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Nyky-yhteiskunnassa oppilaan ujous voi aiheuttaa hämmennystä kasvattajissa. Selittävänä 

tekijänä pidetään sosiaalisuuden ja ulospäin suuntautuneisuuden arvostamista yhä enenevissä 

määrin. Onkin aiheellista tutkia, mikä on ujon oppilaan asema nykypäivän koulukontekstissa. 

Koska aikuisten tekemät tulkinnat ujoudesta eivät ole välttämättä identtisiä lasten kanssa, olen 

kiinnostunut tutkimaan, miten oppilaat tulkitsevat ujoutta. Ujouden kuvataan tyypillisesti 

ilmenevän esimerkiksi vähäisenä puhumisena ja sosiaalisten tilanteiden välttelemisenä. 

Ujouteen liitetyt asiat ovat usein kielteisiä, vaikka ujouteen katsotaan liittyvän hyviäkin 

puolia. Mielenkiintoani lisäävät myös omat ujouden kokemukseni peruskouluajoilta.  

Tutkimukseni on metodologisiltaan lähtökohdiltaan laadullista tutkimusta narratiivisella 

otteella. Tutkimukseni noudattaa lapsinäkökulmaisen tutkimuksen periaatteita, sillä oppilaat 

ovat tutkimukseni tiedontuottajia. Aineistonkeruutapana toimivat eläytymismenetelmällisin 

keinoin tuotetut kirjoitelmat ja ryhmäkeskustelu. Tutkimukseeni osallistui kaksi luokkaa 

kahdelta eri alakoululta Itä-Suomesta. Molemmat luokat olivat yhdysluokkia, joissa oli sekä 

kolmas- että neljäsluokkalaisia. Aineisto on analysoitu narratiivien analyysilla 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.  

Eläytymismenetelmällä tuotetut kirjoitelmat avasivat mahdollisuuden analysoida ujouden 

ilmenemisen lisäksi ei-ujoutta. Tämä tarjosi oivallisen mahdollisuuden selvittää, miten 

oppilaat tulkitsevat ujouden vastakohtaa. Näin ollen tämä tutkimus tuo tutkimuskentälle esiin 

yhdenlaisen mallin ujouden vastakohdan tulkinnasta.  

Tutkimustulokset osoittivat, että oppilaat tulkitsivat ujouden ilmenevän 

vuorovaikutustilanteissa ja toimintatavoissa. Yksi merkittävimmistä tutkimustuloksista oli, 

että ujon oppilaan toimintaa rajoitti pelko, kun ei-ujon oppilaan toimintaa siivitti rohkeus. 

Yhteenvetona voi todeta, että oppilaat suhtautuivat kertomuksissaan myönteisesti ujouteen. 

Tutkimukseni tulokset haastavat pohtimaan sitä, arvostetaanko ja vaaditaanko sosiaalisuutta 

jo liikaa sekä koulumaailmassa että yhteiskunnassa.  

Avainsanat: eläytymismenetelmä, lapsinäkökulmainen tutkimus, narratiivisuus, 

ryhmäkeskustelu, ujous   
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1 Johdanto  

”Veikö kissa kielen?” Tämä on kysymys, jonka ujo oppilas voi kuulla kysyttävän itseltään. 

Ihmisistä 20–48% on tutkimusten mukaan ujoja (Kearney 2011). Tähän peilaten voidaan 

olettaa, että jokaisessa luokkahuoneessa on joitakin ujoja oppilaita. Näin ollen jokainen 

luokanopettaja tulee mitä todennäköisimmin kohtaamaan ujon oppilaan työvuosiensa aikana. 

Ujojen oppilaiden tunnistaminen luokasta on merkityksellistä, sillä kuten Kautto-Knape 

(2012, 75) kirjoittaa, ujot ja hiljaiset oppilaat saattavat jäädä näkymättömiksi koulun arjessa. 

Ujous ilmenee useimmiten uusia tilanteita, asioita ja ihmisiä kohdatessa (Rudasill & Rimm-

Kaufman 2009, 109). Ujo oppilas voi kokea riittämättömyyttä, torjuntaa ja huomiotta 

jättämistä sosiaalisissa tilanteissa. Ujolle oppilaalle on tyypillistä muun muassa punastuminen 

sekä katsekontaktin että sosiaalisten tilanteiden vältteleminen. (Kearney 2011, 3–5.)  

Tämä pro gradu -tutkielmani on jatkoa kandidaatintyölleni ”Veikö kissa kielen? : ujo oppilas 

koulussa”, jossa tutkin mitkä tekijät ovat yhteydessä ujojen oppilaiden koulunkäyntiin ja 

miten ujoa oppilasta voidaan tukea koulunkäyntiin liittyen. Kandidaatintyössäni selvisi, että 

ujojen oppilaiden koulunkäyntiin vaikuttavat ujon oppilaan käsitys itsestään, luokan ilmapiiri 

sekä oppilaiden välinen vuorovaikutus. Ujon oppilaan tukemisessa keskeisinä tukeen 

vaikuttavina tekijöinä olivat opettajan toiminta ja kodin ja koulun välinen yhteistyö. Ujoa 

nähtiin voivan tukea konkreettisin keinoin luokkaympäristössä, mutta kaiken pohjana 

havaittiin olevan opettajan oma asennoituminen ujouteen. Kandidaatintyössäni näkökulma oli 

enemmän opettajapainotteinen, kun pro gradu -tutkielmassani näkökulma painottuu 

oppilaiden näkökulmaan. 

Oma kiinnostuneisuuteni ujouden tutkimiseen kumpuaa osin omista ujouden kokemuksistani 

peruskouluajoilta. Lisäksi nykypäivän yhä suurempi sosiaalisuuden arvostaminen herättää 

pohtimaan pidetäänkö oppilaan ujoutta voimavarana vai haittana. Näin ollen tutkimukseni voi 

katsoa keskittyvän ajankohtaiseen ilmiöön. Tutkijoista Spooner, Evans ja Santos (2005) ovat 

huomanneet, että oppilaiden ja opettajien tekemät tulkinnat ujoudesta eivät välttämättä vastaa 

toisiaan. Täten tässä tutkimuksessa tahdon saada oppilaiden äänen kuuluviin siitä, miten he 

kertomuksissaan tulkitsevat oppilaan ujouden ilmenevän. Kertomukset myös paljastavat, 

miten oppilaat suhtautuvat ujouteen. Lisäksi tämä tutkimus tuo tietoa siitä, miten oppilaat 

tulkitsevat ei-ujoutta. Täten tämä tutkimus tuo merkityksellistä tietoa kasvatustieteelliselle 

kentälle oppilaiden tulkinnoista niin ujouden kuin ei-ujouden ilmenemisen osalta.  
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Rubin, Coplan ja Bowker (2009, 155) sekä Rudasill ja Kalutskaya (2014, 271) ovat 

tutkimuksissaan huomanneet luokkahuoneen sosiaalisen luonteen voivan olla erittäin 

stressaavaa ujoille oppilaille. Keltikangas-Järvinen (2014) puolestaan tulkitsee 

koulumaailmassa kohdistuvan voimakasta ja katteetonta arvostelua sinänsä neutraaleihin 

persoonallisuuden piirteisiin, joihin ujouden voidaan tulkita kuuluvan. Taustalla tälle voi 

tulkita vaikuttavan sen, miten ujous nähtiin aikaisemmin toivottavana piirteenä, mutta 

nykyään sen nähdään aiheuttavan ristiriitaisia tuntemuksia kasvattajissa (Keltikangas-Järvinen 

2010a, 43–44). Yhtenä selittävänä tekijänä kasvattajien tuntemuksille voidaan pitää 

nykypäivän sosiaalisuuden ja ulospäin suuntautuneisuuden yhä suurempaa arvostamista 

suomalaisessa yhteiskunnassa (Cantell 2010, 15; Keltikangas-Järvinen 2004, 86). Tämä 

haastaakin pohtimaan, mikä on ujojen oppilaiden asema nykypäivän koulukontekstissa.  
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2 Ujouden käsitteellistäminen 

Sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Se, käsitetäänkö ujous rakkaaksi, riippuu 

ihmisestä ja hänen tekemästään tulkinnasta. Se on kuitenkin totta, että ujoutta kutsutaan niin 

arki- kuin tieteellisessäkin kielessä usealla eri nimityksellä. Jokaisella on omanlaisensa 

käsityksensä siitä, mitä ujous tarkoittaa.  

2.1 Ujouden määritelmä 

Arkikielessä jokaisella on omanlainen käsityksensä siitä, mitä on ujous. Yleensä ujoutta 

kuvataan yksilön sekä tunteena että käytöksenä. Ujous ilmenee yksilöllä useimmiten 

vähäpuheisuutena, kiusaantuneisuutena, nolostumisena ja pois jäämisenä sosiaalisista 

tilanteista. (Keltikangas-Järvinen 2004, 258.) Ujous ilmenee etenkin uusia ihmisiä, tilanteita 

tai asioita kohdatessa (Rudasill & Rimm-Kaufman 2009, 109). Jotkut voivat myös tuntea 

ujouden tunteita tai luokitella itsensä ujoksi, vaikka ympäristö ei mieltäisi heitä ujoksi 

(Crozier 2010, 43).  

Eri tutkijat ovat omissa tutkimuksissaan pyrkineet havainnollistamaan ujouden ilmiötä 

muodostamalla ujoudesta erilaisia luokituksia, jotta ujouden moninaisuus olisi helpommin 

ymmärrettävissä. Manninen ja Mäkinen (2008, 29) ovat omassa pro gradu -tutkielmassaan 

laatineet ujouden mallin eri tutkijoiden tekemistä luokituksista. Tämä teoreettis-käsitteellinen 

kuvio ilmentää hyvin ujouden eri ulottuvuuksia (Kuvio 1). 
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KUVIO 1. Ujouden monet eri ulottuvuudet (Manninen & Mäkinen 2008, 29). 

Kearney (2011) näkee ujouden normaalina asiana ja muistuttaa, että sitä ei tule tulkita vain 

kielteisessä viitekehyksessä. Ujoudella nähdään olevan monia hyviä puolia (Crozier 2010, 

161). Ujouden myönteisiin piirteisiin luokitellaan muun muassa ujojen hyvät empatiataidot ja 

käytöstavat. Joskus ujon käyttäytyminen voi vaikuttaa ylimieliseltä tai vihamieliseltä, vaikka 

ujo ei tarkoituksella käyttäydy niin. Taustalla piilee ujous, mikä aiheuttaa tämäntapaista 

käyttäytymistä, minkä ihmiset voivat tulkita virheellisesti. (Keltikangas-Järvinen 2004, 261.) 

Kuitenkin liiallisella ujoudella voidaan nähdä olevan kielteisiä vaikutuksia yksilön elämään 

(Kearney 2011, 3). Näitä mahdollisia ujouden seurauksia käsitellään luvussa 3.5.. 

2.2 Ujouden lähikäsitteet 

Ujoudesta puhuttaessa ei ole tavatonta, että ujoudesta käytetään myös muita nimityksiä. 

Kuten alussa todettiin, käsitteiden vaihtelevuutta esiintyy niin puhekielessä kuin myös 

tutkijoiden keskuudessa. Mattila (2014) muistuttaa, miten ei ole merkityksetöntä mitä 

käsitettä ujoudesta puhuttaessa käytetään. Käsitteen katsotaan olevan diagnoosi, joka 

vaikuttaa yksilön identiteetin kehittymiseen. Esimerkiksi arkuuteen liitetään kielteisempiä 

ajatuksia, kuin herkkyyteen, jonka voi nähdä myönteisempänä kuvauksena. (Mattila 2014, 

60.) 

