen pelko 

sekä epävarmuus ruumiintoiminnoista ja murrosiästä.   
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Taulukko 9.  Pääluokka epävarmuus. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Muiden mielipiteet 

 

Epävarmuus omasta itsestä 

 

Ulkonäköpaineet 

 

Todellinen minä 

 

 

Pelko epäonnistumisesta 

oppitunnilla 

 

Esiintymisessä epäonnistu-

minen 

 

Epävarmuus heikon osaa-

misen vuoksi 

 

Väärin lukeminen ja puhu-

minen 

 

 

Kuukautiset 

 

Haiseeko pahalta 

 

Vessassa käyminen 

 

Epävarmuus itsestä 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epäonnistumisen pelko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epävarmuus ruumiintoi-

minnoista ja murrosiästä 

 

Epävarmuus 

 

Yläluokkaan epävarmuus itsestä kuuluu alaluokka muiden mielipiteet, joka sisältää vain 

muutaman oppilaan kommentit toisten mielipiteiden jännittämisestä.  

 

”Usein siis jännittää toisten mielipiteet.” 

 

Alaluokkaan epävarmuus omasta itsestä sisältyy muutaman oppilaan kommentteja. Oppi-

laat kokevat erilaisuuden sekä omana itsenä olon jännittäväksi. Omaan itseen liittyvästä 

epävarmuudesta kirjoitettiin muun muassa seuraavasti: 

 

”Minusta tuntuu että olen koulussa erilainen kun kotona, koska minun kaverini myös ovat 

erilaisia koulussa kuin kotona.” 
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”...Joten aluksi aina jännittää olla oma ittensä.” 

 

Alaluokassa ulkonäköpaineet on mainintoja uuden hiustyylin, pukeutumisen, silmälasien ja 

ylipäänsä ulkonäön jännittämisestä. Muutama oppilas kokee ulkonäköön liittyvät asiat jän-

nittävänä. Eräs oppilas kertoo, että ”jännitän myös sitä että näytänkö hyvältä”. Kirjoitel-

missa oli kaksi mainintaa, jotka koskivat uuden hiustyylin jännittämistä. Yksi oppilas mai-

nitsi suoraan, että häntä jännittää tuleeko hän kiusatuksi silmälaseista. Pukeutumiseen liit-

tyviä jännittämiskokemuksia oli useammalla oppilaalla. Tästä kirjoitettiin esimerkiksi seu-

raavasti: 

 

”Pukeutuminenkin jännittää jonkun verran, että onko mulla nyt ihan väärät vaatteet pääl-

lä.” 

 

”Joskus kun tulee kouluun ja on vaikka uusi vaate niin jännittää mitä muut siitä ajattelevat 

jos joku katsoo ihmettelevästi.” 

 

”Mietin aina ovatko vaatteeni hyvin.” 

 

Teoriaosiossa on tuotu esiin itsetunnon määritelmä. Itsetunto on osa minäkuvaa ja sillä 

tarkoitetaan muun muassa kykyä luottaa itseensä ja riippumattomuutta muiden mielipiteis-

tä. (Keltikangas-Järvinen, 1994, s. 16.) Edellä kuvatut tulokset kuvastavat kuudesluokka-

laisten epävarmuutta itsestä ja heikkoa itsetuntoa. Toisaalta kuudesluokkalaiset elävät var-

haisnuoruutta, joka sijoittuu ikävuosien 12–14 tietämille. Tällöin itsetuntemus alkaa raken-

tua ja tästä syystä nuori käyttäytyy korostuneen itsetietoisesti. (Aalberg & Siimes, 2007, s. 

68–69.)  

 

Toinen yläluokka on epäonnistumisen pelko. Epäonnistumisen pelko nähdään tässä yhtey-

dessä epävarmuutena. Pohdin, että mikäli omaa epäonnistumista ei tarvitsisi jännittää, niin 

silloin ei oltaisi epävarmoja. Epäonnistumista pelkäävä ajatellaan tässä olevan epävarma 

omasta onnistumisestaan. Tämä yläluokka muodostui neljän alaluokan kautta. Ensimmäi-

nen alaluokka on pelko epäonnistumisesta oppitunnilla ja siihen sisältyi melko paljon 

kommentteja. Muutama oppilasta kokee jännittäväksi sen, että tekee tunnilla jotain väärin 

ja nolaa itsensä. Yksi oppilas jännittää naurunalaiseksi joutumista ryhmätöitä tehdessä jos 
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ei osaa. Tunnilla väärin toimimista pitää jännittävänä muutama oppilas. Väärin vastaami-

sen jännitys on läsnä hieman useammassa oppilaassa. Martin (2007, s. 47) kuvaa, että jän-

nittäjän olisi koettava turvallisessa ja riittävän haasteellisessa ympäristössä onnistumiset, 

virheet ja epävarmuuden tunteet kuuluvaksi normaaliin elämään ja pohdin, että näitä tilan-

teita olisi tärkeää tarjota koulussa riittävän paljon. Epäonnistumisen pelosta kirjoitettiin 

muun muassa näin: 

 

”Myös joskus ääneen lukeminen jännittää, koska en haluaisi, että mokaisin.” 

 

”Tiedän, että ei haittaa vaikka vastaisin väärin, mutta silti se on jollain tapaa jännittä-

vää.” 

 

”Joskus jännittää se että kun opettaja kysyy kysymyksen niin mitä jos vastaan väärin vä-

hän noloa.” 

 

”Minua pyydetään sanomaan jotain vastauksia kysymyksiin jos vastaankin jotenkin väärin 

niin se jännittää.” 

 

Viimeinen yläluokka epävarmuus ruumiintoiminnoista ja murrosikä liitettiin tähän pää-

luokkaan siksi, että sen käsittämät alaluokat sisältävät mainintoja vessakäyntien jännittämi-

sestä, huomattavaa epävarmuutta kuukautisiin liittyen ja jännittämistä pahanhajuisuudesta. 

Nämä maininnat käsitettiin sisältävän epävarmuutta.  

 

Kaksi oppilasta vastasi jännittävänsä kuukautisia niiden epävarman alkamisen vuoksi ja 

koska kuukautisten aikana tulee käytyä usein vessassa ja ”siitä tulee vähän paineita”. 

Kaksi oppilasta koki myös pahalta haisemisen pelon jännittäväksi.  

 

”Minä jännitän koulussa sitä että haisenko hieltä sillä se olisi noloa jos haisisi.” 

 

WC-käynnit koulupäivän aikana oli mainittu jännittäväksi muutaman oppilaan kirjoitel-

missa. Tässä jännitystä herätti itse vessassa käyminen, WC-käynnin aikana kuuluvat äänet 

sekä luvan pyytäminen käydä vessassa. Myös sitä jännitettiin jos joku tulee ja avaa oven. 

 

”Se jännittää joskus kun kysyy saako mennä vessaan.” 
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6.1.5 Vieraat asiat ja ihmiset 

Viimeinen tähän tutkimuskysymykseen liittyvä pääluokka on vieraat asiat ja ihmiset, joka 

muodostuu yläluokista uudet ihmiset koulussa ja uudet tilat. Alapuolella olevassa taulukos-

sa 10 on kuvattu tämän pääluokan muodostaminen. 

 

Taulukko 10. Pääluokka vieraat asiat ja ihmiset. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Uudet opettajat 

 

Uusi oppilas 

 

Uudet ihmiset 

 

 

Vieraassa luokassa asiointi 

 

Uudet paikat koulussa 

 

Uudet ihmiset koulussa 

 

 

 

 

 

 

Uudet tilat 

 

Vieraat asiat ja ihmiset 

 

Yläluokka uudet ihmiset koulussa sisältää kolme alaluokkaa. Uudet opettajat (uusi luokan-

opettaja, sijainen ja tulevat yläkoulun opettajat) kokee jännittäväksi muutama oppilas. 

Kaksi oppilasta mieltää luokkaan tulevat uudet oppilaat jännittäväksi. Aineistosta oli vielä 

erotettavissa alaluokka uudet ihmiset omaksi kokonaisuudekseen. Sitä ei sisällytetty ala-

luokkaan uudet opettajat tai uudet oppilaat, koska siinä puhuttiin yleisesti uusista ihmisis-

tä, eikä kohdennetusti opettajista. Uudet ihmiset kokee jännittäväksi kaksi oppilasta. Tästä 

yläluokasta kirjoitettiin muun muassa seuraavasti:  

 

”Jos luokalle tulee uusi oppilas.” 

 

”Uuden opettajan näkeminen.” 

 

”Kun joku jota en niinkään tunne tulee puhumaan minulle, jännitän osaanko vastata hä-

nelle oikeilla sanoilla.” 

 

Toinen tämän pääluokan yläluokista on uudet tilat, joka koostuu alaluokista vieraassa luo-

kassa asiointi ja uudet paikat koulussa. Alaluokka vieraassa luokassa asiointi koettiin on-
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gelmalliseksi luokiteltavaksi. Vaikka vieraaseen luokkaan menemiseen liittyy vahvasti 

sosiaalinen tilanne ja esilläolo vieraiden ihmisten edessä, luokiteltiin se silti tähän, koska 

jännitystä aiheuttavaksi tekijäksi luettiin tässä vieras luokka. Kaksi oppilasta kokee puhu-

misen ja käymisen vieraassa luokassa jännittäväksi. 

 

”Jos minä joudun hakea jostakin luokasta jotain tavaraa tai sanoa jotakin niin jännittää 

aika paljon.” 

 

Etenkin yllämainittu kommentti on liitettävissä aiemmin käsiteltyyn sosiaalisten tilanteiden 

jännittämiseen. Se liitettiin kuitenkin tähän yhteyteen, sillä se käsitteli vieraassa luokassa 

käymistä ja se liittyi sujuvasti yläluokaksi yhdessä alaluokan uudet paikat koulussa kanssa.  

Tämän viimeksi mainittu alaluokka muodostui yhden oppilaan kommentista, joka koki 

uudet paikat koulussa jännittäväksi.  

 

Vieraiden asioiden ja ihmisten jännittämiseen voidaan etsiä selityksiä ujoudesta ihmisen 

yksilöllisenä piirteenä. Keltikangas-Järvisen (2010, s. 41) mukaan ujo ihminen salpautuu 

vieraissa tilanteissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Kuitenkin tässä on nähtävissä merkkejä 

myös sosiaalisten tilateiden jännittämisestä, sillä se aiheuttaa jännitystä esimerkiksi kes-

kustelujen aloittamisessa ja uusiin ihmisiin tutustumisessa (Ranta, 2006, s.11). 