U
jo

u
s  

Julkinen ujous Käyttäytymisulottuvuus Näkyvä ujous 

Yksityinen ujous 

Affektiivinen ulottuvuus 

Muilta piiloutuva ujous 

Ahdistus- ja pelkoujous 

Kognitiivinen ulottuvuus 

Itsetietoinen ujous 

Sosiaalinen ujous 

Sosiaalisten taitojen 
puutteesta johtuva ujous 
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Kearney (2011, 5) on teoksessaan nostanut esiin käsitteet introversio, inhibitio, yksityinen 

ujous, julkinen ujous, arkuus ja sosiaalinen estyneisyys. Crozier & Hostettler (2003) käyttävät 

kuvatessaan ujoutta käsitteitä puheliaisuuden puute, hiljaisuus, sosiaalinen pelko ja 

estyneisyys. Kaikki edellä mainitut tutkijat nostavat esiin estyneisyyden käsitteen puhuttaessa 

ujoudesta. Ujous voidaan luokitella estyneisyydeksi silloin, kun ujo salpautuu uusissa 

tilanteissa ja vieraiden ihmisten seurassa (Keltikangas-Järvinen 2014, 63). Ujouden 

määritteleminen on riippuvainen muiden tekemistä tulkinnoista, kuten Mattila (2014) toteaa. 

Mattila lisää, että joskus yksilö saatetaan leimata ujoksi, jos ujous ilmenee yhdessä 

satunnaisessa tilanteessa, vaikka ujous ei muutoin olisi ilmennyt kertaakaan (Mattila 2014, 

57).                                                                                     

Carl Gustav Jung on introversio ja ekstroversio- tutkimuksen uranuurtaja. Hän tulkitsee 

introverttien olevan sisäänpäin kääntyneitä ja ekstroverttien ulospäin kääntyneitä. (Dunderfelt 

2012, 45–46.) Ujoudesta puhuttaessa käsite introversio nouseekin esiin, sillä käsitteet ujous ja 

introversio voivat toisinaan limittyä toisiinsa. Kuitenkin eroavana tekijänä on, että introvertti 

valitsee ympäristönsä siten, että ärsykkeitä ei ole liikaa, kun ujo puolestaan pelkää muiden 

nöyryytystä ja paheksuntaa. Jos ihminen on introvertti, hän ei myöskään välttämättä ole ujo. 

Introverteilla voivat olla hyvät sosiaaliset taidot ja introversio näkyykin sosiaalisissa 

tilanteissa lähinnä siten, että introvertti muun muassa kuuntelee mieluummin ja välttää 

ristiriitoja. (Cain 2012, 24.) Näin ollen ujoudesta ja introversiosta ei voida puhua täysin 

synonyymeinä toisilleen – vaikka joitain yhteneväisyyksiä onkin löydettävissä.  

Keltikangas-Järvisen (2004, 258) mukaan ujous ei ole synonyymi arkuudelle. Mattila (2004, 

15) yhtyy Keltikangas-Järvisen näkemykseen toteamalla, että arkuus on liian suuripiirteinen 

käsite kuvaamaan ujoutta. Aran tyyppistä käyttäytymistä Keltikangas-Järvinen kuvaa 

ennemmin vetäytyvän käsitteen avulla, tulkiten vetäytyvän käyttäytymisen ilmenevän 

useimmiten uusissa tilanteissa. Vetäytyvien oppilaiden nähdään olevan äärimmäisen ujoja. 

(Keltikangas-Järvinen 2010c, 113–116.)  

Kandidaatin tutkielmassani (2016) selvitin eri tutkijoiden tekemiä sanavalintoja heidän 

käsitellessään ujoutta. Ujoudesta puhuttiin muun muassa sanoilla sulkeutunut, 

empatiakykyinen, taka-alalle jäävä, pidättyväinen, arka, syrjäänvetäytyvä, vierastava, 

introvertti, estynyt, herkkä, hiljainen ja vaatimaton. (Juntunen 2016, 11.) Sanavalinnoista 

huokuu enemmän negatiivinen merkityksenanto ujoudelle, jolloin Keltikangas-Järvisen 

(2004, 261) esittämä huoli ujouden tulkitsemisesta kielteisesti on aiheellinen. 



10 

 

2.3 Ujouden eri ulottuvuudet 

Ujouden määritteleminen on usein sidoksissa siihen, minkä tulkintatavan mukaan ujoutta 

lähestytään. Tässä luvussa lähestytään ujoutta temperamentin, kulttuurisen ja sosiaalisen 

ulottuvuuden lähtökohdista. Lopuksi tarkennan, miten tässä tutkimuksessa ujous 

ymmärretään. 

2.3.1 Temperamentin ulottuvuus 

Keltikangas-Järvinen (2004, 39) näkee ujouden olevan yksi temperamenttipiirteistä. Myös 

Doey, Coplan & Kingsbury (2014, 255) näkevät ujouden olevan osa temperamenttia. 

Temperamentilla tarkoitetaan niitä yksilön synnynnäisiä käyttäytymistyylejä ja – tapoja, jotka 

ovat yksilölle ominaisia. Temperamentin katsotaan olevan suhteellisen pysyvä ominaisuus ja 

ilmaantuvan jo varhain. (Keltikangas-Järvinen 2004, 36–37; Rudasill & Rimm-Kaufman 

2009, 109.)  

Keltikangas-Järvinen (2014) toteaa osuvasti, että temperamentti ulottaa lonkeronsa joka 

puolelle koulumaailmassa. Myös ujouden tulkinnassa temperamentilla on tärkeä rooli. 

Seuraavissa alaluvuissa tulen esittelemään kolme yleisimpää lasten temperamenttiin 

kohdistuvia teorioita Keltikangas-Järvisen teoksen pohjalta. 

Thomasin ja Chessin teoria 

Thomas ja Chess ovat tutkijoita, jotka alkujaan muodostivat käsitteen temperamentti, joten 

heitä voidaan kutsua temperamenttitutkimuksen uranuurtajiksi. He näkevät temperamentin 

olevan käyttäytymistyyli, joka jakautuu yhdeksään eri temperamenttipiirteeseen. Nämä 

yhdeksän temperamenttipiirrettä ovat 1. aktiivisuus, 2. rytmisyys, 3. lähestyminen tai 

vetäytyminen uusissa tilanteissa, 4. sopeutuminen, 5. vastaus- eli responsiivisuuskynnys, 6. 

reaktioiden intensiivisyys tai voimakkuus, 7. mielialan laatu, 8. häirittävyys ja 9. 

tarkkaavuuden kesto ja sinnikkyys. (Keltikangas-Järvinen 2004, 48–61.)  

Näistä yhdeksästä temperamenttipiirteestä on muodostettu kolme temperamenttityyppejä 

kuvaavaa ryhmää. Ensimmäinen ryhmä on nimetty helpoksi temperamentiksi. Tämän 

ryhmän lasten kuvattiin muun muassa suhtautuvan positiivisesti kaikkeen uuteen, tahtoon 

lähestyä uusia ihmisiä, omaavan positiivisen mielialan ja kyvyn sopeutua erilaisiin 

muutoksiin. Nämä lapset eivät aiheuta juurikaan huolta kasvattajissa, joten sen vuoksi heitä 
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luonnehditaan helpoiksi lapsiksi. Toisen ryhmän muodostavat hitaasti lämpenevän 

temperamentin omaavat lapset. Nimensä mukaisesti nämä lapset reagoivat uusiin asioihin 

hitaana sopeutumisena ja reaktiot ovat pääsääntöisesti negatiivisia, mutta kuitenkin vaisuja. 

Näille lapsille on tärkeää, että he saavat tarpeeksi aikaa tutustua eri tilanteisiin ilman 

sopeutumispaineita tai vaatimuksia, mikä voi näkyä lapsen positiivisena mielialana. 

Ympäristö asettaa näille lapsille paineita, jos nopeaa sopeutumista arvostetaan, sillä näille 

lapsille eivät sovi jatkuvat muutokset. Kolmannen ryhmän nimenä on vaikea temperamentti. 

Tällaisen temperamentin omaavien lasten kuvataan olevan vetäytyviä, varautuneita ja 

välttävän tilanteita, jotka liittyvät uusiin sosiaalisiin tilanteisiin ja uusiin ihmisiin. Nämä 

lapset eivät peittele negatiivisia reaktioitaan. (Keltikangas-Järvinen 2004, 62–68.) 

Keltikangas-Järvinen toteaa että muut tutkijat ovat kritisoineet vaikea temperamentti- 

käsitteen käyttöä, koska se voi leimata lapsen siten, että hänessä ei nähdä mitään myönteisiä 

puolia. Vaihtoehtoiseksi termiksi on ehdotettu esimerkiksi voimakasta, aktiivista, energistä tai 

haastavaa, mitkä eivät olisi niin kielteisiä kuin termi vaikea. (Keltikangas-Järvinen 2004, 66–

67.)  

Kaikkia lapsia ei kuitenkaan voida suoraan kategorisoida edellä mainittuihin kolmeen 

ryhmään, sillä he voivat kuulua myös ryhmien välimaastoon ja heitä voidaan kuvata 

paremmin yhdeksän aiemmin mainitun piirteen avulla (Keltikangas-Järvinen 2004, 67). 

Seuraavassa luvussa käsittelen Bussin ja Plominin teoriaa, minkä katsotaan olevan 

metodologisesti parhaiten perusteltu temperamenttiteoria.  

Bussin ja Plominin teoria 

Buss ja Plom näkevät temperamentin olevan piirre, mikä on havaittavissa jo varhaisesta 

lapsuudesta lähtien ja johon perinnöllisillä tekijöillä on merkittävä rooli. Tässä teoriassa 

temperamentti luokitellaan kolmeen eri ryhmään, joita ovat emotionaalisuus, aktiivisuus ja 

sosiaalisuus. (Keltikangas-Järvinen 2004, 71–73.) Seuraavassa kuvailen emotionaalisuuden ja 

aktiivisuuden lyhyesti ja keskityn enemmän sosiaalisuuden luokitukseen, sillä ujous 

luokitellaan siihen, joten se on tutkimukseni kannalta olennaisin luokitus.  

Tässä teoriassa emotionaalisuuden nähdään tarkoittavan temperamenttipiirrettä, mikä näkyy 

lapsen taipumuksena kokea stressin tunteita. Näille lapsille on tyypillistä kiihtyä voimakkaasti 

ja helposti. Tämä mahdollinen taipumus kiihtymiseen ilmenee jo lähes heti vauvan syntymän 

jälkeen. Emotionaalisuuden ja kiihtyvyyden kokemisessa on havaittavissa eroa sukupuolten 

välillä, sillä tytöt kokevat ennemmin pelon tunteita, kun pojat puolestaan kokevat vihan 
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tunteita. Aktiivisuus nähdään yleensä temperamenttitutkimuksessa motorisena aktiivisuutena, 

mutta tässä teoriassa, sillä viitataan yksilön yksilölliseen käyttäytymiseen ja tyyliin. Tässä 

teoriassa aktiivisuus määritetään yksilön toiminnan voimakkuuden ja suorituksen temmon 

mukaan. Aktiivisuus on näistä kolmesta luokituksesta helpoin tunnistettava, sillä sen voi 

tunnistaa kaikesta yksilön käyttäytymisestä. (Keltikangas-Järvinen 2004, 73–75, 78–79.) 

Sosiaalisuus voidaan jakaa kahteen eri tyyppiluokitukseen: sosiaalisuuteen ja vähemmän 

sosiaalisuuteen. Sosiaalisuudella tarkoitetaan ihmisen halua olla mieluummin muiden 

ihmisten seurassa kuin yksin, sillä sosiaalinen ihminen nauttii muiden seurasta. Vähemmän 

sosiaalinen ihminen puolestaan viihtyy omissa oloissaan eikä koe sosiaalista kanssakäymistä 

välttämättömyytenä. Sosiaalinen ihminen on riippuvaisempi ympäristön paineesta olla 

samanlainen kuin kaikki muut, kun puolestaan vähemmän sosiaalinen ei välitä samalla lailla 

yleisestä mielipiteestä. Ympäristön merkitys sosiaalisuuden muodostumisessa on 

merkittävässä roolissa, vaikka perintötekijöitäkään ei täysin suljeta pois. (Keltikangas-

Järvinen 2004, 82–86.) 

Kaganin teoria 

Tutkija Kagan tulkitsee inhibition eli estyneisyyden olevan kaiken temperamentin 

lähtökohtana. Hänen mukaansa ihmisen suhtautuminen uusiin tilanteisiin ja uusiin ihmisen 

määrittää millainen on hänen perustemperamenttinsa. Kagan lähestyy temperamenttia 

ymmärtämällä, että on olemassa vain yksi temperamenttijatkumo. Tämän jatkumon 

muodostavat inhibitio eli estyneisyys ja ei-estyneisyys. Estyneet lapset ovat vähäpuheisia ja 

he tarvitsevat hetken omaa aikaa ennen kuin alkavat keskustella tuntemattomien kanssa. Ei- 

estyneet lapset puolestaan ovat puheliaita ja heidän käytöstään kuvaa hyvin käsite 

spontaanius. Se, kumpaan jatkumoon lapsi sijoittuu, määrittyy jo toisen ja kolmannen 

ikävuoden aikana. Tämän piirteen nähtiin olevan myös varsin pysyvä, sillä sen nähtiin 

jatkuvan koko lapsuuden yli. Kagan kuitenkin toteaa, että muutoksia lapsessa pystyy 

tapahtumaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että ei-estyneet lapset saattoivat muuttua 

enemmän estyneiksi ajan kuluessa. Loppujen lopuksi Kagan havaitsi, että kaikkia lapsia ei 

voida sijoittaa suoraan jompaankumpaan kategoriaan, sillä joillain lapsilla oli kumpiakin 

piirteitä tai ei kumpiakaan. (Keltikangas-Järvinen 2004, 94–101.)   

Kaganin teoriassa on oleellista uusiin tilanteisiin tai ihmisiin liittyvä tunnetila eikä 

temperamenttieroja ilmentävä käyttäytyminen. Tämä tarkoittaa sitä, että synnynnäisesti ujo 

lapsi kokee epämukavuuden tunteita uusia tilanteita tai ihmisiä kohdatessa ja alkaa vältellä 
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tilanteita, jotka saavat aikaan tällaisen reaktion. Tämä tunnetila tule pysymään lapsella, mutta 

siitä ei tarvitse olla huolissaan. Sen sijaan ujouden mahdollisista seurauksista yksilön 

käyttäytymiseen tulisi kiinnittää huomiota, jos ne vaikeuttavat huomattavasti yksilön elämää. 

(Keltikangas-Järvinen 2004, 97–104.) 

Yhtenä merkittävimpänä tuloksena Kaganin tutkimuksessa on hänen havaintonsa siitä, että 

estyneisyydellä on fysiologinen pohja. Näin ollen puhutaan synnynnäisistä piirteistä, jotka 

määrittävät miten yksilö reagoi uusiin tilanteisiin kokien ne joko miellyttäviksi tai 

epämiellyttäviksi. Tämä havainto laajentaa Kaganin aiempaa näkemystä tunnetilan 

kokemisesta, sillä sen lisäksi yksilö reagoi fysiologisesti kokien esimerkiksi stressireaktioita. 

Tämä nähdään haitallisena erityisesti estyneiden lasten kohdalla, jos he joutuvat jatkuvasti 

selviytymään sosiaalisista tilanteista. (Keltikangas-Järvinen 2004, 105.)  

Kaganin mukaan ujous on temperamenttipiirteistä voimakkaimmin perinnöllisin, erityisesti 

jos ympäristö vahvistaa tämän piirteen muodostumista. On todettu, että ujolla lapsella on 

usein myös ujot vanhemmat ja näin ollen se saattaa heijastua ujolle lapselle annettavaan 

kasvatukseen. Tällöin sekä perimä että ympäristö tukevat toisiaan ja vahvistavat näin ollen 

ujouden ominaisuutta. Ympäristöllä nähdään olevan mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti 

ujouden ilmiöön, mutta tosiasiassa ympäristön ymmärtämätön suhtautuminen vain vahvistaa 

ujoutta. (Keltikangas-Järvinen 2004, 107–108.)  

2.3.2 Kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus 

Ujous yksilön ominaisuutena arvotetaan eri kulttuureissa eri tavoin. Suomalaisessa 

kulttuurissa ujous nähdään positiivisemmin verrattaessa amerikkalaiseen kulttuuriin 

(Carbaugh, Berry & Nurmikari-Berry 2006). Amerikkalaisessa kulttuurissa ujouden ajatellaan 

olevan jopa vamma eli ujous nähdään hyvin kielteisesti (Keltikangas-Järvinen 2010b, 40). 

Yhdysvalloissa sosiaalisuutta pidetään normina, joten ujous jopa diagnosoidaan nimikkeellä 

sosiaalinen ahdistuneisuushäiriö, jota hoidetaan lääkkeillä (Viljamaa 2014, 91). Sen sijaan 

kiinalaisessa kulttuurissa ujous tulkitaan päinvastoin ja ujouden tulkitaan olevan erittäin 

myönteinen asia. Siellä ujouden katsotaan olevan lopputulosta lapsen saamasta hyvästä 

kasvatuksesta (Keltikangas-Järvinen 2010b, 40), sillä se nähdään indikaattorina varautuneelle, 

myöntyväiselle sekä mukautuvalle käyttäytymiselle aikuisten odotuksiin (Rubin, Bukowski & 

Bowker 2015, 10).  
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Ujouden nähdään olevan yleisempää tytöillä kuin pojilla (Keltikangas-Järvinen 2014, 75). 

Ujouden arvottamisen nähdään olevan lisäksi sukupuolisidonnaista, sillä länsimaisessa 

yhteiskunnassa on edelleen tytön ujous hyväksytympää kuin pojan (Doey, Coplan & 

Kingsbury 2014; Keltikangas-Järvinen 2014, 29). Selittävänä tekijänä pidetään sitä, että pojan 

ujous rikkoo sukupuoleen liittyviä normeja sekä mielikuvaa miehen määräävästä asemasta 

(Doey, Coplan & Kingsbury 2014).   

Länsimaisessa yhteiskunnassa arvostetaan sosiaalisuutta. Arvostus on jopa niin suurta, että 

sosiaalisuus ja hyvä ihminen rinnastetaan toisiinsa. (Keltikangas-Järvinen 2004, 86.) Näin 

ollen ujous saatetaan nähdä kielteisessä viitekehyksessä länsimaisessa yhteiskunnassa. Syynä 

voi olla, että ujot lapset ovat vähemmän haluttuja ystäviksi ikätovereidensa keskuudessa 

(Cheung & Elliott 2017, 532).  

Nykypäivänä sosiaalisuus käsitteenä tulee esiin monella tavalla esimerkiksi ihmisten 

puheissa, kun he kuvailevat itseään. Nyky-yhteiskunnan katsotaan pyörivän ekstroverttien eli 

hyvin ulospäin suuntautuneiden ihmisten ehdoilla. Tämä näkyy käytännössä muun muassa 

tiimityöskentelyn ja avokonttoreiden lisääntymisellä. (Viljamaa 2014, 86.)  

Carducci (2000) käsittelee artikkelissaan, miten teknologian lisääntyminen ja arvostus 

muokkaa kulttuuria, jossa eletään. Ihmiset tottuvat tällaisessa hyperkulttuurisessa 

ympäristössä, että asiat tapahtuvat yhä vain nopeammin. Jos näin ei tapahdu, ihmiset 

menettävät herkemmin malttinsa. Kaikille ei sovi nopea eteneminen ja ujot ovat esimerkkejä 

heistä. Ujoille on tyypillistä hitaasti lämpenevyys, jolloin heidän ei ole helppoa sopeutua 

nopeutuvaan yhteiskuntaan. (Carducci 2000, 38–45.) 

2.3.3 Ujous tässä tutkimuksessa 

Tässä tutkimuksessa ujouden ymmärretään olevan osa ihmisen yksilöllistä temperamenttia. 

Näin ollen ujous näkyy yksilön synnynnäisissä käyttäytymistyyleissä ja –tavoissa, kuten 

Keltikangas-Järvinen (2004, 36–37) ja Rudasill & Rimm-Kaufman (2009, 109) ymmärtävät. 

Tutkijana tulkitsen ujouden olevan enemmän pysyväluonteinen ominaisuus. Tulkitsen, että 

ujous voi kuitenkin muuttaa muotoaan elämänkulun aikana, kuten Laine (2005, 126) on 

todennut sen olevan mahdollista. Olen samaa mieltä Mattilan (2004) kanssa, että koettua 

tunnetta ja persoonallisuuden rakennetta ei tule sotkea keskenään. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että ujo luonne on pysyvämpää ja ujostuminen on enemmän tunteen häivähdys. 
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(Mattila 2004, 34–35.) Jokainen yksilö voi kokea elämässä tilanteita, joita kuvaa ujostumisen 

käsitteellä, vaikka ei perinpohjaisesti olisi ujo.  

2.4 Ujouden ilmeneminen 

Ujouden ilmenemisen kuvaileminen ei ole yksiselitteistä, sillä ujous voi näyttäytyä yhdellä 

ihmisellä eri tavoin kuin toisella (Mattila 2004, 16). Ujoilla oppilailla voi olla vaikeuksia 

muun muassa puhelimeen puhumisessa, avun kysymisessä luokkatovereilta tai opettajalta, 

leikkeihin mukaan menemisessä, viittaamisessa, ryhmätöiden tekemisessä tai vaikeutena 

vaihtaa istumapaikkaa luokassa (Kearney 2011).  

Mattila (2004) on jakanut ujouden neljään eri kategoriaan, joiden avulla hän ilmentää ujouden 

ilmiötä. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat fyysiset reagointitavat, esimerkiksi hikoilu, 

punastuminen, käsien vapina ja jännittäminen. Yksilö voi reagoida näin esimerkiksi 

esiintymistilanteissa, vaikka kaikki oireet eivät välttämättä ole nähtävissä ulkopuolisten 

silmissä. Toinen kategoria ilmenee yksilön käyttäytymisessä, muun muassa sosiaalisten 

tilanteiden välttelynä. Kolmantena on yksilön oma subjektiivinen kokemus ujoudesta. 

Ujouteen on liitetty kiusaantumisen ja epävarmuuden tunteita. Neljännessä kategoriassa ujous 

nähdään osana yksilön persoonallisuutta. (Mattila 2004, 35–36.)  

Kearney (2011) teki samantapaisen jaottelun ujouden eri muodoista. Hän jakoi ujouden 1. 

fyysiseen, 2. omiin kokemuksiin ujoudesta sosiaalisissa tilanteissa ja 3. käyttäytymiseen. 

Fyysisesti ujous näkyi esimerkiksi punastumisena, vatsakipuna, päänsärkynä, 

sydämentykytyksinä, hikoiluna, tärinänä ja pahoinvointina. Sosiaalisissa tilanteissa ujo kokee 

olevansa jollain tapaa kyvytön ja riittämätön muiden silmissä. Hän kokee torjuntaa ja 

pilkkausta ja hänet jätetään huomiotta, kun hän puhuu tai kysyy jotain. Käyttäytymisessä 

ujous näkyy siten, että hän välttelee sosiaalisia tilanteita tai pakenee niistä, itkee, tarrautuu 

aikuiseen, ”jäätyy” sosiaalisissa tilanteissa ja välttelee katsekontaktia. Sosiaaliset taidot voivat 

olla ujolla puutteelliset. (Kearney 2011, 3–5.)  Vaikka sosiaaliset taidot voivat olla 

puutteelliset, on Keltikangas-Järvinen (2010a, 112) todennut, että ujo ihminen voi kuitenkin 

olla hyvin puhelias ja sosiaalinen tuttujen ihmisten seurassa.  