 

Tähän tutkimusongelmaan liitetyt tulokset on kuvattu kootusti alla olevassa taulukossa 11. 

Se kuvaa pääluokittain tutkimusongelman mitä asioita kuudesluokkalaiset koulussa jännit-

tävät?  
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Taulukko 11. Mitä asioita kuudesluokkalaiset koulussa jännittävät? 

PÄÄLUOKKA 

 

YHDISTÄVÄ LUOKKA 

 

Joutuu kiusatuksi ja syrjityksi 

 

Koulutyöt ja koulumenestys 

 

Sosiaaliset suhteet  

 

Epävarmuus 

 

Vieraat asiat ja ihmiset 

 

 

Mitä asioita kuudesluokkalaiset 

koulussa jännittävät? 

6.2 Tilanteita joita koulussa jännitetään 

Toisessa tutkimuskysymyksessä pyrittiin selvittämään mitä tilanteita kuudesluokkalaiset 

koulussa jännittävät. Näitä selvitettiin myös vapaan kirjoitelman avulla, jossa tutkittavat 

kirjoittivat kaiken sen, mitkä asiat, tekijät ja tilanteet he kokevat koulussa jännittäviksi. 

Tähän tutkimuskysymykseen löydettiin kuusi pääluokkaa. Nämä pääluokat ovat uuteen 

kouluun meneminen, oppituntien ulkopuoliset tapahtumat, liikuntatunnit, väärien toimin-

tamallien seuraukset, ei-toivotut ja negatiiviset tapahtumat koulussa ja sosiaaliset tilanteet.  

6.2.1 Uuteen kouluun meneminen 

Pääluokka uuteen kouluun meneminen käsittää yläluokat uuden koulun aloittaminen ja ylä-

koulu. Taulukko 12 havainnollistaa kyseistä pääluokkaa. Pääluokka muodostettiin sillä 

perusteella, että yläkouluun siirtyminen nähdään tässä uudeksi kouluksi ja se taipui hyvin 

samaksi pääluokaksi uuden koulun aloittamisen kanssa. Lisäksi tämä pääluokka sisältää 

joitain yhtäläisyyksiä kappaleessa 5.1.6 esitellystä yläluokasta uudet tilat. Kyseistä ylä-

luokkaa tai sen alaluokkia ei kuitenkaan yhdistetty tähän pääluokkaan, sillä uudet tilat kos-

kee uusia paikkoja ja luokkia siinä koulussa, jossa oppilas jo on. Tässä esitellyt yläluokat 

käsittelevät täysin uuteen kouluun menemistä. 
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Taulukko 12. Pääluokka uuteen kouluun meneminen. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Uudet luokkatoverit 

 

Uusi koulu 

 

 

Luokkaan meno yläkou-

lussa 

 

Yläkoulun luokkatoverit 

 

Yläkouluun meno 

 

Koulu päättyy 

 

 

Uuden koulun aloittaminen 

 

 

 

 

Yläkoulu 

 

Uuteen kouluun menemi-

nen 

 

Yläluokka uuden koulun aloittaminen sisältää alaluokat uudet luokkatoverit ja uusi koulu. 

Nämä luokiteltiin samaan yläluokkaan koska ajateltiin, että uuteen kouluun menemisen 

jännittämiseen liittyy sekä uudet luokkatoverit että uusi koulu. Uusien luokkatovereiden 

jännittäminen mainittiin jo kappaleessa 5.1.6, mutta aineistosta nousi yhden oppilaan mai-

ninta täysin uuteen kouluun siirtymiseen liittyvässä kontekstissa, jossa häntä jännittää ”uu-

sien koulukavereiden tapaaminen”. Uuteen kouluun menemistä jännitti ainoastaan yksi 

oppilas, minkä tutkija kokee yllätyksellisenä tutkimustuloksena. Tästä voidaan mahdolli-

sesti päätellä, että tutkittavien asuinolot ovat melko pysyvät. 

 

Toisen yläluokan muodostaa neljästä alaluokasta koostuva yläkoulu. Se muodostettiin kai-

kista niistä alaluokista, jotka viittaavat yläkouluun. Aineisto kerättiin keväällä ja tällöin 

kuudesluokkalaisilla oli yläkouluun siirtyminen jo lähellä. Siksi tästä muodostettiin oma 

pääluokka. Yksi oppilas totesi jännittävänsä luokkaan menemistä yläkoulussa. Tästä olisi 

ollut mielenkiintoista saada lisää perusteluja ja tarkennuksia, mutta kirjoitelmassa niitä ei 

tuotu esille. Alaluokassa yläkoulun luokkatoverit joidenkin oppilaiden kirjoitukset liittyivät 

yläkoulun luokkahenkeen ja tuleviin luokkatovereihin. Tästä oppilaat kirjoittivat esimer-

kiksi seuraavasti: 

 

”Ketkä ovat minun luokkalaiseni (yläkouluun siirtyessä).” 
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”Yläasteen luokkahenki.” 

 

Yläkouluun siirtymisen jännittäväksi ja jopa pelottavaksi koki muutamat oppilaat. Tässä 

yhteydessä tutkittavat arvelit myös monien muiden jännittävän yläkoulua.  

 

”Ehkä ylä-asteelle meno voi pelottaakkin.” 

 

Viimeinen alaluokka muodostui yhden oppilaan kommentista, jossa jännitettiin koulun 

päättymistä. Tämä oli haasteellinen alaluokka, sillä tutkijan täytyi pohtia jännitetäänkö 

koulun loppumista ylipäänsä vai kohdistuuko koulun loppumisen jännittäminen yläkouluun 

siirtymiseen. Asiayhteyksien perusteella tehtiin päätelmä, että jännitys koskee alakoulun 

päättymistä ja tulevaa yläkoulua.  

6.2.2 Oppituntien ulkopuoliset tapahtumat 

Toinen pääluokka tämän tutkimuskysymyksen alla oli oppituntien ulkopuoliset tapahtu-

mat, joka koostui yläluokista välitunnit ja kouluruokailu. Kyseiset yläluokat muodostettiin 

samannimisistä alaluokista, sillä niitä oli haasteellista tiivistää mihinkään muuhun yläluok-

kaan. Välitunnit ja kouluruokailu ovat molemmat oppituntien ulkopuolista toimintaa, joten 

ne liitettiin tässä siitä syystä samaksi pääluokaksi. Pääluokka on kuvattu alla taulukossa 13. 

 

Taulukko 13. Pääluokka oppituntien ulkopuoliset tapahtumat. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Välitunnit 

 

Kouluruokailu 

 

 

Välitunnit 

 

Kouluruokailu 

 

 

Oppituntien ulkopuoliset 

tapahtumat 

 

Kahden oppilaan mielestä välitunnit ovat koulupäivän aikana jännittäviä. Välituntijänni-

tyksen syitä ei eritelty kirjoitelmissa tarkemmin.  

 

”Minua jännittää hieman välitunneilla.” 

 

”Välitunti aika.” 
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Muutamat oppilaat kirjoittivat jännittävänsä kouluruokailua. Jännitys liittyi tarjolla olevaan 

ruokaan sekä pelkoon ruuan sisältämistä yllätyksistä. Positiivista oli, että ainoastaan yksi 

oppilas epäili kouluruuan normaaliutta. Tämä voi kertoa siitä, että oppilaat ovat melko tyy-

tyväisiä koulunsa ruokaan. Oppilaat kertoivat kouluruokailusta muun muassa näin:  

 

”Jännitän kouluruuan syömistä, koska en halua tulla kipeäksi ja niistä löytyy vähän väliä 

kaikkea ylimääräistä.” 

 

”Välillä jännittää se että mitä on tänään ruokana.” 

6.2.3 Liikuntatunnit  

Toisen tutkimuskysymyksen kolmannen pääluokan muodosti liikuntatunnit, joka on kuvat-

tu yläluokkineen ja alaluokkineen taulukossa  15. Pääluokka koostui kahdesta yläluokasta, 

joissa käsiteltiin liikuntatunteja poikien kanssa sekä liikuntasuorituksia. Liikuntatunnit poi-

kien kanssa oli haastava yläluokka, sillä sitä oli vaikeaa yhdistää minkään aineistosta nous-

seen yläluokan rinnalle. Perusteena sen liittämiseen tähän oli yhdistävä tekijä ”liikunta”.   

 

Taulukko 14. Pääluokka liikuntatunnit. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Liikuntatunnit poikien 

kanssa 

 

 

Koulujenvälisiin valikoi-

tuminen 

 

Suoriutumiset liikunnas-

sa 

 

 

Liikuntatunnit poikien 

kanssa 

 

 

Liikuntasuoritukset 

  

Liikuntatunnit  

 

 

Yläluokassa liikuntatunnit poikien kanssa yksi oppilas kirjoitti jännittävänsä poikien kans-

sa yhteisesti pidettäviä liikuntatunteja.  
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Yläluokka liikuntasuoritukset sisälsi yhteensä hieman useampia mainintoja liittyen liikun-

tasuorituksiin muiden katsellessa, pelkoon epäonnistumisesta ja arvostelusta. Sosiaalinen 

jännittäminen voi Rannan (2006, s. 10) mukaan ilmetä koulussa esimerkiksi liikuntasuori-

tuksissa liikuntatunneilla. Alaluokka koulujenväliset urheilukilpailut koettiin jännittäväksi 

kahden oppilaan kirjoitelmassa.  

 

”Kun joutuu mennä koulujenvälisiin juoksemaan.” 

 

”Jos minut tulee valittua koulujen välisiin urheilukisoihin, niitä tulee jännitettyä silloin.” 

 

Alaluokassa suoriutumiset liikunnassa kaksi oppilasta koki jännittävänä liikuntasuorituk-

sen muiden seuratessa. Itse liikuntasuoritusta jännitti vain muutama oppilas. Jännitys liittyi 

enimmäkseen arvosteluun ja pärjäämiseen. Tästä alaluokasta kirjoitettiin esimerkiksi seu-

raavasti: 

.  

”Esim. uinnissa jos ei osaa yhtä hyvin uida kuin muut ja ui viimeisten joukossa ”maaliin” 

toiset odottavat altaan vieressä ja katsovat.” 

 

”Liikuntasuoritukset. Niissä minua jännittää se että olen huonoin.” 

 

”Liikuntatunnilla jos kaikkien pitää tehdä joku liike enkä välttämättä osaa sitä minua jän-

nittää meneekö se oikein vai surkeasti.” 

6.2.4 Väärien toimintamallien seuraukset 

Taulukossa 15 on kuvattu pääluokka väärien toimintamallien seuraukset ja sen muodosta-

miseen johtaneet ylä- ja alaluokat.  
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Taulukko 15. Pääluokka väärien toimintamallien seuraukset. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Koulunkäynnin laimin-

lyönti 

 

Sääntöjen vastaisesti 

käyttäytyminen 

 

 

Opettajan negatiiviset 

reaktiot 

 

Opettajan reaktion jän-

nittäminen normien vas-

taisesti toimittaessa 

 

 

Laiskuus ja huono käytös 

 

 

 

 

 

Opettajan reaktiot toimitta-

essa vastoin normeja 

 

 

 

Väärien toimintamallien 

seuraukset 

 

 

 

 

Tämä pääluokka koostui kahdesta yläluokasta: laiskuus ja huono käytös sekä opettajan 

reaktiot toimittaessa vastoin normeja. Ensimmäisessä yläluokassa on laskettavissa useam-

pia kirjoituksia koskien läksyjen tekemättä jättämistä, vähäistä kokeisiin lukemista ja liial-

lisia poissaoloja ja myös useampia mainintoja kiellettyjen asioiden tekemisestä, jälki-

istuntopelosta ja siitä kun opettaja käskee käytävään. Tähän yläluokkaan liittyvät aiheet 

koki siis jännittävänä moni oppilas.  

 

”Jos joudun sanoa opettajalle jotain mikä ei ole sallittua.” 

 

”Jotain tilannetta mitä ei saisi tehdä, kuten käyttää puhelinta, ja sen takia pitää jännittää 

näkevätkö opettajat.” 

 

”Jos olen tehnyt jotain.” 

 

”... Olenko niin paljon poissa, että minut erotettaisiin.” 

 

”Jos olen lukenut tosi vähän johonkin kokeeseen, niin jännitän sitä.” 

 

Toinen pääluokka opettajan negatiiviset reaktiot toimittaessa vastoin normeja sisälsi kaksi 

alaluokkaa. Ensimmäinen alaluokka opettajan negatiiviset reaktiot sisälsi yhden kommen-



59 

 

 

tin opettajan ilkeästä katseesta. Vain muutama oppilas kirjoitti jännittävänsä opettajan 

hermostumista.  

 

”Jännitän myös jatkuvasti huutavia opettajia, mutta en kaikkia.” 

 

Sosiaalisiin taitoihin liittyy vahvasti eettinen ja moraalinen näkökulma. Lapsi löytää jopa 

ilman kasvatusta keinot selviytyä ryhmässä ja tovereiden kanssa, mutta keinot eivät ole 

aina eettisesti hyväksyttäviä. Hyvä sosiaalinen käytös edellyttää kasvattajalta paljon, jotta 

lapsi omaksuu yhteisön hyväksymän käytöksen. (Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 23–24.)  

6.2.5 Ei-toivotut ja negatiiviset tapahtumat koulussa 

Toiseksi viimeisenä käsiteltävänä pääluokkana tässä tutkimuksessa on ei-toivotut ja nega-

tiiviset tapahtumat koulussa, joka muodostettiin yläluokkien onnettomuudet ja varkaudet. 

Tämä pääluokka käsittää kokemuksia vaaratilanteista, tapaturmista, onnettomuuksista ja 

varkauksista. Pääluokka on kuvattu alla olevassa taulukossa 16.  

 

Taulukko 16. Pääluokka ei-toivotut ja negatiiviset tapahtumat koulussa. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Tapaturmat  

 

Vaaratilanteet 

 

Onnettomuudet liikunta-

tunnilla 

 

 

Varkaudet 

 

 

Onnettomuudet 

 

 

 

 

 

 

 

Varkaudet 

 

Ei-toivotut ja negatiiviset 

tapahtumat koulussa 

 

Pääluokka onnettomuudet muodostettiin kolmesta alaluokasta: tapaturmat, vaaratilanteet 

ja onnettomuudet liikuntatunnilla. Vaikka liikuntatunteihin liittyviä kirjoituksia on käsitel-

ty luvussa 5.2.3, niin alaluokka onnettomuudet liikuntatunnilla sisällytettiin tähän yhtey-

teen siitä syystä, että tämä yläluokka käsittelee koulussa tapahtuvia onnettomuuksia.  
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Vain muutama oppilas kokee jännittävänsä tapaturmia koulupäivän aikana. Tapaturmia on 

kuvattu voimakkain sanoin ja pelko tapaturmasta tuntuu oppilaista hyvinkin realistiselta. 

Oppilaat kirjoittivat aiheesta näin: 

 

”Koulumatkoilla minua jännittää kaikki tapaturmat ja että minulle sattuisi jotain aivan 

kamalaa.” 

 

”Jos kaadun ja rupeaa vuotamaan verta.” 

 

Toinen alaluokka sisältää myös vain muutaman oppilaan kuvaamia jännityskokemuksia 

vaaratilanteista, jotka liittyvät tulipalon ja palohälytyksen pelkoon.  

 

”Jännitän myös sitä jos tulee palohälytys.” 

 

”Ainoa asia mitä jännitän koulussa on se, että koulussa sattuu jotain vaarallista vaikka 

tulipalo tai jotain muuta epänormaalia.” 

 

Yläluokan viimeinen alaluokka koskee onnettomuuksia liikuntatunnilla. Kaksi oppilasta 

kirjoitti seuraavasti: 

 

”Kun jotain vakavaa tapahtuu liikuntatunnilla.” 

 

”Kun koulussa on pesäpalloa minua jännittää/ pelottaa koska minulla on osunut pallo kor-

vaan ja siitä tuli traumoja.” 

 

Tässä pääluokassa toinen yläluokka on varkaudet, joka muodosti myös sellaisenaan ala-

luokan. Kyseistä alaluokkaa ei saatu liitettyä minkään muun alaluokan kanssa yhteiseksi 

yläluokaksi, joten nähtiin parhaaksi jättää se itsenäiseksi. Tässä kaksi oppilasta koki jännit-

tävänsä että omaisuutta varastetaan. Oppilaat kuvasivat pelkoa varkauksista näin: 

 

”... Alan jännittää että pyöräni varastetaan...” 

 

”...Varastetaanko repustani mitään.” 

 



61 

 

 

Aineistosta ei noussut ilmauksia, joissa olisi kerrottu suoranaisesta haluttomuudesta mennä 

kouluun. Sen sijaan viittauksia koulupelkoon löytyi. Koulua pelkäävä ei pelkää itse koulua, 

vaan pelottavaksi koetaan joku muu koulussa oleva asia tai tilanne. Näitä ovat esimerkiksi 

kiusatuksi tuleminen, onnettomuudet ja sosiaaliset tilanteet. (Furman, 2002, s. 26.)  

6.2.6 Sosiaaliset tilanteet 

Taulukko 17 kuvaa pääluokan sosiaaliset tilanteet muodostamista alaluokkien ja yläluok-

kien kautta. Tämän pääluokan muodostavat yläluokat esilläolo ja puhuminen sekä työsken-

tely ja toimiminen ihmisten kanssa.  

 

Taulukko 17 Pääluokka sosiaaliset tilanteet. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

Esiintyminen yksin 

 

Yleisölle esiintyminen 

 

Oman vuoron jännittäminen 

 

Esiintyminen 

 

Vastaaminen 

 

 

Tutuille puhuminen 

 

Tultava toimeen kaikkien 

kanssa  

 

Tunnilla työskentely kaikki-

en kanssa 

 

Opettajan parina oleminen 

 

Tiettyjen opettajien tunnit 

 

Terveydenhoitajakäynnit 

 

 

Esilläolo ja puhuminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentely ja toimimi-

nen ihmisten kanssa 

 

Sosiaaliset tilanteet 

 

Yläluokka esilläolo ja puhuminen sisältää lukuisia esiintymiseen, oman vuoron odottami-

seen ja vastaamiseen liittyviä mainintoja. Varsinaisen yksin esiintymisen ja esilläolon koki 
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jännittävänä jokunen oppilas. Yleisölle esiintymisen jännittäväksi mainitsi hieman useampi 

oppilas. Kirjoitelmista löytyi muutama mainintaa koskien oman vuoron jännittämistä. Hy-

vin moni oppilas koki esiintymisen ja esitelmät sellaisenaan jännittävänä. Lisäksi vastaa-

mista jännittää yksi oppilas ja oman vuoron jännittäväksi koki vain harva. Yläluokka esil-

läolo ja puhuminen sai siis lukuisia mainintoja tämän perusteella se nousee tässä tutkimuk-

sessa tärkeäksi jännitystä aiheuttavaksi teemaksi. Tätä yläluokkaa kuvataan muun muassa 

seuraavasti: 

 

”Kun on minun lukuvuoro.” 

 

”Jännitän myös pitää esitelmiä.” 

 

”Koulun esitelmät jännittää hirveästi.” 

 

”Pienikin ajatus saattaa itsellä aiheuttaa stressiä, jos olen tietoinen että kohta pitäisi itse 

mennä esiintymään, käyn mielessä asiat mitä voisi sattua.” 

 

”Minua jännittää kun pitää esiintyä yksin luokan edessä, siinä tulee ahdistunut olo.” 

 

Kuten aiemmin on tuotu esiin, sosiaalinen jännittäminen on täysin inhimillistä ja tyypilli-

sesti ahdistusta ja pelkoa ilmenee tilanteissa, joissa pelätään joutumista naurunalaiseksi, 

sosiaalista paheksuntaa ja jopa sosiaalista hylkimistä. Sosiaalisen ahdistuksen kokeminen 

pyrkii pohjimmiltaan estämään sosiaalisen eristäytymisen. (Mäntynen, 1999, s. 123; 129–

130). Tässä tutkimuksessa saatujen tutkimustulosten perusteella oppilaiden esilläoloon ja 

puhumiseen liittyvä jännittäminen koetaan ahdistavaksi ja epämiellyttäväksi. Itsetuntoon ja 

yksilöitymiseen liittyvä pelko voi tulla esiin sosiaalisissa yhteyksissä, joissa määrittelemme 

ja näemme itsemme toisten kautta. Nämä pelot ilmenevät esiintymisissä ja läheisissä yhte-

yksissä toisten ihmisten kanssa. (Toskala, 1997, s. 141.) Opettajalla on Mäntysen (1999, s. 