Keltikangas-Järvinen (2004) muistuttaa, että sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot eivät tarkoita 

samaa asiaa. Sosiaaliset taidot eivät ole luettavissa temperamenttipiirteisiin, sillä ne katsotaan 

opittavan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Näin ollen, kun ujon oppilaan mielletään olevan 
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vähemmän sosiaalinen temperamentin näkökulmasta tulkittuna, ei se tarkoita, ettei hänellä voi 

olla hyvät sosiaaliset taidot. Keltikangas-Järvinen painottaa lisäksi, että liiallisella 

sosiaalisuudellakin voi olla kielteisiä vaikutuksia, eikä sitä tule tulkita vain positiivisessa 

viitekehyksessä. Korkean sosiaalisuuden omaava yksilö voi olla riippuvainen muista ihmisistä 

ja näiden antamasta arvostuksesta. (Keltikangas-Järvinen 2004, 85–87.)  

Aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta on löydettävissä runsaasti eri tutkijoiden tekemiä 

määritelmiä ujoudesta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, miten oppilaat itse määrittelevät 

ujouden. Spooner, Evans & Santos (2005) toteavat, että ujojen oppilaiden tekemä tulkinta 

ujoudesta ei välttämättä ole identtinen aikuisten tekemien havaintojen kanssa. Näin ollen on 

tärkeää selvittää, miten oppilaat itse tulkitsevat ujoutta. Younger, Schneider & Guirguis-

Younger (2008) selvittivät tutkimuksessaan, miten oppilaat määrittelevät ujouden käsitettä. 

Tuloksena he saivat 11 eri kategoriaa, joilla oppilaat kuvasivat ujoutta. Oppilaiden mukaan 

ujo oppilas ei puhu paljoa, on itsekseen, ei osallistu toimintaan, välttelee muita, piiloutuu, 

välttää katsekontaktia, näyttää ahdistuneelta, pysyttelee tuttujen ihmisten seurassa, itkee 

helposti, sekoilee sanoissa ja punastuu helposti. (Younger, Schneider & Guirquis-Younger 

2008, 451.) 

Tutkijoiden ja oppilaiden tekemistä tulkinnoista on löydettävissä yhtäläisyyksiä. Molemmat 

osapuolet määrittelevät ujouden ilmenevän muun muassa katsekontaktin välttämisellä, 

itkemisellä, punastumisella ja osallistumattomuudella. Koska ujous voi ilmetä monella eri 

tavalla, ei ujoutta ole välttämättä aina helppoa tunnistaa. Jotkut ujot osaavat esittää 

sosiaalisempaa kuin oikeasti ovat, mikä vaikeuttaa heidän tunnistamista entisestään (Cain 

2012, 299).  
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3 Oppilaan ujous kouluympäristössä 

Nyky-yhteiskunta tuntuu arvostavan sosiaalisuutta yhä enenevissä määrin. Tämä heijastuu 

myös koulumaailmaan, sillä Keltikangas-Järvisen (2014) mukaan sinänsä neutraaleihin 

persoonallisuuden piirteisiin kohdistuu nykyisin voimakasta ja katteetonta arvostelua. 

Ujouden voidaan tulkita olevan yksi näistä neutraaleista persoonallisuuden piirteistä. Herää 

kuitenkin kysymys, millainen ujojen oppilaiden asema on nykypäivän alakoulukontekstissa. 

Tässä luvussa tulen käsittelemään teorian pohjalta ujoutta koulukontekstissa. 

3.1 Minäkuva ja itsetunto 

Minäkuvalla tarkoitetaan yksilön kokonaisnäkemystä itsestään eli millaisena hän itseään pitää 

esimerkiksi taustaltaan, ominaisuuksiltaan, arvoiltaan ja tunteiltaan. Minäkuva voidaan jakaa 

todelliseen, ihanne- ja normatiiviseen minäkäsitykseen. Nämä kolme yläluokkaa jakautuvat 

edelleen suoritus-, sosiaaliseen, emotionaaliseen ja fyysiseen minäkuvaan. (Aho 2005, 22–

24.) Itsetunto kertoo millaisena yksilö näkee itsensä. Itsetunnon katsotaan kuuluvan 

minäkuvaan. (Keltikangas-Järvinen 2000, 102–104.) 

Ujon oppilaan olemuksesta voi heijastua hänen viihtymättömyytensä isossa ihmisjoukossa 

siten, että hän ei ota kontaktia muihin ihmisiin (Keltikangas-Järvinen 2010a, 154). Yhtenä 

selittävänä tekijänä on, että ujo oppilas usein miettii muiden ihmisten mielipiteitä, mikä estää 

häntä osallistumasta mukaan keskusteluun. Ujo pelkää nolaavansa itsensä muiden silmissä. 

(Crozier 2010, 46.) Myöskään muut ihmiset eivät vedä ujoa oppilasta mukaansa näissä 

tilanteissa. Tämä vahvistaa ujon oppilaan vetäytyvää käyttäytymistä entisestään, mikä 

heijastuu haasteena ystävyyssuhteiden solmimiseen. Tämä vaikuttaa suoraan oppilaan 

kehittyvään minäkuvaan ja itsetuntoon. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 154–155; Keogh 2003, 

104.)  

Kukkosen (2003, 11) mukaan oppilaan minäkäsitys on yhteydessä oppilaan sekä sosiaaliseen 

asemaan että hänen vuorovaikutustaitoihinsa koulussa. Keltikangas-Järvisen (2010a, 156) 

mukaan ystävien merkitys on arvaamattoman suuressa roolissa, kun keskustellaan oppilaan 

kehittyvästä minäkuvasta. Jos ujo oppilas kokee hyljeksintää, voi hän alkaa nähdä itsensä vain 

kielteisesti. Pahimmillaan tämä vaikuttaa siten, että ujon oppilaan koko minäkuva vääristyy 

kokonaan. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 156.) Riski on todellinen, sillä ujoilla katsotaan 

olevan usein kielteinen käsitys itsestään (Laine 2005, 214). 



18 

 

Ujolle oppilaalle on tyypillistä, että hän ei halua olla huomion keskipisteenä. Tämä näkyy 

käytännössä siten, että ujo oppilas ei esitä tunneilla kysymyksiä, ei viittaa ja esitysten 

pitäminen luokan edessä on painajaismaista. Pakon edessä hän kuitenkin esimerkiksi pitää 

esitelmän luokan edessä, mutta sen ei katsota auttavan ujoa oppilasta tulemaan 

rohkeammaksi. Sen sijaan sen nähdään heikentävän oppilaan itsetuntoa. (Keltikangas-

Järvinen 2010a, 117.)  

Kandidaatintyössäni (2016) selvisi, että ujouden ja itsetunnon välillä voi olla kaksisuuntainen 

suhde. Sisällytän tämän osuuden kandidaatintyöstäni sellaisenaan tähän kappaleeseen, sillä 

näen sen kuvaavan hyvin ujouden ja itsetunnon välistä suhdetta. Tätä välistä suhdetta kuvasin 

seuraavanlaisesti. Heikon itsetunnon omaavat ujot oppilaat pitävät omia sosiaalisia taitojaan 

heikkoina ja he pelkäävät saavansa muilta negatiivista palautetta (Chan & Wong 2013, 214). 

Negatiivisen palautteen saamisen jälkeen ujot tarkastelevat itseään entistä kriittisemmin, mikä 

voi alentaa heidän itsetuntoaan entisestään (Wadman, Durkin & Conti-Ramsden 2008, 940). 

Tämän pelon seurauksena, he eivät uskalla ottaa kontaktia toisiin ihmisiin. (Chan & Wong 

2013, 214.) Ujouden ja itsetunnon suhde voi siis olla kaksisuuntainen. Jos oppilaalla on 

huonot sosiaaliset taidot, voi se näkyä heikentyneenä itsetuntona. (Wadman, Durkin & Conti-

Ramsden 2008, 940.) Toisaalta oppilaan huono itsetunto voi heijastua hänen sosiaalisiin 

taitoihin heikentävästi ja siten lisätä ujoutta (Arkin, Lake, & Baumgardner 1986). (ks. 

Juntunen 2016, 16.)  

Ujouden yhtenä ilmenemismuotona pidetään eristäytymistä muista, mikä ei tarkoita, että 

hänellä olisi automaattisesti huono itsetunto. Huolimatta siitä, että heikkoon itsetuntoon 

liitetään usein ujous. (Keltikangas-Järvinen 1996, 37–38, 78–79.) Merkityksellisempää on, 

että oppilaan ujous tunnistetaan, jotta mahdollisiin itsetunto-ongelmiin voidaan puuttua 

(Spooner, Evans & Santos 2005). Kun ujous tunnistetaan, koululla nähdään olevan iso 

mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden itsetuntoon positiivisesti ja olla näin heidän itsetunnon 

tukijana. Käytännössä koulu kuitenkin tukee lähinnä niiden oppilaiden itsetuntoa, joilla 

itsetunto on jo ennestään hyvä. (Keltikangas-Järvinen 2010b, 180–181.)   
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3.2 Oppilaiden välinen vuorovaikutus 

Toimiminen kannustavissa ja positiivisissa vuorovaikutussuhteissa ikätovereiden kanssa on 

tärkeää jokaisen oppilaan kehitykselle (Cheung & Elliott 2017, 531; Crozier 2000, 14). 

Koulumaailmassa oppilaille tulee yhä tärkeämmäksi tuntea kuuluvansa ryhmään ja saada 

sosiaalista hyväksyntää toisilta oppilailta. Pojille on tyypillistä suuret ystäväryhmät 

toiminnallisine aktiviteetteineen kun tyttöjen toimintaa kuvaa enemmän keskusteleva 

toiminta, joka tapahtuu pareittain tai pienissä ryhmissä. (Laine 2005, 155–156.) Ujolle 

oppilaalle on tyypillistä muodostaa ystävyyssuhde muutaman henkilön kanssa. Jo yhdenkin 

ystävyyssuhteen nähdään vaikuttavan myönteisesti oppilaan emotionaaliselle ja sosiaaliselle 

kehitykselle. (Cain 2012, 303.)  

Siihen, kuinka paljon oppilaiden yksilölliset erot vaikuttavat oppilaiden sopeutumiseen 

ryhmään tai onnistumiseen vuorovaikutustilanteissa vertaisten kanssa on nähty vaikuttavan 

viisi eri tekijää. Nämä viisi tekijää ovat yksilölliset luonteenpiirteet (sukupuoli, 

temperamentti, sosiaaliset taidot), taidot parantaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita, oppilaiden 

välinen vuorovaikutus, rooli/status ryhmässä ja millaisen ryhmän jäsen hän on. (Rubin, 

Bukowski & Bowker 2015, 11.)  

Ujouden on havaittu vaikuttavan huonompaan vertaisarviointiin ja sosiaaliseen osaamiseen 

(Cheung & Elliott 2017, 531). Ujot oppilaat ajattelevat, että ei-ujot oppilaat ovat sosiaalisesti 

kyvykkäämpiä kuin he ovat (Crozier 2014, 161). Ajattelun taustalla voi olla näkemys siitä, 

että sosiaalisemmat oppilaat usein dominoivat hiljaisempia ja sosiaalisesti taitamattomampia 

vertaistovereita (Laine 2005, 17). Ujo oppilas voi kokea negatiivisia kokemuksia, kuten 

hyljeksintää vertaisiltaan. Vastaavasti he kokevat vaikeaksi suoriutua vuorovaikutustilanteissa 

onnistuneesti. Nämä kokemukset muodostavat pohjan kielteiselle käsitykselle itsestään 

sosiaalisten taitojen ja vertaissuhteiden suhteen. Nämä kielteiset käsitykset itsestään voivat 

vahvistua, kun vertaiset, opettajat tai vanhemmat kutsuvat oppilasta ujoksi. (Crozier 2010, 

49.) Jos ujot epäonnistuvat muutoinkin sosiaalisesti haastavassa tilanteessa, he syyttävät 

epäonnistumisesta herkemmin omia persoonallisia ominaisuuksiaan kuin hyväksyisivät sen, 

että tilanteessa olisi sosiaalisesti taitavankin oppilaan ollut vaikea onnistua (Crozier 2014, 

161). Rudasill ja Rimm-Kaufman (2009, 110) huomauttavatkin, että jokainen oppilas voi 

joutua kohtaamaan konflikteja vuorovaikutustilanteissa. 