166) mukaan tärkeä rooli haitallisesta jännittämisestä kärsivien oppilaiden tunnistamisessa 

ja auttamisessa. 

 

Toinen tämän pääluokan muodostavista yläluokista on työskentely ja toimiminen ihmisten 

kanssa. Yksi oppilas kirjoittaa kaikkien kanssa toimeen tulemisen olevan jännittävää ja 
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myös tunnilla työskentelyn kaikkien kanssa kokee jännittäväksi vain muutama oppilas. 

Tästä kirjoitettiin näin: 

 

”Minua jännittää myös se, jos pitää tehdä ryhmätyötä joidenkin kanssa, joiden kanssa ei 

ole muuten tekemisissä.” 

 

Opettajan parina olemisen sekä tiettyjen opettajien tunnit saivat molemmat yhden mainin-

nan. Terveydenhoitajakäynnit koki peräti yllättävän moni oppilas jännittäväksi. Myös pe-

rusteluja tähän oli annettu.  Terveydenhoitajakäyntien jännittämistä on kuvattu tässä tutki-

muksessa muun muassa seuraavalla tavalla:  

 

”Terveystarkastus/ muut tarkastuksen jännittää aika paljon.” 

 

”Terveydenhoitajalle meno tuottaa myös paljon jännitystä, sillä en ole tottunut puhumaan 

asioista jotka koskevat minua muiden kanssa.” 

 

Tässä pääluokassa mielenkiintoiseksi jännitystä aiheuttavaksi tekijäksi mainittiin muuta-

man oppilaan toimesta se, miten heitä ”jännittää usein se että en uskalla puhua tutulle ih-

miselle.” Sosiaalinen pelokkuus on yhteydessä niin perinnöllisiin tekijöihin kun traumaat-

tisiin kokemuksiin, ehdollistumiin, opittuihin käytösmalleihin ja laiminlyöntiin (Turtonen, 

2006, s. 69). 

 

Tämän tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen vastaavat tulokset on koottu pääluokit-

tain alla olevaan taulukkoon 18.  
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Taulukko 18. Mitä tilanteita kuudesluokkalaiset koulussa jännittävät? 

PÄÄLUOKKA YHDISTÄVÄ LUOKKA 

 

Uuteen kouluun meneminen 

 

Oppituntien ulkopuoliset tapahtumat 

 

Liikuntatunnit  

 

Väärien toimintamallien seuraukset 

 

Ei-toivotut ja negatiiviset tapahtumat 

koulussa 

 

Sosiaaliset tilanteet 

 

 

Mitä tilanteita kuudesluokkalaiset 

koulussa jännittävät? 
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7 POHDINTA 

Tässä luvussa kootaan keskeiset tutkimustulokset ja pohditaan niitä. Lisäksi mietitään mitä 

tutkimus opetti. Tutkimusta arvioidaan sen luotettavuuden, toistettavuuden ja eettisyyden 

näkökulmista. Lopuksi pohditaan vielä lisätutkimusaiheita.   

7.1 Keskeiset tutkimustulokset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä asioita ja tilanteita kuudesluokkalaiset 

koulussa jännittävät. Tutkimuksen metodologisena lähtökohtana oli fenomenologia ja tut-

kimusaineisto käsitti 58 vapaata kirjoitelmaa aiheesta koulujännitys.  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoitus oli selvittää, mitä asioita kuudesluokkalaiset 

koulussa jännittävät. Tähän etsittiin vastauksia vapaalla kirjoitelmalla ilman ohjailevaa 

otsikkoa. Kuudesluokkalaiset kokevat koulutyöt ja koulumenestyksen todella vahvaksi 

jännitystä herättäväksi aiheeksi. Koulutöiden määrä ja läksyjen tarkistus aiheuttavat hie-

man jännitystä. Erityisesti koulumenestys on huomattavan paljon jännitystä aiheuttava 

asia. Koenumerot, todistukset ja yleinen pärjääminen koulussa huolestuttaa myös todella 

monia oppilaita. Tuloksista selvisi, että koulumenestyksen jännittämiseen liittyvä jännitys 

ei ole ainoastaan pientä suorituskykyä parantavaa jännitystä, vaan osa oppilaista koki huo-

mattavaa stressiä omasta pärjäämisestä. Olikin kiinnostavaa huomata, että kuudesluokka-

laiset kokevat todella voimakasta jännitystä koulumenestyksestään. Toisaalta tämä on hyvä 

asia sillä näkisin sen osoittavan, että omasta koulumenestyksestä ollaan aidosti kiinnostu-

neita. Kuitenkin huolestuttavaa on tutkimustulosten perusteella se, että koulumenestys ai-

heuttaa niin suurta jännitystä ja jopa stressiä. Opettajana koen tämän jopa huolestuttavaksi, 

koska alakoululaisen ei tarvitsisi olla liian huolestunut koulumenestyksestään. Sopiva jän-

nitys voi kuitenkin tietyllä tapaa parantaa suoritusta. Keltikangas-Järvisen (2006) mukaan 

temperamentilla ja koulumenestyksellä on yhtäläisyyksiä. Se vaikuttaa siihen, miten lapsi 

suhtautuu oppimiseen, onko hän kiinnostunut uusista asioista, kokeileeko hän mielellään 

kaikkea ja mitkä asiat antavat hänelle positiivisia oppimiskokemuksia. (Keltikangas-

Järvinen, 2006, s. 60–61.) Aineiston pohjalta ei juurikaan pystytty tekemään päätelmiä 

oppilaiden temperamentista. Olisi ollut melko mielenkiintoista saada selville, ovatko tutkit-

tavat temperamenttipiirteiltään sellaisia, että heitä sisäsyntyisesti kiinnostaa koulumenes-
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tys, vai koetaanko jännitystä jostain muusta syystä, kuten ulkoa tulevista menestyspaineis-

ta.  

 

Tärkeäksi tekijäksi koulutöiden ja koulumenestyksen rinnalle nousi epävarmuus. Epävar-

muutta aiheuttaa pelko epäonnistumisesta oppitunneilla, esiintymisissä ja oma heikko 

osaaminen. Epävarmuus omasta itsestä ilmenee ulkonäköpaineina ja jännityksenä olla oma 

itsensä. Myös yleinen epävarmuus ja muiden mielipiteet koettiin jännittävinä. Kuudes-

luokkalaiset ovat murrosiän kynnyksellä ja murrosiän alkuun kuuluu tietty epävarmuus 

omasta itsestä. Tulosten perusteella tutkittavien kokema epävarmuus on normaalia, mutta 

myös ahdistusta aiheuttavaa.  

 

Tutkimuskohteena olleet kuudesluokkalaiset kokivat jännittävänsä kiusatuksi ja syrjityksi 

tulemista. Jännitystä koettiin kiusatuksi joutumisesta, pilkkaamisesta ja syrjityksi joutumi-

sesta pienluokalla olon vuoksi. Negatiivinen huomiointi aiheutti myös jännitystä ja tässä 

yhteydessä jännitystä koettiin kielteisestä ja epämiellyttävästä huomioinnista. Vaikka kiu-

saamista ja syrjintää tulosten mukaan ilmeni, oli kuitenkin positiivista huomata, ettei fyy-

sistä väkivaltaa juuri jännitetty. Ainoastaan muutama oppilasta koki jännittävänsä fyysistä 

kiusaamista. Tästä voidaan päätellä, että tutkimuskohteena olevassa koulussa toisen fyysis-

tä koskemattomuutta kunnioitetaan ja fyysinen väkivalta on saatu pysymään pienenä. Var-

sinaista kiusaamista koki jännittävänsä ainoastaan yhdeksän oppilasta, mikä on pienehkö 

osuus 58 tutkittavan joukossa.   

 

Tulosten perusteella sosiaaliset suhteet ovat jännitystä aiheuttava asia. Sosiaalisten suhtei-

den heikkenemisessä oppilaat pelkäävät, että he tulevat syrjityksi sen perusteella mitä he 

tekevät tai ovat. Kavereiden mielipiteiden jännitys on tulosten perusteella vahvasti kave-

risuhteiden jännittämisen takana. Kaverien määrä ja hyvät kaverisuhteet ovat tärkeäksi 

koettuja asioita ja siksi ne aiheuttavat myös jännitystä. Jännittäväksi koettiin yksin jäämi-

nen ja erityisesti oma sosiaalinen asema aiheutti huolta. Myös sitä pelättiin, että tulee syrji-

tyksi koska pärjää koulussa hyvin. Myös yksin jääminen luokkaretkellä mietitytti. 

 

Vieraat asiat ja ihmiset oli tämän tutkimuskysymyksen viimeinen ja vähiten jännittäväksi 

koettu asia koulussa. Tuloksista selvisi, että uudet opettajat olivat oppilaiden kokemuksissa 

melko paljon jännitystä aiheuttava asia. Myös luokalle tulevat uudet oppilaat koetaan oppi-

laiden kirjoituksissa jännittäväksi. Lisäksi uudet ihmiset (muut kuin opettajat ja oppilaat) 
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herättävät jännityksen tunteita. Koulupäivän aikana uusiin paikkoihin meneminen on tut-

kittavien mielestä jännittävää. Sitä ei kuitenkaan saatu selville, onko jännitys positiivista ja 

innostavaa, vai huonoa jännitystä. Vieraissa luokissa käymisen ja puhumisen koettiin oppi-

laiden vastauksissa jännittäväksi. Tähän liittyy myös vahvasti sosiaalinen tilanne ja esillä-

olo vieraiden ja uusien ihmisten edessä, mutta myös uusi luokka tilana ajateltuna koetaan 

aiheuttavan jännitystä.  

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin, mitä tilanteita kuudesluokkalaiset koulussa 

jännittävät. Tähän haettiin vastauksia vapaalla kirjoitelmalla ilman ohjailevaa otsikkoa. 