Keltikangas-Järvinen (2004) toteaa ujouden liittyvän sosiaalisten taitojen heikkouteen. Näiden 

taitojen heikkous voi vaikuttaa kielteisesti oppilaan sosiaaliseen kehittymiseen (Pulkkinen 
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2002, 113). Tietämättömyys toimintatavoista voi näkyä vuorovaikutuksen toteutumisen 

esteenä (Mattila 2014, 63). Ujoille oppilaille on ominaista työskennellä itsenäisesti 

rauhallisen, hiljaisen ja tutkivan toiminnan parissa ilman, että he kokevat itsenäistä 

työskentelyä ahdistavaksi. Varhaislapsuudessa tällaiseen toimintaan ei kiinnitetä sen 

suurempaa huomiota, kun puolestaan kouluun siirtyessä samankaltainen toiminta voi 

aiheuttaa torjuntaa muiden osalta. (Younger & Daniels 1992.) Huomioitavaa on, että kaikki 

ujot oppilaat eivät koe torjuntaa vertaistovereiltaan (Sette et al. 2016, 472). Kukkoaho (2017, 

201–202) huomasikin tutkimuksessaan, että jos toiset oppilaat kohtasivat ujon oppilaan 

empaattisesti, kokivat ujot oppilaat keskinäisen kommunikoinnin sujuvammaksi, ujouden 

vähenevän sekä yhteistyön paranevan.  

3.3 Oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus 

Oppilaan ja opettajan välisen vuorovaikutuksen nähdään olevan tärkeää oppilaan 

kehittymiselle (Rudasill 2011, 148). Oppilaan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen 

vaikuttavat sekä oppilaan että opettajan omat temperamentit. On osoitettu, että esimerkiksi 

sosiaalista opettajaa voi palkita sosiaalinen oppilas. Näiden kahden välille voi näin ollen 

muodostua hyvä vuorovaikutussuhde. Tämä perustuu siihen, että sosiaalisen opettajan voi olla 

helpompaa ylläpitää vuorovaikutusta sosiaalisen oppilaan kanssa, sillä tämän oppilaan tavat 

toimia ovat hänelle jo tuttuja. Sen sijaan sosiaalisen opettajan ei ole välttämättä yhtä helppo 

kohdata ujo oppilas, sillä heidän temperamenttinsa eroavat toisistaan merkittävästi. 

(Keltikangas-Järvinen 2014, 117–118.) Opettaja voi huomaamattaan suosia samanlaisen 

temperamentin omaavia oppilaita, mutta tämä nähdään inhimillisenä (Pollari & Koppinen 

2010, 83). Se ei poista perusopetuksen käsitystä jokaisen oppilaan arvokkuudesta ja 

ainutlaatuisuudesta sellaisena kuin hän on (Opetushallitus 2014, 15).  

Vaikka ujojen oppilaiden on tutkittu olevan vähemmän halukkaita muodostamaan läheistä 

vuorovaikutussuhdetta opettajan kanssa (Rudasill & Rimm-Kaufman 2009, 108–116), on 

todettu, että ujot oppilaat hyötyisivät positiivisesta, läheisestä ja lämpimästä 

vuorovaikutussuhteesta (Sette, Zava, Baumgartner, Baiocco & Coplan 2017, 1197). 

Selittävänä tekijänä yhteistyön haluttomuudelle voi olla muun muassa ujojen oppilaiden 

arkuus ja haluttomuus (Rudasill & Rimm-Kaufman 2009, 108–116).   

Opettajalla ei tulkita olevan olemassa rajaa kuinka paljon hänen tulee hyväksyä ujoutta 

luokassaan. Opettaja ei voi myöskään poistaa oppilaan synnynnäistä ujoutta, mutta hän voi 
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sen sijaan tukea oppilasta toimimaan sosiaalisissa tilanteissa ja näin vahvistaa ujon oppilaan 

itseluottamusta. (Keltikangas-Järvinen 2014, 32–33.) Osa tutkijoista, kuten Keogh (2003) ja 

Zimbardo (1978) ovat todenneet, että ujot oppilaat jäävät vähemmälle opettajan huomiolle 

luokkahuoneessa. Kuitenkin viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että opettajat 

huomaavat ujot oppilaat paremmin luokkahuoneessa (Rubin, Coplan & Bowker 2009, 157). 

Opettajan sensitiivisen suhtautumisen, ujon oppilaan kehonkielen tulkitsemisen, 

oppilaantuntemuksen, riskialttiiden tilanteiden ennakoimisen ja harkittujen 

opetusjärjestelyiden on osoitettu olevan tärkeässä roolissa, kun opettaja kohtaa ujon oppilaan 

(Kukkoaho 2017, 224).  

Määttä ja Uusiautti (2012) kuvaavat oppilaan ja opettajan välille voivan syntyä jännitteitä, 

kun oppilas yrittää sopeutua eri opetustilanteisiin ja niiden vaatimuksiin. Tämän voi ajatella 

haastavan opettajaa, sillä jokainen oppilas on yksilöllinen ja sen myötä jokainen reagoi 

hieman eri tavalla oppimistilanteiden vaatimuksiin. Tavoitteena on luoda positiivinen, 

jokaista oppilasta kehittävä ympäristö, mutta käytännössä tämä on mahdotonta. 

Oppimisympäristö ei ole koskaan yhtä aikaa yhtä myönteinen kaikille. (Määttä & Uusiautti 

2012, 26–27.) Oppimisympäristössä olevan yhteisön toimimista edesauttaa, että oppilaat 

hyväksyvät ryhmän erilaiset oppilaat. Silloin oppilaat arvostavat yksilöiden erilaisuutta ja 

luottavat toisiinsa. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2006, 14.) 

3.4 Koulutyöskentely 

Ujolle oppilaalle tuntiosaamisen osoittaminen viittaamalla voi olla haastavaa, vaikka hän 

tietäisi vastauksen opettajan esittämään kysymykseen (Kautto-Knape 2012, 71–75). Taustalla 

voi olla nolatuksi tulemisen pelko, mikä on yksi suurimmista lapsen peloista – etenkin jos 

nolatuksi tulee koulussa (Keltikangas-Järvinen 1996, 189). Myös Kautto-Knape (2012) nostaa 

esiin ujon oppilaan pelon. Ujo pelkää osallistua koulutyöskentelyyn, koska hän pelkää 

virheiden tekemistä. Ujo oppilas voi jäädä näkymättömäksi, sillä hän ei tuo itseään esiin 

samalla tavoin kuin häntä sosiaalisemmat oppilaat. (Kautto-Knape 2012, 71–75.) Ujolle 

oppilaalle onkin luontevampaa observoida eli havainnoida eri oppimistilanteita tarkkailijan 

roolissa. Tämä ei tarkoita sitä, että oppilas ei olisi sitoutunut oppimistilanteeseen, sillä 

asioiden seuraaminen sivusta on hänelle luontaisempi tapa oppia. (Keltikangas-Järvinen 

2010a, 116.) 
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Ujo oppilas pitää siitä, että hän tietää mitä kullakin oppitunnilla tehdään. Ujolle oppilaalle ei 

ole miellyttävää, jos oppitunnin suunnitelmat vaihtuvat yllättäen – etenkin jos hän ei tiedä 

mitä seuraavaksi tehdään. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 116.) Kukkoaho (2017) totesikin 

tutkimuksessaan, että ujojen oppilaiden opettamisessa on tärkeää, että tunnin kulku on 

oppilaiden tiedossa ja eri opetusjärjestelyt ovat ennakkoon suunniteltuja.  

Keltikangas-Järvinen (2010a) muistuttaa, että tuntiosaaminen ja tuntiaktiivisuus eivät ole 

synonyymejä toisilleen, joten ne eivät ole rinnastettavissa keskenään. Tuntiaktiivisuus ei kerro 

oppilaan osaamisesta, vaan se mittaa lähinnä oppilaan synnynnäistä temperamenttia. Näin 

ollen, jos ainoa osaamisen indikaattori on tuntiaktiivisuuden osoittaminen, jotkut oppilaat 

väistämättä hyötyvät tästä ja osa kärsivät. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 170.)  

Luokkahuoneen sosiaalinen luonne voi olla hyvin stressaavaa ujoille oppilaille (Rubin, 

Coplan & Bowker 2009, 155; Rudasill & Kalutskaya 2014, 271). Helsingin Sanomissa 

julkaistiin 14.11.2016 mielipidekirjoitus siitä, miten nykypäivän koulunkäynti on ujoille 

oppilaille kaoottista johtuen uudistuneesta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. 

Opetushallituksen (2014) laatima uusi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet otettiin 

käyttöön 1–6 vuosiluokkien osalta syksyllä 2016. Mielipidekirjoituksessa nostettiin esiin, 

miten koulunkäynti on nykyään vain ilmiöviikkoja, toiminnallisia tehtäviä, uusia 

työskentelytapoja ja niin edelleen. Huolena on, että perinteistä strukturoitua 

koulutyöskentelyä ei enää kouluissa ole. (Helsingin Sanomat 14.11.2016.) Mielipidekirjoitus 

oli saanut aikaan kommenttikenttään runsasta keskustelua aiheesta, millainen ujon oppilaan 

rooli on koulussa. Kukkoaho huomasi väitöskirjassaan opettajan työkokemuksen ja 

ennakointikyvyn olevan edellytyksenä sellaisen oppimistilanteen järjestämisessä, minkä ujo 

kokee turvalliseksi. Myös kollegiaalinen yhteistyö korostui, kun opettaja miettii ujolle 

sopivien oppimistilanteiden muodostamista. (Kukkoaho 2017, 209.) 

3.5 Ujouden mahdolliset seuraukset 

Ujo ja arka käyttäytyminen voivat johtaa hyljeksintään oppilaan vertaistovereiden puolelta tai 

muihin vaikeuksiin vuorovaikutussuhteissa. Tämä voi puolestaan vaikuttaa kielteisesti ujon 

oppilaan käsitykseen itsestä ja estynyt käyttäytyminen voi lisääntyä entisestään. (Rubin, 

Bukowski & Bowker 2015, 25.) Voimakas ujous voi vaikuttaa kielteisesti oppilaan 

vuorovaikutussuhteisiin, kun taas pieni ujous/varautuneisuus voidaan nähdä positiivisesti 

vuorovaikutussuhteiden muodostamisessa (Rudasill & Rimm-Kaufman 2009, 109). Ujoilla 
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pojilla on havaittu olevan enemmän sosioemotionaalisia vaikeuksia verrattaessa ujoihin 

tyttöihin (Rubin, Coplan & Bowker 2009, 157). Huolimatta siitä, että tyttöjen ujous nähdään 

hieman myönteisemmin kuin poikien ujous, on kummallakin sukupuolella merkittävä riski 

ujouden mahdollisille seurauksille (Doey, Coplan & Kingsbury 2014). 

Oppilaan ujouden mahdollisia seurauksia voivat olla sosioemotionaalisiin, kouluun ja 

vertaissuhteisiin liittyvät vaikeudet. Sosioemotionaalisesti tämä voi näkyä ahdistuneisuutena, 

masentuneisuutena ja alhaisena itsetuntona. Koulussa oppilaan ujous voi vaikuttaa kielteisesti 

vuorovaikutussuhteen muodostamiseen opettajan kanssa, kielteisenä suhtautumisena 

koulunkäyntiin sekä muina koulussa toimimisen vaikeuksina. Vertaissuhteissa ujo oppilas voi 

kokea hyljeksintää ja huonoa kohtelua. Kokonaisuudessaan toverisuhteiden laatu ei ole ujoa 

oppilasta tukevaa. (Doey, Coplan & Kingsbury 2014; Rubin, Coplan & Bowker 2009.)  