Huomattavan jännittäväksi koettiin sosiaaliset tilanteet ja se olikin tutkimustulosten ja teh-

tyjen luokittelujen perusteella tämän tutkimuksen eniten kuudesluokkalaisten keskuudessa 

jännittäväksi koettu tekijä. Erityisesti esilläoloon ja puhumiseen liittyvät kokemukset nou-

sivat esiin. Jännittäväksi koetaan kaikki esiintymiset yksin ja yleisölle. Näissä jännityksen 

laatu oli vain muutaman oppilaan kohdalla normaalia ja pientä ramppikuumetta, mutta suu-

ri osa koki esiintymisjännityksen yhteydessä suurta stressiä, ahdistusta ja pelkoa epäonnis-

tumisesta. Oman vuoron odottamiseen ja vastaamiseen liittyi myös muutamia jännitysko-

kemuksia. Sosiaalisten tilanteiden yhteydessä jännitettiin työskentelyä ja toimimista ihmis-

ten kanssa. Työskentely ja toimiminen kaikkien ihmisten kanssa jännitti monia ja tiettyjen 

opettajien tunnit ja opettajan pariksi joutuminen herättivät jännityskokemuksia. Mielen-

kiintoista oli tutuille ihmisille puhumisen jännittäminen ja siitä olisikin ollut mielenkiin-

toista saada lisätietoa. Taustalla tällaisessa jännittämisessä voi olla vahva sosiaalinen jän-

nittäminen. Äärimmäinen sosiaalinen ahdistuneisuus saattaakin häiritä ihmisen toimintaa. 

(Antony & Swinson, 2008, s. 28). Lisäksi jännittäväksi koettiin terveydenhoitajakäynnit. 

Koska sosiaaliset tilanteet ovat tämän tutkimuksen tulosten perusteella merkittävä jänni-

tysaihe, näkisin opettajana että koulussa tulisi harjoitella esiintymistä, tehdä esiintymis- ja 

esilläolotilanteista luontevia ja oppilaisiin tulisi luoda sosiaalista rohkeutta. Pohdin, että 

näihin tilanteisiin olisi tärkeää luoda turvallinen ympäristö, jossa jokainen voisi turvallises-

ti harjoitella sosiaalisen rohkeuden kehittämistä. Tässä täytyy kuitenkin huomata, että 

kaikki eivät ole perusluonteeltaan rohkeita ja on normaalia jännittää sosiaalisia tilanteita.  

 

Väärien toimintamallien seuraukset käsittävät oppilaiden kokemuksia koulunkäynnin lai-

minlyömisen jännittämisestä. Liiallisten poissaolojen seuraukset mietityttävät ja jännitystä 

herää, mikäli käyttäytyy sääntöjen vastaisesti. Jännitystä koetaan silloinkin, jos läksyt ovat 

jääneet tekemättä ja kokeisiin lukeminen on jäänyt vähemmälle. Se että opettaja suuttuu 
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turhasta tai aiheesta, herätti myös jännityksen kokemuksia. Oppilaat toimivat ajoittain vää-

rien toimintamallien mukaisesti, mutta silti he kokevat sääntöjen- ja normienmukaisen 

käyttäytymisen tärkeäksi. Oppilaat siis tiedostavat, että nyt toimittiin väärin.   

 

Tutkimusaineisto kerättiin huhtikuussa eikä kuudesluokkalaisilla ollut tuolloin enää kauaa 

alakoulua jäljellä. Tuloksissa näkyykin selkeästi yläkouluun siirtymiseen liittyvien asioi-

den jännittäminen. Jännityskokemukset koskevat luokkaan menemistä, yläkoulun luokka-

tovereita, koulun päättymistä ja yleensä yläkouluun menemistä. Jännitys koettiin sekä posi-

tiiviseksi että pelottavaksikin. Eniten jännitystä koettiin tulevista luokkatovereista ja ylä-

kouluun siirtymisestä. Näihin liittyvissä kommenteissa näkyy ahdistuneisuuttakin. Kukkola 

(2014, s. 2) kuvasi aiemmin, että ihminen kokee ahdistusta, kun tilanteen eteen ei voida 

tehdä paljoa mitään. Yläkouluun siirtymisen jännittämisessä ahdistus voisi olla kuvaavam-

pi sana, sillä tulevat yläkoululaiset eivät voi juuri millään tapaa helpottaa ahdistavaa tilan-

netta. Hieman vähemmän jännitystä aiheutui uusista luokkatovereista ja uuteen kouluun 

siirtymisestä. Tässä uuteen kouluun siirtyminen luokiteltiin muuksi kuin yläkouluun me-

nemiseksi.  

 

Tulosten mukaan oppilaat kokevat jännittävänsä koulupäivän aikana tapahtuvia tapaturmia 

ja vaaratilanteita. Muutama oppilas koki nämä tapahtumat todellisena uhkana, mutta osa 

kertoi jännittävänsä niitä vain hieman. Vaaratilanteissa esiin nousi vain tulipalot ja palohä-

lytykset. Koska oppilaat kokevat jännittävänsä tulipaloja, olisi mielestäni erittäin tärkeää, 

että oppilaat tietävät miten toimia tällaisissa tilanteissa. Mielenkiintoista oli se, että vaarati-

lanteiksi mainittiin vain tulipalot ja palohälytykset, eikä esimerkiksi koulun ulkopuoliset 

uhat tulleet mainituksi. Oppilaat mahtavat siis tämän perusteella kokea olonsa kaikesta 

huolimatta melko turvalliseksi koulussa. Onnettomuudet liikuntatunneilla aiheuttivat vain 

hieman jännitystä. Tässä jännitettiin jotain vakavaa tapahtuvaksi mutta jännitystä aiheutui 

myös aiempien onnettomuuksien vuoksi. Varkauksia ei juurikaan koettu jännittävän, mikä 

voi kertoa turvallisesta kouluympäristöstä ja toisen omaisuuden kunnioittamisesta. 

 

Oppituntien ulkopuolisiin tapahtumiin liittyvät jännityskokemukset liittyivät välitunteihin 

ja kouluruokailuun. Tähän liittyviä jännityskokemuksia oli kaikkein vähiten. Tutkimuksen 

kannalta olisi ollut kiinnostavaa saada tietoa välituntijännityksen syistä, mutta niitä ei kir-

joitelmissa tuotu esiin. Välituntiaika koettiin vain jännittäväksi. Kouluruokailun jännitys-

kokemuksia oli eritelty tarkemmin. Eniten jännitti tarjolla oleva ruoka, mutta myös ruuan 
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epänormaalius jännitti hieman. Yksikään oppilas ei maininnut kiusaamistilanteita ruokai-

lun yhteydessä. Tästä voitaisiin päätellä, että koulun kuudesluokkalaiset saavat ruokailla 

rauhassa. Oppilaat saattavat olla melko tyytyväisiä kouluruuan laatuun, sillä vain yksi op-

pilas koki että kouluruoka voi sisältää epämukavia yllätyksiä. Toki voi olla, että muut op-

pilaat eivät vain tuoneet tätä ilmi tai eivät kokeneet sitä maininnanarvoiseksi asiaksi.  

 

Viimeisenä kuvatut jännityskokemukset liittyvät liikuntatunteihin. Poikien kanssa järjestet-

tävät liikuntatunnit koetaan vain hieman jännittäväksi. Tämä saattaa johtua siitä, että mur-

rosiän kynnyksellä ollaan itsekriittisiä ja liikuntatunneilla tulevat kontaktit poikiin koetaan 

jännittäväksi ja ehkä ahdistavaksi. Koulujenvälisiin urheilukilpailuihin valikoitumisesta 

koetaan jännitystä, mutta syytä ei tarkemmin eritelty. Jännitys voi nousta siitä, että täytyy 

pyrkiä mahdollisimman hyvään urheilusuoritukseen ja on oltava koulunsa edustaja. Liikun-

tasuoritusten jännittämisestä esitetyt kokemukset puoltavat tätä pohdiskelua. Jännitystä 

koetaan arvostelutilanteissa ja pärjäämisen vuoksi. Myös se kun muut oppilaat seuraavat 

koetaan aiheuttavan jännitystä.  

 

Kappaleessa 3.3 Ranta (2006, s. 10–11) mainitsi, että sosiaalisissa tilanteissa ilmenevä 

pelko voi aiheuttaa koulussa haittaa esimerkiksi ohjeistuksen pyytämisessä, ryhmätöissä, 

esitelmissä, kysymyksiin vastaamisessa, taululle kirjoittamisessa, urheilusuorituksissa sekä 

ruokalassa olemisessa. Saamani tutkimustulokset puoltavat Rannan mainitsemia tuloksia, 

sillä hänen mainitsemiaan jännitystä aiheuttavia tekijöitä tuli ilmi myös omassa tutkimuk-

sessani. Mäntysen (1999, s. 143) mukaan opettajat käyttävät kahdenlaisia keinoja vaikutta-

essaan jännittämiseen. Nämä ovat suoraan jännittämisestä kärsivään yksilöön kohdistuva 

vaikuttaminen, sekä yleisimmin yhteisölle suunnattu asenteellinen ja kasvatuksellinen vai-

kuttaminen. Jännittämisen helpottamiseen taas käytetään suoraan jännittämisestä kärsivään 

yksilöön vaikuttamista sekä yhteisöön suunnattua kasvatuksellista ja asenteellista vaikut-

tamista. (Mäntynen, 1999, s. 143.) Opettajien tulisikin pyrkiä rohkaisemaan oppilaita jän-

nittäjiä ja opastaa heitä hyväksymään oma jännittämisensä. Jännittäjien itsetunnon vahvis-

taminen on näissä tilanteissa mielestäni tärkeää. Ehkä tätäkin tärkeämpänä voisi olla sellai-

sen ilmapiirin luominen luokkaan ja koko kouluun, että siellä olisi turvallinen, avoin ja 

rento ilmapiiri. 

 

Tutkijana opin tästä tutkimuksesta paljon. Oli todella mielenkiintoista saada tutkimustietoa 

koulussa jännittäviksi koetuista asioista ja tilanteista. Tämä tutkimus opettikin ymmärtä-
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mään laajemmin oppilaiden kokemaa koulujännitystä. Oppilaat kokevat koulupäivän aika-

na pientä ja normaalia jännitystä, mutta myös jopa erittäin suurta stressiä ja ahdistusta. 