Laine (2005) nostaa esiin ujouden mahdollisena seurauksena olevan syrjäytymisen. 

Tutkimuksissa on osoitettu, että koulussa syrjäänvetäytyvää käyttäytymistä vieroksutaan. 

Vastaavanlainen torjunta vertaisryhmän puolelta voi alkaa jo päiväkodin puolella. 

Haitallisinta on, jos oppilas on samanaikaisesti ujo, syrjäänvetäytyvä ja kokee torjuntaa 

vertaisiltaan. Vaarana on pysyväluonteinen sosiaalinen sopeutumattomuus. Jos tässä 

tilanteessa oleva oppilas on myös vihamielinen toisiaan kohtaan, kasvattaa se ongelmia 

entisestään. Näillä ominaisuuksilla varustettu oppilas on usein sivussa olijan roolissa 

ryhmässä. Tämä voi lisätä oppilaan muun muassa ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden tunteita 

sekä murtaa heidän itsearvostustaan, mikä voi puolestaan johtaa kiusaamisen kokemuksiin. 

(Laine 2005, 215–216.) 

Oppilaan ujous ei tarkoita suoraan sitä, että oppilaalla on ongelmia tai että hän tarvitsee hoitoa 

ujouteensa (Crozier 2010, 161; Laine 2005, 215). Kearneyn (2011, 6) mukaan ujouden ei 

nähdä olevan ongelma, jos oppilas on iloinen, suoriutuu koulussa hyvin, osallistuu tarvittaessa 

sosiaalisiin tilanteisiin ja hänellä on muutama läheinen ystävä. Kuten todettua, oppilaat ovat 

erilaisia ja ujoudella on myös monia hyviä puolia (Crozier 2010, 161).  
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4 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tutkimukseni metodologisena lähtökohtana on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 

narratiivisella ja lapsinäkökulmaisella otteella.  

4.1 Laadullinen tutkimus narratiivisella otteella 

Tämä pro gradu- tutkimus on laadullinen tutkimus, jota lähestyn narratiivisella 

tutkimusotteella. Syrjäläinen, Eronen ja Värri (2007) toteavat laadullisen tutkimuksen 

tärkeimpänä tavoitteena olevan inhimillisen ymmärryksen lisäämisen. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tutkija pystyy tulkitsemaan tutkimuksessa saamiaan tuloksia (Syrjäläinen, Eronen & Värri 

2007, 8).  

Laadullisen tutkimuksen tekeminen on prosessi, jossa tutkimuksen eri vaiheet eivät ole 

välttämättä etukäteen tarkasti suunniteltuja. Näin ollen joustavuus eri tutkimuksen elementtien 

kehittymisen suhteen on tärkeää, sillä esimerkiksi analyysi voi vielä täydentää teoriaa. 

(Kiviniemi 2015, 74.) Teorian ja aineiston välistä kaksisuuntaista suhdetta kuvaa myös 

Alasuutari (2011, 83) toteamalla, että teoria voi määrittää sitä, millainen aineisto kannattaa 

kerätä tai päinvastoin aineisto voi määrittää, millainen teorian tulee olla. Moilanen ja Räihä 

(2015, 59) huomauttavat lisäksi, että myös tutkimusongelma usein täsmentyy tutkimuksen 

teon aikana.   

Laadullisen tutkimuksen kenttä on Syrjäläisen, Erosen ja Värrin (2007) mukaan pirstoutunut 

hyvin laajalle nykypäivänä. Laadullista tutkimusta voidaan lähestyä narratiivisesta 

näkökulmasta (Eskola & Suoranta 1998, 22) ja näin tulen tässä tutkimuksessa tekemään. 

Narratiivisuudella tarkoitetaan sellaista lähestymistapaa, jossa kertomukset ovat tiedon 

välittäjiä ja rakentajia. Narratiivisuus käsitteenä juontaa juurensa latinan kieleen, jossa 

narratio tarkoittaa kertomusta ja narrare kertomista. (Heikkinen 2001, 116.) Suomen kielessä 

ei vielä 2000 – luvun alussa ollut yhtä ainoaa vakiintunutta käsitettä narratiivisuudesta 

puhuttaessa. Synonyymeinä toisilleen pidettiin käsitteitä narratiivinen, kerronnallinen, 

tarinallinen ja kertomuksellinen. Käsite kerronnallisuus on vakiinnuttanut asemaansa 

narratiivisuuden käsitteen suomennoksena. (Heikkinen 2015, 150.)  

Narratiivisessa tutkimusotteessa erotetaan käsitteet tarina ja kertomus toisistaan, vaikka ne 

etenkin arkikielessä nähdään usein toistensa synonyymeinä (Heikkinen 2015, 151). Karkeasti 
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määriteltynä tarinaa pidetään alakäsitteenä yläkäsitteenä toimivalle kertomukselle. Tällöin 

kertomuksen nähdään rakentuvan tarinoista. Tarinalla määritetään kertomuksen 

tapahtumarakennetta ja se vastaa kysymykseen, mitä on tapahtunut. (Heikkinen 2001, 116; 

Heikkinen 2015, 151; Hänninen 2015, 170) 

Narratiivisuudella voidaan viitata tutkimuksessa (1) tiedonprosessiin, (2) tutkimusaineiston 

luonteeseen, (3) aineiston analyysitapaan ja (4) narratiivien käytännölliseen merkitykseen 

(Heikkinen 2001, 118). Narratiivisessa tutkimuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, 

millaisia merkityksiä yksilöt antavat eri asioille kertomustensa kautta (Heikkinen 2001, 129). 

Näen tämän narratiivisen tutkimusotteen sopivan hyvin tutkimukselleni, sillä olen 

kiinnostunut tutkimaan, miten oppilaat tulkitsevat ujouden ilmiötä. Tässä tutkimuksessa 

oppilaat kertomuksineen ovat näin ollen tiedon välittäjiä ja rakentajia. Lisäksi 

tutkimusaineistoni on narratiivinen, sillä Kujala (2007, 17) toteaa, että narratiivinen aineisto 

voi olla sekä kirjoitettua että suullista. Tutkimusaineistoni sisältää sekä 

eläytymismenetelmällä tuotettuja oppilaiden kirjoitelmia että ryhmäkeskustelulla tuotettuja 

kertomuksia.  

Yhteenvetona narratiivisuuden voi todeta näkyvän tutkimukseni useassa eri vaiheessa. Se 

näkyy niin lähestymistavassa, tutkimusaineiston keräämisessä kuin myös analyysitavan 

valinnassa, läpäisten koko tutkimukseni.  

4.2 Lapsinäkökulmainen tutkimus 

Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tavoitteena on nimensä mukaisesti ymmärtää ja tavoittaa 

lasten näkökulmia tiedontuottajina. Jotta lasten näkökulma saadaan kuuluviin, ovat lasten 

kokemukset, painotukset, tavat toimia ja lasten viestit keskeisessä roolissa. 

Lapsinäkökulmainen tutkimus ei ole vain sitä, että lapset tuottavat tutkimusaineiston, sillä 

aihetta tulee lähestyä aikuisen näkökulman lisäksi myös lapsen näkökulmasta katsottuna. 

(Karlsson 2012, 23.) On otettava huomioon, että kaikki lapset eivät ole välttämättä tottuneet 

siihen, että aikuinen on kiinnostunut heidän näkemyksistään ja kysyy heidän mielipiteitään 

(Einarsdóttir 2007, 204). Lisäksi huomioin Karlssonin (2012, 23–24) ohjeiden mukaisesti 

lapsinäkökulmaisen tutkimuksen erityispiirteet muun muassa tutkielmani tutkimuskysymysten 

muotoilussa, tutkimusmenetelmän valinnassa, analyysissä ja johtopäätösten teossa – 

ymmärtäen että tutkija ei voi koskaan päästä täysin tutkittavan ajatuksiin.  
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Kun lapset ovat tutkimuksen kohteena, on tärkeää, että heille kerrotaan heille sopivalla 

kielellä tutkimuksesta tarkemmin. Lapsille kerrotaan muun muassa mitä tutkimus koskee, 

mitä lapsilta odotetaan, mitä lapset tekevät, kauanko aineiston kerääminen kestää, mitä tutkija 

tekee aineistolle ja onko tutkimukseen osallistumisessa mahdollisia riskejä. Tämän jälkeen 

lapsilla on oikeus tehdä päätös osallistumisestaan tutkimukseen. (Einarsdóttir 2007, 204–205.) 

Näen tutkijana edellä mainitut asiat tärkeiksi, sillä näen lapsen järkiperäisenä, tuntevana ja 

ajattelevana sekä tekijänä että kokijana. Tämän nähdään olevan myös yksi 

lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tekemisen periaatteista (Karlsson 2012, 50). Tämä tulee 

näkymään tutkimuksessani muun muassa aineiston keräämisessä siten, että kerron oppilaille 

tutkimuksestani ennen kuin aineistonkeruu aloitetaan. Luvussa 6 kerrotaan tarkemmin niin 

aineistonkeruun toteutuksesta kuin koko tutkimuksen toteuttamiseen liittyvistä asioista.   
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5 Tutkimuskysymykset 

Tässä pro gradu –tutkimuksessa on tavoitteena vastata seuraavaan tutkimuskysymykseen. 

1. Miten oppilaat tulkitsevat kertomuksissaan ujouden ilmenevän?  

- Millaisia merkityksiä oppilaat antavat kertomuksissaan ei-ujoudelle 

verrattuna ujouteen? 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten kolmas- ja neljäsluokkalaiset oppilaat tulkitsevat 

ujouden ilmiötä. Tämän tutkimuksen pääpainona on tutkia, kuinka oppilaat tulkitsevat 

kertomuksissaan oppilaan ujouden ilmenevän. Sen jälkeen syvennyn tarkastelemaan ujoudelle 

ja ei-ujoudelle annettuja merkityksiä suhteessa toisiinsa. Tällöin tavoitteena on tulkita, mitkä 

asiat muuttuvat ujouden ja ei-ujouden välillä.  
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6 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen toteuttaminen on prosessi, jossa yhtä vaihetta seuraa toinen vaihe. Tämän luvun 

tarkoituksena on selventää, miten tämä tutkimus on toteutettu.  

6.1 Tutkimuksen oppilaat  

Tiedetään, että ihmisen ikä vaikuttaa siihen, millaisia rooleja ja millä tavoin hän omaksuu 

rooleja elämänsä aikana (Kauppila 2005, 94). Tutkimukseeni osallistuvat oppilaat ovat 

kolmas- ja neljäsluokkalaisia eli he ovat noin 9–11-vuotiaita. Kohdejoukoksi valikoituivat 

kolmas- ja neljäsluokkalaiset, koska heidän ikäisten tulkitaan pystyvän kuvailemaan, 

käsitteellistämään ja tunnistamaan ujouden ilmiötä (Spooner, Evans & Santos 2005). Toisena 

perusteena on, että tämän ikäisten oppilaiden katsotaan olevan itsereflektoivassa vaiheessa 

roolien suhteen, sillä 7–12 vuoden iässä oppilaan katsotaan muun muassa pystyvän 

eläytymään mielikuvituksissa toisen ihmisen rooliin ja peilaamaan omia näkemyksiä ja 

käyttäytymistä toisten vastaaviin ajatuksiin. Seuraava vaihe menee osin limittäin edellä 

mainitun vaiheen kanssa ja sitä kutsutaan keskinäisen roolin ottamisen vaiheeksi. Tämä vaihe 

heijastaa 10–15 -vuotiaiden oppilaiden kehittyvää kykyä asettautua toisen henkilön asemaan 

ja tuomaan esille omia ajatuksia liittyen vuorovaikutustilanteisiin. (Kauppila 2005, 94.)  