Koen että opettajan on tärkeä tiedostaa, mitä oppilaat kokevat koulussa jännittäväksi, jotta 

opettaja voisi turvata oppilaalle turvallisen ja rennon olon koulussa ja että oppilaan itse-

luottamus vahvistuisi. Koulupäivän ei ole tarkoitus olla jännittävä ja ahdistava, vaan siellä 

tulisi kokea olonsa hyväksi. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

7.2.1 Luotettavuus ja toistettavuus 

Tutkimuksia tehdessä pyritään välttämään virheitä ja tutkimuksen luotettavuutta tulee tästä 

syystä arvioida (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 134). Tutkimusta arvioidaan siitä syystä, että 

siinä arvioidaan esitettyjen väitteiden perusteltavuus ja totuudenmukaisuus (Eskola & Suo-

ranta, 2008, s. 212). 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden yhteydessä esiin nousee kysymys totuudesta ja 

objektiivisesta tiedosta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyvät käsit-

teet havaintojen luotettavuus ja havaintojen puolueettomuus. Puolueettomuus tarkoittaa 

sitä, pyrkiikö tutkija ymmärtämään ja kuulemaan tutkittavia itsenään, vai vaikuttaako tutki-

jan omat mielipiteet tai asenteet siihen, mitä hän havainnoin ja kuulee. Periaatteessa tutki-

muksessa käy näin, sillä luohan tutkija itse tutkimusasetelmat ja tulkinnat. Luotettavuutta 

pohtiessa tulisi huomioida tutkijan puolueettomuusnäkökulma. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 134–136.) Läpi tutkimuksen arvioin omaa puolueettomuuttani tutkijana. Fenomenologi-

nen tutkimusote edellyttää, että tutkija tarkastelee tutkittavaa ilmiötä puolueettomasti ilman 

ennakko-oletuksia. Tämän metodologian käyttö korosti entisestään puolueettomuuden tär-

keyttä. Minulla on itselläni kokemuksia koulussa jännittämisestä ja sosiaalisissa tilanteissa. 

Omien kokemusten tiedostaminen auttoi puolueettomana pysymisessä ja ilmiön tutkiminen 

sellaisenaan korostui läpi tutkimuksen.  

 

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsiteltäessä pohditaan validiteettia (onko tutkittu sitä 

mitä luvattiin) ja reliabiliteettia (tutkimustulosten toistettavuus) (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 136). Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia kuudesluokkalaisten kokemuksia niistä asioista ja 

tilanteista, joita he koulussa mahdollisesti jännittävät. Tutkimuksessa löytyi yhteensä 11 
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jännityskokemuksista muodostettua pääluokkaa lukuisine alaluokkineen. Koska aineisto 

kerättiin vapaan kirjoitelman avulla, validiteettia lisättiin kertomalla tutkittaville tarkkaan 

mitä ollaan tutkimassa. Yksikään vastaus ei ollut ohi aiheen. Tutkimus on toistettavissa 

mutta tulee kuitenkin pohtia, painottaako toinen tutkija yhtä paljon kirjoitelmien nimettö-

myyttä, pohjustaako hän aihetta riittävän varovaisesti vai ohjaako hän vastauksia liikaa. 

Aineistosta tehtiin luokituksia ja nämä luokitukset ovat vahvasti tulkinnanvaraisia. Toinen 

tutkija saattaisi tehdä luokitukset hieman eri tavoin ja se taas voi vaikuttaa tutkimustulok-

siin. 

 

Aineiston riittävyys voidaan ratkaista saturaation eli kyllääntymisen avulla. Saturaatiossa 

aineisto alkaa toistaa itseään eivätkä tiedontantajat tuota tutkimusongelmiin uutta tietoa. 

Tietty määrä aineistoa pitäisi riittää sen teoreettisen peruskuvion muodostamiseen, joka 

tutkimuskohteesta voidaan saada. Saturaation käsite ei päde kaikkeen laadulliseen tutki-

mukseen. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 87.) Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin 58 kir-

joitelman avulla. Noin puolessa välissä aineisto alkoi toistaa itseään ja samat teemat alkoi-

vat nousta esiin. Tietty esiin nousi myös lukuisia yksittäisiä teemoja.  

 

Laadullinen tutkimus ei pyri tilastollisiin yleistyksiin, vaan siinä pyritään kuvaamaan il-

miötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa ja antamaan jollekin ilmiölle teoreet-

tisesti mielekäs tulkinta. Tällöin on tärkeää, että tiedonantajat tietävät tutkittavasta ilmiöstä 

riittävän paljon ja heillä on siitä kokemusta. Tiedonantajien valinta ei saa olla satunnaista 

vaan sitä tulee harkita pohtien tarkoitusta. Tiedonantajat tulevat olla myös sellaisia, että 

kykenevät esimerkiksi ilmaisemaan itseään, pystyvät kirjoittamaan ja puhumaan. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, s. 85–86.) Tässä tutkimuksessa tiedonantajiksi valittiin erään Etelä-

Pohjanmaalla sijaitsevan keskisuuren kaupunkikoulun kuudesluokkalaiset oppilaat. Kuu-

desluokkalaisilla on jo paljon mahdollisia jännityskokemuksia ja he osaavat kertoa omista 

kokemuksistaan riittävän hyvin. Tutkimusjoukko valittiin alakoululaisista siksi, että luo-

kanopettajana tulen työskentelemään alakoulussa ja tutkimuksen avulla saan myös itselleni 

tärkeää tietoa. Aineisto kerättiin vain yhdestä koulusta koska arveltiin, että yhden koulun 

kuudesluokkalaiset, joita tässä koulussa oli jopa 80, muodostaa riittävän suuren tutkimus-

joukon. Lisäksi pohdittiin, ettei jännityskokemuksissa ole juurikaan alueellisia eroja. 58 

kirjoitelman avulla saatiin laaja ja monipuolinen aineisto ja anonymiteetin myötä tutkitta-

vat pystyivät kirjoittamaan avoimesti kaiken mieleen tulevan. Ainoastaan yksi kirjoitelma 

täytyi hylätä epäasiallisuuden takia. Tämä epäasiallinen kirjoitelma erottui selkeästi jou-
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kosta arvioidessani kirjoitelmien asiallisuutta ja rehellisyyttä. Alasuutari (2011, s 109) ku-

vaakin, että kirjoitetut omaelämänkerrat aineistona eivät mahdollista luottamuksellista ja 

läheistä suhdetta tutkittaviin eikä voida olla varmoja, ovatko tarinat oikeita ja rehellisiä. 

 

Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten metodien, tiedonlähteiden, tutkijoiden ja teorioiden 

yhdistämistä tutkimuksessa. Triangulaatiossa tutkija ei voi sitoutua yhteen näkökulmaan. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 143.) Tässä tutkimuksessa triangulaatio ei toteutunut, sillä 

tutkijoita oli ainoastaan yksi ja tutkimusmenetelmällä käytettiin pelkkää vapaata kirjoitel-

maa. Tutkimuksen teki yksi tutkija siitä syystä, että käytännön järjestelyt olivat helpompi 

toteuttaa. Mahdollisilla toisilla tutkijoilla oli kiinnostusta eri aihepiireihin, opinnot eri vai-

heessa ja aikataulut olivat erilaiset. Tutkimusmenetelmänä käytettiin pelkkää vapaata kir-

joitelmaa siksi, että tutkittaessa ihmisten kokemuksia voitiin tällä keinolla saada mahdolli-

simman vähänjohdateltuja vastauksia ja kuitenkin laajoja vastauksia. Koska jännittäminen 

on usein näkymätöntä, olisi havainnointi ollut käytännössä mahdotonta. Haastattelu olisi 

voinut olla jännittävälle oppilaalle todella stressaava tilanne, haastateltaviksi olisi voinut 

tulla oppilaita jotka eivät juuri jännitä ja haastattelun avulla ei välttämättä olisi saatu niin 

laajoja ja vapaita vastauksia, kuin kirjoitelmien avulla. Haastattelu olisi saattanut myös 

liikaa johdatella vastausta. Metodologista triangulaatiota ei käytetty siksi, ettei se ole fe-

nomenologiassa mahdollista. Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 147.) kuvaavat, että ymmärtä-

vässä tutkimuksessa tieto on kvalitatiivista eikä voida olettaa, että määrät kertoisivat jotain 

samasta ilmiöstä kuin laadut. Määrän ja laadun yhdistäminen eivät myöskään kuvaa tutkit-

tavaa ilmiötä enempää tai vähempää. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 147.). 

 

Tutkimuksen teoriaosiossa on kuvattu tutkimuksen lähtökohdat. Jännittämisestä ei puhuta 

vain yleisellä tasolla, vaan siinä avataan jännittämisen pohjimmaisia syitä ja jännittämisen 

tarkoitusta. Teoriaosiossa kuvataan ihmisen yksilöllisten piirteiden vaikutusta jännittämi-

seen ja tarkastellaan myös pelon ja ahdistuksen käsitteitä. Lisäksi kerrotaan jännittämisestä 

koulussa. 

 

Tutkimuksen lähdekirjallisuus on tuoretta, mutta muutamia vanhempiakin teoksia löytyy. 

Esimerkiksi von Wrightin 1970 julkaistussa teoksessa on perustavaa tietoa tieteenfilosofian 

kahdesta perinteestä. Kierkegaardin vuonna 1964 suomennettu ja julkaistu teos on saanut 

viittauksia monissa tutkimuksissa. Myös Heideggerin vuonna 2000 suomennettu teos näh-

tiin niin ikään perustavana teoksena. Tässä tutkimuksessa käytettyjä 1990-luvulla kirjoitet-
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tuihin teoksiin on viitattu 2000- ja 2010-luvuilla kirjoitetuissa pro graduissa ja jopa lisensi-

aattitöissä ja näin ne luokiteltiin olevan päteviä käytettäväksi tähän tutkimukseen. Läpi 

tutkimuksen lähteet pyrittiin saattamaan keskinäiseen keskusteluun. Luotettavuutta lisää 

tässä tutkimuksessa aineistosta esitetyt taulukot ja suorat lainaukset. Lisäksi liitteissä on 

esitetty tutkimuslupahakemukset ja kirjoitelmapohja. 

7.2.2 Eettisyys 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta tutkimuksen on oltava looginen kokonaisuus, lähteiden 

on oltava hyviä ja tutkijan tulee tietää, mitä tekee. Tutkijan tulee olla myös eettisesti sitou-

tunut. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s.127.) Tuomi ja Sarajärvi (2009, s.127) kuvaavat, että 

tutkimusaiheen valinta on tehtävä eettisyyden valossa. Tässä tutkimuksessa aihe on eetti-

sesti hyväksyttävä.  