Tutkimukseni toteutin kahdessa 3. ja 4. yhdysluokassa eli samassa luokassa oli sekä kolmas- 

että neljäsluokkalaisia. Luokat olivat eri kouluilta Itä-Savon alueelta. Oppilaita oli yhteensä 

27, joista 10 tyttöjä ja 17 poikia. Heistä 12 oppilasta olivat kolmasluokkalaisia ja 15 oppilasta 

neljäsluokkalaisia.      

Kun tutkittavana ovat oppilaat, lupa-asiat täytyy hoitaa monen eri tahon kanssa ennen kuin 

tutkimusta voi alkaa toteuttaa. Aluksi pyysin tutkimukselleni luvan koulun rehtorilta, 

luokanopettajalta sekä kuntien perusopetuksesta vastaavalta sivistystoimen johtajalta. Tämän 

jälkeen lähetin luokanopettajien avustuksella lupalaput kotiväelle (Liite 3). Ennen 

aineistonkeruuta pyysin vielä jokaiselta oppilaalta heidän suostumuksen tutkimukseeni 

osallistumiseen (Liite 1). Ilokseni kaikkien oppilaiden kotiväeltä tuli lupa tutkimukseen 

osallistumiseen sekä kaikki oppilaat halusivat osallistua tutkimukseeni.   
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6.2 Aineistonkeruu 

Aineistonkeruumuotoja pohtiessani olin kahden vaiheilla keräänkö aineiston haastattelulla vai 

eläytymismenetelmällä. Tutkimukseni aiheen ujouden voi tulkita olevan sensitiivinen eli 

herkkä aihe oppilaille, joten ajattelin eläytymismenetelmän toimivan paremmin – myös 

tutkimuskysymykseni kannalta. Tutkimusluokkien löytäminen oli yllättävän haastavaa. 

Osasyynä saattoi olla aineistonkeruun ajankohta, sillä keräsin aineiston joulukuussa 2017. 

Joulukiireet saattoivat painaa päälle useassa koulussa. Kun olin saanut yhden tutkimusluokan 

itselleni, keskustelin tutkimukseni ohjaajan kanssa, että voisin mennä myöhemmin 

keskustelemaan kirjoitelmista oppilaiden kanssa. Tällä tavoin saisin rikastettua aineistoani. 

Pian tämän jälkeen sain kuitenkin toisen tutkimusluokan itselleni. Tutkijana olisin voinut 

kenties luottaa siihen, että eläytymismenetelmällä tuotetut kirjoitelmat tuottavat riittävän 

aineiston pro gradun tasoiselle työlle. Päätin kuitenkin mennä keskustelemaan kertomuksista 

ja tutkimukseni aiheesta oppilaiden kanssa. Näin tämän tärkeäksi jo sen vuoksi, että kaikki 

oppilaat olivat ilmoittaneet halukkuutensa osallistua tällaiseen ryhmätehtävään. Aineistoja 

litteroidessa huomasin tehneeni oikean päätöksen. Aineistonkeruun toteutin siis yhden viikon 

aikana joulukuussa 2017 ollen kaksi päivää kummassakin koulussa.   

6.2.1 Eläytymismenetelmä 

Eläytymismenetelmä on suomennettu termi englanninkielisestä termistä role-playing. 

Eläytymismenetelmä voidaan jakaa kahteen eri ulottuvuuteen, joista ensimmäistä kutsutaan 

’active role-playing’ eli aktiiviseksi roolileikiksi. Tarkoituksena on, että yksilöille jaetaan 

erilaiset roolit, jonka mukaan he eläytyvät ennalta määrättyyn tilanteeseen. Toinen ulottuvuus 

on ’passive role-playing’ eli passiivinen muoto. Tässä muodossa yksilöt eläytyvät ennalta 

laadittuun tilanteeseen kirjoittamaan kertomuksen kirjallisesti. (Eskola 1997, 6–7.)  

Eläytymismenetelmää kohtaan on esitetty kritiikkiä sen suhteen, että sen nähdään tuottavan 

stereotyyppisiä eli tyypillisiä vastauksia. On kuitenkin huomioitava, että stereotypiat ovat 

usein läsnä ihmisen jokapäiväisessä elämässä jollain lailla. (Eskola 1997, 29.) Tässä 

tutkimuksessa on pyrkimyksenä selvittää, miten alakouluikäiset oppilaat tulkitsevat ujouden 

ilmenevän oppilaassa. Näin ollen kirjoitelmista nousevat asiat ovat juuri niitä asioita, miten 

oppilaat tulkitsevat ujoutta. Toisena asiana tutkin, miten oppilaat tulkitsevat ei-ujouden 

ilmenemistä. Tutkijana tiedostan, että eläytymismenetelmä ei tuota faktoja, jotka voidaan 

yleistää (Eskola 1997, 27; Eskola 2010, 75). Näin ollen tutkimukseni tarkoituksena ei ole 
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luoda yleistettävää tietoa ujoudesta, vaan pikemmin luoda yhdenlainen näkemys siitä, miten 

oppilaat voivat tulkita ujouden ilmenevän oppilaassa. 

Tässä tutkielmassa käytän eläytymismenetelmää siten, että oppilaat saavat kirjoittaa kahden 

erilaisen kehyskertomuksen pohjalta kertomuksia. Yleensä kehyskertomuksia on kaksi, kolme 

tai jopa neljä erilaista (Eskola & Wallin 2015, 57). Keskeisintä kehyskertomuksissa on, että 

ne eroavat toisistaan vain yhden tarinan kannalta keskeisen seikan puolesta ollen muuten 

identtisiä keskenään (Eskola 1997, 17; Eskola & Wallin 2015, 57). Tässä tutkimuksessa 

muutos näkyy siten, että toisessa tarinassa eläydytään ujon oppilaan asemaan ja toisessa 

oppilaan asemaan, joka ei vaikuta ollenkaan ujolta. Tämän muutoksen tavoitteena on saada 

aikaan erilaisia kertomuksia (Eskola 1997, 17), joiden pohjalta analysoin, miten oppilaat 

tulkitsevat ujoutta ja ei-ujoutta. Eskola & Wallin (2015) toteavat, että eläytymismenetelmän 

avulla kerätyn aineiston ei tarvitse olla määrältään kovin suuri, sillä jo noin 15–20 

kirjoitelmaa kehyskertomusta kohden on sopiva määrä. Perusteluna tälle määrälle pidetään 

sitä, että vastaukset voivat alkaa toistamaan itseään (Eskola & Wallin 2015, 60).  

Näin ollen tutkimukseni ensimmäisenä aineistonkeruumetodina toimivat 

eläytymismenetelmällä tuotetut kirjoitelmat. Eläytymismenetelmä kehyskertomuksineen 

katsotaan sopivan hyvin oppilaille, joilla on hyvä kirjoitustaito. Kolmas- ja 

neljäsluokkalaisilla katsotaan olevan jo kirjoitustaito ja kirjallinen ilmaisukyky pääosin 

sellaisella tasolla, että kirjoitelmien tekeminen luonnistuu. (Aarnos 2015, 170.) Tässä 

vaiheessa tapasin tutkimukseen osallistuvat oppilaat ensimmäistä kertaa. Kerroin oppilaille 

hieman itsestäni ja tutkimuksestani. Kerroin oppilaille, mitä tutkimukseen osallistuminen 

tarkoittaa ja mitä he tulevat tekemään. Tavoitteenani oli kertoa tutkimuksestani siten, että 

oppilaat motivoituvat osallistumaan. Korostin heidän tärkeää roolia tutkimukselleni. Oppilaat 

vaikuttivat olevan pääsääntöisesti innostuneita tulevasta.     

Alkuinfon jälkeen kerroin oppilaille eläytymismenetelmään liittyvistä kirjoitelmista 

tarkemmin. Korostin oppilaille, että kirjoitelmia ei tule lukemaan kukaan heidän 

luokkatovereistaan eikä myöskään heidän opettajansa. Tämän asian korostamisella pyrin 

siihen, että jokainen oppilas uskaltaa kirjoittaa avoimesti ja rehellisesti ajatuksistaan 

tutkittavaan aiheeseen liittyen. 

Jokainen oppilas sai paperinipun, jossa oli ensimmäisellä sivulla lupalappu tutkimukseen 

suostumisesta (Liite 1). Oppilaille osoitetun lupalapun olin kirjoittanut sellaisella kielellä, että 

se tavoittaa oppilaan maailman. Toin lupalapussa esiin sen, miten jokaisen oppilaan ajatukset 
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ovat tärkeitä tutkimukselleni. Oppilaat saivat laittaa raksin sopivan vaihtoehdon kohdalle sen 

mukaan, haluavatko he osallistua kirjoitustehtävään ja ryhmätehtävään. Lisäksi oppilaiden 

taustatiedoista pyysin kirjoittamaan nimen ja luokka-asteen. Nimen pyysin oppilailta sen 

vuoksi, jotta voin aineistoa analysoidessa yhdistää tarvittaessa oppilaan kirjoitelman 

ryhmäkeskustelun sisältöön. Muutoin pelkän sukupuolen raksittaminen olisi riittänyt. 

Lupalapusta seuraavilla sivuilla olivat tutkimukseni kaksi kehyskertomusta, joista 

ensimmäinen käsitteli oppilasta, joka on jollain lailla ujo. Kyseinen kehyskertomus oli 

seuraavanlainen:  

”1. Kuvittele, että on menossa tavallinen koulupäivä. Opettaja saapuu luokkaan uuden 

oppilaan kanssa. Uusi oppilas vaikuttaa jollain lailla ujolta.  

Jatka tarinaa ja kerro millainen ujon oppilaan ensimmäinen kouluviikko on.”  

 

Toinen kehyskertomus käsitteli oppilasta, joka ei ole ollenkaan ujo. Tämä kehyskertomus oli 

muodoltaan seuraavanlainen: 

”2.  Kuvittele, että on menossa tavallinen koulupäivä. Opettaja saapuu luokkaan uuden 

oppilaan kanssa. Uusi oppilas ei ole ollenkaan ujo.  

Jatka tarinaa ja kerro millainen oppilaan ensimmäinen kouluviikko on.”  

Kehyskertomukset olivat pituudeltaan lyhyitä ja sellaisia, että oppilaan omille ajatuksille jäisi 

mahdollisimman paljon tilaa. Kummankin kehyskertomuksen yhteydessä oli muutamia 

apukysymyksiä siltä varalta, jos kirjoittamisen aloittaminen tuntui vaikealta. Kerroin 

oppilaille, että apukysymykset ovat vain ehdotuksia, eikä kirjoitelmaa tarvitse rakentaa niiden 

pohjalta. Kokonaisuudessaan kehyskertomukset apukysymyksineen ovat nähtävissä liitteissä 

(Liite 2).   

Oppilaat kirjoittivat molemmat tarinat saman oppitunnin aikana. Kirjoitelmien tekemiseen 

meni aikaa keskimäärin 45 minuuttia. Kaksi oppilasta tahtoi jatkaa kirjoitelmien tekemistä 

kotona loppuun ja mahdollistin tämän, sillä molemmat olivat motivoituneita kirjoittamaan ja 

he kertoivat, että heidän on helpompaa kirjoittaa kotona rauhassa ajatusten kanssa. Kaiken 

kaikkiaan sain eläytymismenetelmällä tuotettuja kirjoitelmia yhteensä 53 kappaletta. 27 

kirjoitelmaa edusti ujoa oppilasta ja 26 kirjoitelmaa ei-ujoa oppilasta. Yhdellä oppilaalla oli 
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jäänyt kirjoittamatta ei-ujoa käsittelevä kertomus, jonka vuoksi yksi kirjoitelma ikään kuin 

puuttuu. 

Kirjoitelmat olivat pituudeltaan keskimäärin aika napakan mittaisia, mutta kuitenkin sellaisia, 

että ne tuottivat riittävän aineiston tutkimukselleni. Sähköisessä muodossa kirjoitelmien 

yhteispituudeksi tuli fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5 mittaa noin yhdeksän sivua. Ujoutta 

käsittelevien kertomusten yhteispituus oli noin viisi sivua ja ei-ujoutta käsittelevien 

kertomusten yhteispituus noin neljä sivua.  