 

Eskolan ja Suorannan (2008, s. 56–57) mukaan tulee korostaa tutkimukseen osallistumisen 

vapaaehtoisuutta ja tutkittavien anonymiteetti on säilytettävä läpi koko tutkimusprosessin 

aina tutkimustuloksien julkaisuun saakka. Omassa tutkimuksessani korostin tätä huomatta-

van paljon ja toimin sen mukaisesti. Jokaisessa tutkimuslupahakemuksessa korostin nimet-

tömyyttä. Ennen kirjoittamisen alkua tutkittavat olivat tienneet jo pitkään, mihin tarkoituk-

seen kirjoitelmat kerätään, mistä aiheesta ja että kaikki käsitellään nimettömästi. Vielä en-

nen kirjoittamisen alkua painotin tutkittaville samoja asioita ja etenkin kirjoitelmien nimet-

tömyyttä ja niiden tuhoamista tutkimuksen valmistuttua. Tutkimuksen aikana ei missään 

tilanteessa toimittu sääntöjä rikkoen. Aineiston hankintaprosessi oli eettinen. Prosessi on 

kuvattu tarkemmin luvussa viisi. Tiivistetysti ilmaistuna tutkimusluvat haettiin sivistystoi-

melta, rehtorilta, opettajilta ja oppilaiden vanhemmilta, eikä yhtäkään tutkimuslupahake-

musta lähetetty ennen kuin edellinen taho oli antanut myöntymyksensä.  

7.3 Jatkotutkimukset 

Tutkimusaihe oli mielenkiintoinen ja tutkijalla säilyi läpi tutkimusprosessin kiinnostus 

aiheeseen. Oppilaiden kokemuksia koulussa jännitettävistä asioista ja tilanteista olisi mie-

lenkiintoista tutkia laajemmin. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty miksi oppilaat kokevat 

jännitystä mainituista tilanteista ja asioista. Jatkotutkimuksessa voisikin selvittää oppilai-

den itse kertomia syitä jännitykselle. Syiden selvittämiseen voitaisiin käyttää vapaata kir-
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joitelmaa, mutta lisäksi oppilaita voitaisiin haastatella kirjoitelmien pohjalta. Oppilaiden 

tulisi tietenkin tietää että heitä myös haastatellaan. Haastattelussa voi olla ongelmana se, 

että tutkittava jännittää haastattelutilannetta eikä sen vuoksi kirjoita riittävän avoimesti 

jännittäviksi kokemistaan asioista. Henkilökohtaiset ja nolostuttavat asiat jäisivät suurella 

todennäköisyydellä pois. Kiinnostavaa olisi myös tietää, millä tavoin persoonallisuus ja 

temperamentti vaikuttavat jännittäviksi koettuihin asioihin. Tällöin tulisi toki miettiä tut-

kimusmenetelmät uudelleen.   

 

Aihetta voisi tutkia laajemminkin ottamalla mukaan eri luokka-asteita. Eri luokka-asteiden 

välillä voisi  tehdä vertailuja ja etsiä yhteneväisyyksiä. Mielenkiintoista olisi myös tehdä 

pitkittäistutkimus, jossa samoja oppilaita tutkittaisiin esimerkiksi ensimmäisellä, viidennel-

lä ja yhdeksännellä luokalla. Eri tutkimuskerroilla saatuja tuloksia vertaillaan ja tarkastel-

laan muutoksia ja pysyvyyksiä jännityskokemuksissa. Tämä vaatisi jo todella laajan tutki-

muksen ja tutkimusmenetelmiä tulisi ehkä miettiä uudelleen. 
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LIITE 1  Tutkimuslupahakemus sivistystoimelle 

 

 

Hei! 

Olen neljännen vuosikurssin luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Teen pro gradu -

tutkielmaa koulujännityksestä, jota oppilaat mahdollisesti kokevat. Tutkielman tarkoituk-

sena on etsiä vastauksia muun muassa siihen, millaisissa tilanteissa oppilaat mahdollisesti 

kokevat koulussa jännitystä, mitkä tekijät koulussa jännitykseen vaikuttavat ja onko oppi-

lailla joitain keinoja koulujännityksen lieventämiseen/ miten jännitystä käsitellään. Kerään 

aineiston vapaan kirjoitelman avulla, jolloin oppilaat saavat vapaasti kirjoittaa asioista, 

joita he koulussa mahdollisesti jännittävät. Tällä tavoin pyrin saamaan mahdollisimman 

laajan ja monipuolisen aineiston, josta nousee paljon erilaisia jännitykseen liittyviä teemo-

ja. Kirjoittamiselle varaan aikaa yhden oppitunnin verran (45 min). Tutkimusjoukoksi on 

alustavasti tarkoitus saada kaikki (koulun nimi) koulun kuudesluokkalaiset oppilaat. Ai-

neiston keräämisen aikataulutan huhtikuun loppuun tai toukokuun alkuun.  

Olen saanut alustavan tutkimusluvan (koulun nimi) koulun rehtorilta (rehtorin nimi). Han-

kin vielä luvat opettajilta ja oppilaiden vanhemmilta. Oheisessa tutkimuslupahakemuksessa 

pyydän Teiltä lupaa saada kerätä tutkimusaineiston pro graduani varten (koulun nimi) kou-

lusta. 

Pyydän ystävällisesti postittamaan tutkimuslupahakemuksen mukana tulleessa kirjekuores-

sa. Vastaanottaja maksaa postimaksun. 

 

Ystävällisin terveisin 

Luokanopettajaopiskelija Tuulia Kaunismäki 

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 



 

  

TUTKIMUSLUVAN HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

ETUNIMET 

Tuulia xxxx 

SUKUNIMI 

Kaunismäki 

OSOITE 

xxxx 

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA 

xxxx 
 

SÄHKÖPOSTIOSOITE 

xxxx@paju.oulu.fi 
 

PUHELIN 

0400xxxxxx 

 

PERUSTIEDOT TUTKIELMASTA 

TUTKIELMA 

Pro gradu 

KOHDERYHMÄ 

Kuudennen luokan oppilaat (koulun nimi) koulusta 

AIKATAULU 

Pro gradun tarkoitus valmistua keväällä 2014 

YLIOPISTO JA TIEDEKUNTA 

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

TUTKIELMAN OHJAAJA 

(Ohjaajan nimi)     email: xxx.xxx@oulu.fi 

LYHYT KUVAUS 

Pro gradu, jossa tutkitaan oppilaiden mahdollisesti kokemaa koulujännitystä. Tutkimuskysymykset: millaisis-

sa tilanteissa oppilaat mahdollisesti kokevat koulussa jännitystä, mitkä tekijät koulussa jännitykseen vaikut-

tavat ja onko oppilailla joitain keinoja koulujännityksen lieventämiseen/ miten jännitystä käsitellään. Aineis-

ton avulla toivotaan saavan mahdollisimman paljon koulujännitykseen liittyviä teemoja. Aineisto kerätään 

vapaan kirjoitelman avulla, jossa oppilaat saavat vapaasti kertoa mahdollisesti kokemastaan koulujännityk-

sestä.  

 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA 

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS 

 

 

Tuulia Kaunismäki 

 

PAIKKA JA AIKA 

 

 

Oulu 15.3.2013 

TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄJÄ 

 

          Myönnän tutkimusluvan 

 

         En myönnä tutkimuslupaa 

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS 

 

 

 

PAIKKA JA AIKA 

 

 

 



 

 

 

LIITE 2 Tutkimuslupahakemus rehtorille 

 

 

Hei! 

Olen neljännen vuosikurssin luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Teen pro gradu -

tutkielmaa koulujännityksestä, jota oppilaat mahdollisesti kokevat. Tutkielman tarkoituk-

sena on etsiä vastauksia muun muassa siihen, millaisissa tilanteissa oppilaat mahdollisesti 

kokevat koulussa jännitystä, mitkä tekijät jännitykseen vaikuttavat ja onko oppilailla joi-

tain keinoja koulujännityksen lieventämiseen tai miten jännitystä käsitellään. Kerään ai-

neiston vapaan kirjoitelman avulla, jolloin oppilaat saavat vapaasti kirjoittaa asioista, joita 

he koulussa todennäköisesti jännittävät. Tällä tavoin pyrin saamaan mahdollisimman laajan 

ja monipuolisen aineiston, josta nousee paljon erilaisia jännitykseen liittyviä teemoja, oppi-

laiden omat kokemukset tulevat mahdollisimman hyvin esille ja saisin muodostettua laajan 

kuvan oppilaan kokemasta koulujännityksestä.  

Kirjoittamiselle varaan aikaa yhden oppitunnin verran (45 min) ja kirjoitelmat kerätään 

nimettömästi. Tutkimusjoukoksi on alustavasti tarkoitus saada kaikki (koulun nimi) kuu-

desluokkalaiset oppilaat. Aineiston keräämisen aikataulutan huhtikuun loppuun tai touko-

kuun alkuun.  

Olen saanut kirjallisen tutkimusluvan Seinäjoen kaupungin perusopetusjohtajalta (nimi). 

Tämän jälkeen pyydän vielä luvat opettajilta ja oppilaiden vanhemmilta. Oheisessa tutki-

muslupahakemuksessa pyydän Teiltä lupaa saada kerätä tutkimusaineiston pro graduani 

varten (koulun nimi) koulusta. 

 

Ystävällisin terveisin 

Luokanopettajaopiskelija Tuulia Kaunismäki 

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

 



 

  

TUTKIMUSLUVAN HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

ETUNIMET 

Tuulia xxx 

SUKUNIMI 

Kaunismäki 

OSOITE 

xxxx 

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA 

xxxx 
 

SÄHKÖPOSTIOSOITE 

xxxx@paju.oulu.fi 
 

PUHELIN 

0400xxxxxx 

 

PERUSTIEDOT TUTKIELMASTA 

TUTKIELMA 

Pro gradu 

KOHDERYHMÄ 

Kuudennen luokan oppilaat (koulun nimi) koulusta 

AIKATAULU 

Pro gradun tarkoitus valmistua keväällä 2014 

YLIOPISTO JA TIEDEKUNTA 

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

TUTKIELMAN OHJAAJA 

(Ohjaajan nimi)     email: xxx.xxx@oulu.fi 

LYHYT KUVAUS 

Pro gradu, jossa tutkitaan oppilaiden mahdollisesti kokemaa koulujännitystä. Tutkimuskysymykset: millaisis-

sa tilanteissa oppilaat mahdollisesti kokevat koulussa jännitystä, mitkä tekijät koulussa jännitykseen vaikut-

tavat ja onko oppilailla joitain keinoja koulujännityksen lieventämiseen/ miten jännitystä käsitellään. Aineis-

ton avulla toivotaan saavan mahdollisimman paljon koulujännitykseen liittyviä teemoja. Aineisto kerätään 

vapaan kirjoitelman avulla, jossa oppilaat saavat vapaasti kertoa mahdollisesti kokemastaan koulujännityk-

sestä.  

 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA 

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS 

 

 

Tuulia Kaunismäki 

 

PAIKKA JA AIKA 

 

 

Oulu 27.3.2013 

TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄJÄ 

 

          Myönnän tutkimusluvan 

 

         En myönnä tutkimuslupaa 

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS 

 

 

 

PAIKKA JA AIKA 

 

 

 



 

 

 

LIITE 3 Tutkimuslupahakemus opettajille 

 

 

HEI! 

Olen neljännen vuosikurssin luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Teen pro 

gradu -tutkielmaa koulujännityksestä, jota oppilaat mahdollisesti kokevat. Tutkiel-

man tarkoituksena on etsiä vastauksia muun muassa siihen, millaisissa tilanteissa 

oppilaat mahdollisesti kokevat koulussa jännitystä, mitkä tekijät jännitykseen vai-

kuttavat ja onko oppilailla joitain keinoja koulujännityksen lieventämiseen tai miten 

jännitystä käsitellään. Kerään aineiston vapaan kirjoitelman avulla, jolloin oppilaat 

saavat vapaasti kirjoittaa asioista, joita he koulussa todennäköisesti jännittävät. Täl-

lä tavoin pyrin saamaan mahdollisimman laajan ja monipuolisen aineiston, josta 

nousee paljon erilaisia jännitykseen liittyviä teemoja ja saisin muodostettua laajan 

kuvan koulujännityksestä.  

Kirjoittamiselle varaan aikaa yhden oppitunnin verran (45 min) ja kirjoitelmat kerä-

tään nimettömästi. Tutkimusjoukoksi on alustavasti tarkoitus saada kaikki (koulun 

nimi) koulun kuudesluokkalaiset oppilaat. Aineiston keräämisen aikataulutan huhti-

kuun loppuun tai toukokuun alkuun. Otan vielä tutkimuslupien selvittyä yhteyttä 

sähköpostitse ja sovitaan aineistonkeruulle aikataulu. Mahdollisia päiviä olisivat 

19.4., 22.4., 10.5., 16.5. ja 17.5. Kerään aineiston jokaisesta luokasta erikseen aika-

taulujen yhteensopivuuden mukaan. Olen itse luokassa paikalla koko kirjoittami-

seen varatun ajan ja annan oppilaille riittävän ohjeistuksen. Tulen käymään (koulun 

nimi) koululla 12.4. ja jaan jokaiseen luokkaan vanhemmille tarkoitetut tutkimuslu-

pahakemukset, jotka kerään oppilailta aineistonkeruupäivänä.  

Olen saanut kirjallisen tutkimusluvan (nimi) kaupungin perusopetusjohtajalta (nimi) 

sekä rehtorilta (nimi). Oheisessa tutkimuslupahakemuksessa pyydän Teiltä lupaa 

saada kerätä tutkimusaineiston pro graduani varten luokastanne.  

Pyydän ystävällisesti postittamaan tutkimuslupahakemuksen mukana tulleessa kir-

jekuoressa. Vastaanottaja maksaa postimaksun. 

 

Mikäli herää kysymyksiä, minuun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: 

xxxx@paju.oulu.fi 

 

Ystävällisin terveisin 

Luokanopettajaopiskelija Tuulia Kaunismäki 

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 



 

  

TUTKIMUSLUVAN HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

ETUNIMET 

Tuulia xxxx 

SUKUNIMI 

Kaunismäki 

OSOITE 

xxxx 

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA 

xxxx 
 

SÄHKÖPOSTIOSOITE 

xxxx@paju.oulu.fi 
 

PUHELIN 

0400xxxxxx 

 

PERUSTIEDOT TUTKIELMASTA 

TUTKIELMA 

Pro gradu 

KOHDERYHMÄ 

Kuudennen luokan oppilaat (koulun nimi) koulusta 

AIKATAULU 

Pro gradun tarkoitus valmistua keväällä 2014 

YLIOPISTO JA TIEDEKUNTA 

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

TUTKIELMAN OHJAAJA 

(Ohjaajan nimi)     email: xxx.xxx@oulu.fi 

LYHYT KUVAUS 

Pro gradu, jossa tutkitaan oppilaiden mahdollisesti kokemaa koulujännitystä. Tutkimuskysymykset: millaisis-

sa tilanteissa oppilaat mahdollisesti kokevat koulussa jännitystä, mitkä tekijät koulussa jännitykseen vaikut-

tavat ja onko oppilailla joitain keinoja koulujännityksen lieventämiseen/ miten jännitystä käsitellään. Aineis-

ton avulla toivotaan saavan mahdollisimman paljon koulujännitykseen liittyviä teemoja. Aineisto kerätään 

vapaan kirjoitelman avulla, jossa oppilaat saavat vapaasti kertoa mahdollisesti kokemastaan koulujännityk-

sestä.  

 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA 

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS 

 

 

Tuulia Kaunismäki 

 

PAIKKA JA AIKA 

 

 

Oulu 27.3.2013 

TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄJÄ 

 

          Myönnän tutkimusluvan 

 

         En myönnä tutkimuslupaa 

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS 

 

 

 

PAIKKA JA AIKA 

 

 

 



 

 

 

LIITE 4  Tutkimuslupahakemus oppilaiden vanhemmille 

 

 

HEI! 

Olen neljännen vuosikurssin luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Teen pro 

gradu -tutkielmaa koulujännityksestä, jota oppilaat mahdollisesti kokevat. Tutkiel-

man tarkoituksena on etsiä vastauksia muun muassa siihen, millaisissa tilanteissa 

oppilaat mahdollisesti kokevat koulussa jännitystä, mitkä tekijät jännitykseen vai-

kuttavat ja onko oppilailla joitain keinoja koulujännityksen lieventämiseen tai miten 

jännitystä käsitellään. Kerään aineiston vapaan kirjoitelman avulla, jolloin oppilaat 

saavat vapaasti kirjoittaa asioista, joita he koulussa todennäköisesti jännittävät. Täl-

lä tavoin pyrin saamaan mahdollisimman laajan ja monipuolisen aineiston, josta 

nousee paljon erilaisia jännitykseen liittyviä teemoja ja saisin muodostettua laajan 

kuvan koulujännityksestä.  

Kirjoittamiselle ja alkuohjeistukselle varaan aikaa yhden oppitunnin verran (45 min) 

ja kirjoitelmat tehdään nimettömästi ja käytetään vain tutkimustarkoitukseen. Tut-

kimusjoukoksi on alustavasti tarkoitus saada kaikki (koulun nimi) koulun kuudes-

luokkalaiset oppilaat. Aineiston keräämisen aikataulutan huhtikuun loppuun tai tou-

kokuun alkuun. Mahdollisia aineistonkeruupäiviä olisivat 19.4., 22.4., 10.5., 16.5. ja 

17.5., tarkka päivä selviää, kun saan opettajien kanssa sovittua yhtenevät aikataulut. 

Olen itse paikalla koko kirjoittamiseen varatun ajan ja alkuun annan riittävän ohjeis-

tuksen. 

 Olen saanut kirjallisen tutkimusluvan (nimi) kaupungin perusopetusjohtajalta (ni-

mi), (koulun nimi) koulun rehtorilta (nimi) sekä kohdeluokkien opettajilta. Oheises-

sa tutkimuslupahakemuksessa pyydän Teiltä lupaa oppilaan osallistumiseen pro 

graduni tutkimusjoukkoon. Mikäli oppilas ei osallistu tutkimusjoukkoon, hän voi 

siitä huolimatta tehdä kirjoitelman, mutta kirjoitelmaa ei oteta mukaan itse aineis-

toon. 

Pyydän ystävällisesti että oppilas ottaisi allekirjoitetun tutkimuslupahakemuksen 

mukaan aineistonkeruupäivänä! Ilman kirjallista lupaa oppilas ei valitettavasti voi 

osallistua tutkimukseen tutkimuseettisistä syistä.  

Mikäli herää kysymyksiä, minuun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: 

xxxx@paju.oulu.fi 

 

Ystävällisin terveisin 

Luokanopettajaopiskelija Tuulia Kaunismäki 

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 



 

  

TUTKIMUSLUVAN HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

ETUNIMET 

Tuulia xxxx 

SUKUNIMI 

Kaunismäki 

OSOITE 

xxxx 

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA 

xxxx 
 

SÄHKÖPOSTIOSOITE 

xxxx@paju.oulu.fi 
 

PUHELIN 

0400xxxxxx 

 

PERUSTIEDOT TUTKIELMASTA 

TUTKIELMA 

Pro gradu 

KOHDERYHMÄ 

Kuudennen luokan oppilaat (koulun nimi) koulusta 

AIKATAULU 

Pro gradun tarkoitus valmistua keväällä 2014 

YLIOPISTO JA TIEDEKUNTA 

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

TUTKIELMAN OHJAAJA 

(Ohjaajan nimi)     email: xxx.xxx@oulu.fi 

LYHYT KUVAUS 

Pro gradu, jossa tutkitaan oppilaiden mahdollisesti kokemaa koulujännitystä. Tutkimuskysymykset: millaisis-

sa tilanteissa oppilaat mahdollisesti kokevat koulussa jännitystä, mitkä tekijät koulussa jännitykseen vaikut-

tavat ja onko oppilailla joitain keinoja koulujännityksen lieventämiseen/ miten jännitystä käsitellään. Aineis-

ton avulla toivotaan saavan mahdollisimman paljon koulujännitykseen liittyviä teemoja. Aineisto kerätään 

vapaan kirjoitelman avulla, jossa oppilaat saavat vapaasti kertoa mahdollisesti kokemastaan koulujännityk-

sestä.  

 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA 

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS 

 

 

Tuulia Kaunismäki 

 

PAIKKA JA AIKA 

 

 

Oulu 27.3.2013 

TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄJÄ 

 

          Myönnän tutkimusluvan 

 

         En myönnä tutkimuslupaa 

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS 

 

 

 

PAIKKA JA AIKA 

 

 

 



 

 

 

LIITE 5 Kirjoitelmapohja 

 

Kaikki kirjoitelmat kirjoitetaan nimettömästi ja käytetään vain tutkimukseen! 

________________________________________________ 

 

Kerro kaikista niistä asioista, tilanteista ja tapahtumista joita koulussa jännität.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________



 

  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 