Kirjoitelmat olivat esimerkiksi seuraavankaltaisia, joista ensimmäinen ote havainnollistaa 

ujoutta ja toinen ei-ujoutta käsittelevää kertomusta. 

”Ujo oppilas ei osallistu tehtäviin eikä välitunneilla peleihin eikä leikkeihin. Ujo oppilas ei 

puhu paljoa. Ujo oppilas ei välttämättä ensimmäisellä kouluviikolla saata päästä kovin 

pitkälle tehtävissä eikä leiki toisten kanssa. Ujosta oppilaasta saattaa tuntua yksinäiseltä ja 

pelottavalta. Ujona on jännittävä olla koulussa. Ujo saattaa olla yksinäinen, hidas tehtävissä 

eikä saata osallistua välituntileikkeihin eikä liikuntatunneille.” U/P10/3  

”Opettaja tulee luokkaan uuden oppilaan kanssa. Oppilas ei ole ollenkaan ujo. Sen huomaa 

siitä, että hän tervehtii iloisesti ja on puhelias. Hän pelaa jalkapalloa koko viikon. Minun 

mielestä on kivaa olla koulussa kun ei ole ujo.” U/P3/4  

Kuten esimerkkikertomukset osoittavat, kirjoitelmat olivat napakan mittaisia. Kuitenkin 

lyhyetkin kertomukset sisälsivät tutkimukseni kannalta tärkeää informaatiota ujouden ja ei-

ujouden ilmenemisestä. Kuten sanotaan, ei se määrä vaan laatu.  

6.2.2 Ryhmäkeskustelu 

Ryhmäkeskustelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa joukko ihmisiä keskustelee 

vapaamuotoisesti jostain ennalta määrätystä aiheesta. Ryhmän koostaminen 

ryhmäkeskusteluun riippuu aina jossain määrin tutkimuskysymyksestä eli mihin asiaan 

tahdotaan saada vastauksia. Yleisenä käytänteenä pidetään, että osallistujilla on jotain 

yhteistä, jotta keskustelulle voidaan luoda otollinen pohja. Tämä näkyy myös mielenkiintona 

keskustella toisen kanssa, kun osallistujilla on jotain yhtenevää toisten kanssa. 

Ryhmäkeskustelussa yksi tapa tuottaa puhetta on turvautua eläytymismenetelmän käyttöön. 

(Valtonen 2005, 223, 228–229.) Tässä tutkimuksessa eläytymismenetelmän yhdistäminen 

ryhmäkeskusteluun on luontevaa.  
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Ryhmän vetäjän on olennaista huomioida, että ryhmäkeskustelun alkuvaihe on usein 

jännitteinen. Hänen tehtävänsä on luoda suotuisa ilmapiiri keskustelulle, kannustaa ja 

rohkaista keskustelijoita sekä ohjata keskustelua. Keskustelun ohjaaminen voi tapahtua 

esittämällä kysymyksiä, mutta myös erilaisten virikemateriaalien avulla. Kysymykset ovat 

usein sellaisia, jotka houkuttavat osallistujia vastaamaan kertomuksilla. (Valtonen 2005, 223–

235.) Laadullisessa haastattelussa katsotaan olevan aina kertomuksia (Hyvärinen & 

Löyttyniemi 2005, 191). Ryhmäkeskustelutilanteessa ryhmän vetäjä ei ota aktiivista roolia 

osallistumalla keskusteluun (Valtonen 2005, 223).  

Ryhmäkeskustelua ei nähdä yhtä yleisenä aineistonkeruumenetelmänä verrattaessa 

lomakekyselyyn tai henkilökohtaiseen haastatteluun. Ryhmäkeskustelussa on huomioitava, 

että osallistujan kertomuksia on kuulemassa samanaikaisesti vetäjän lisäksi myös muut 

tilanteeseen osallistuvat. Osallistujat voivat tarkkailla vetäjän sekä verbaalia että non-

verbaalia elekieltä kertoessaan kertomuksia. Tämä voi suunnata osallistujan toimintaa. 

Ryhmäkeskustelussa on tavoitteena, että jokainen osallistuu mukaan keskusteluun. 

Tosiasiassa näin tapahtuu harvoin. (Valtonen 2005, 231, 235.)  

Tässä tutkimuksessa ryhmäkeskustelu toimi jatkumona oppilaiden tekemille kirjoitelmille 

ujoudesta ja ei-ujoudesta. Ryhmäkeskustelun sisältö rakentui kirjoitelmien pohjalta. 

Ryhmäkeskusteluun osallistuivat kaikki tutkimukseni oppilaat eli oppilaita oli yhteensä 27.  

Oppilaat jakautuivat pareihin tai kolmen hengen ryhmiin luokanopettajan oppilaantuntemusta 

hyödyntämällä, sillä tällä tavoin ryhmäkokoonpanoista saatiin mahdollisimman toimivat. 

Lopulta oppilaat jakautuivat 12 eri ryhmään. Parista ja ryhmästä riippuen ryhmätehtävä kesti 

10–20 minuuttia. Molemmissa kouluissa saimme erillisen tilan, jossa saimme keskittyä 

ryhmäkeskusteluun rauhassa. Jotta tutkijana pystyin olemaan tilanteessa aidosti läsnä, 

turvauduin ääninauhurin käyttöön. Oppilaat ottivat ääninauhurin hyvin vastaan ja vain 

yhdessä ryhmässä ääninauhurin käyttäminen aiheutti selkeää jännittyneisyyttä.  

Aloitimme ryhmäkeskustelun siten, että kerroin oppilaille mitä on tarkoituksena tehdä ja 

kyselin oppilaiden kuulumisia. Tällä tavoittelin luoda sellaista ilmapiiriä, että oppilaiden on 

hyvä olla. Kuten aiemmin tuli esiin, eläytymismenetelmän keinoja voidaan hyödyntää 

ryhmäkeskustelun toteuttamisessa (Valtonen 2005, 238). Hyödynsin ryhmäkeskustelun 

luomisessa oppilaiden kirjoittamia kirjoitelmia. Niiden pohjalta ryhmäkeskustelu lähti 

rakentumaan.  
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Etenimme keskustelevalla otteella jutellen kirjoitetuista kertomuksista miettien muun muassa 

miltä kirjoittaminen tuntui, oliko jompikumpi tarina helpompi/vaikeampi kirjoittaa ja miksi 

näin oli. Tahdoin vielä syventää kertomuksista nousseita asioita antamalla oppilaille 

pohdittavaksi uudelleen esimerkiksi, miten ujous näkyy oppilaassa. Tämän lisäksi nostin 

opettajan mahdollisen roolin ujouden suhteen. Oppilaiden vastaukset olivat osin kertomuksen 

muodossa, mikä oli tavoitteenakin. Sen lisäksi oppilaiden välille syntyi keskustelua. Osa 

ryhmistä olikin keskustelevampia ja osa vähemmän keskustelevampia. Olin kertonut 

oppilaille etukäteen, että he saavat osallistua ryhmäkeskusteluun sen verran kuin he itse 

haluavat. 

Oppilaat olivat kiinnostuneita juttelemaan minun kokemista ujouden tunteista ja muutaman 

ryhmän kanssa saimme aikaan hyvää keskustelua aiheesta. Nämä keskustelut eivät välttämättä 

olleet tutkimusongelmani kannalta niitä merkityksellisimpiä, mutta itselleni jäi tunne siitä, 

että jaoimme arvokkaita näkökulmia puolin ja toisin.   

Yhteenvetona voin todeta, että ryhmäkeskustelun avulla sain enemmän tietoa siitä, miten 

oppilaat tulkitsevat ujouden ilmiötä. Keskusteluissa nousi esiin sellaisia asioita, mitä 

kirjoitelmissa ei tullut esiin. Näin ollen tutkimusaineistoni rikastui. Ryhmäkeskustelussa näin 

kuitenkin oman aloittelevuuteni tutkijana, sillä ääninauhoja litteroidessa mietin, miten olisin 

mitäkin keskustelua voinut viedä vielä eteenpäin.  

6.3 Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen analysointia on kuvattu palapeliksi ja tilkkutäkiksi (Syrjäläinen, 

Eronen & Värri 2007, 8–9). Tämä mielestäni kuvaa hyvin sekä analysoinnin haastavuutta, 

mutta myös analysoinnin mahdollista rakentumista useaa eri analyysimenetelmää 

hyödyntämällä. Eri analyysitavoista on löydettävissä paljon samankaltaisuutta, mikä 

tarkoittaa, että analyysimuodot eivät ole täysin selvärajaisia. Yleisesti laadullisen aineiston 

analyysin tavoitteena kuitenkin on, että aineisto selkeytyy ja sen myötä tuo uutta 

tutkimustietoa tutkittavasta aiheesta. (Eskola & Suoranta 1998, 138, 162).   

Narratiivisen aineiston analysointitapoja on useita. Hyvärisen mukaan narratiivista aineistoa 

voidaan analysoida neljällä eri tavalla. Nämä neljä eri tapaa ovat 1. temaattinen luenta tai 

sisällönanalyysi 2. kertomusten kulun yksityiskohtien analysointi 3. kertomusten luokittelu 

kokonaishahmon perusteella ja 4. kertomusten vuorovaikutuksellisen tuottamisen analyysi. 
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(ks. Haipus 2013, 28.) Toisenlaisen mallin tarjoaa Riessman (2008), joka jakaa 

analyysimuodot temaattiseen, strukturaaliseen, dialogiseen / performatiiviseen ja visuaaliseen 

analyysiin.  

Kolmantena mallina pidetään Polkinghornen (1995, 6–8) mallia, jossa aineistoa analysoidaan 

joko narratiivien analyysin (analysis of narrativies) tai narratiivisen analyysin (narrative 

analysis) periaatteiden mukaisesti. Narratiivien analyysissä käytetään luokittelua, 

tapaustyyppejä ja metaforia kun narratiivisessa analyysissä tuotetaan uusi kertomus 

(Heikkinen 2015, 160–161). Saarasen ja Eskolan (2004, 134–144) mukaan 

eläytymismenetelmällä tuotetun aineiston analyysitavaksi edellä mainitut analyysitavat 

sopivat hyvin, sillä aineisto on jo valmiiksi narratiiveja. Eläytymismenetelmällä tuotetut 

kirjoitelmat noudattivat pääsääntöisesti kirjoitelmille asetettuja kriteereitä eli ne sisälsivät 

alun, keskikohdan ja lopun (Saaranen & Eskola 2004, 148). Heikkisen (2015, 159) mukaan 

myös vaatimattomampia kertomuksia, joissa ei ole selvää alkua, keskikohtaa tai loppua, 

voidaan pitää narratiivisina kertomuksina.  

Eläytymismenetelmällä tuotettua aineistoa analysoidaan usein kaksi kertaa. Ensinnäkin 

aineistoa voidaan analysoida kuten mitä tahansa laadullista aineistoa esimerkiksi kuvailemalla 

vastauksia. Toisena yhtä merkittävänä, ellei merkittävämpänä asiana pidetään eri 

kehyskertomusten avulla tuotettujen kirjoitelmien vertailemista keskenään. Huomio kiinnittyy 

tällöin siihen, miten kirjoitelmat eroavat toisistaan, kun jokin keskeinen seikka muuttuu. 

Vertailun tekemisellä nähdäänkin päästävän eläytymismenetelmäaineiston ytimeen. (Eskola 

& Wallin 2015, 68.)  

Tämän tutkimuksen aineistoa lähden analysoimaan pääasiassa narratiivien analyysin 

mukaisesti. Koska laadullisessa tutkimuksessa ei ole tavatonta yhdistää useaa eri 

analyysitapaa, teen narratiivien analyysia aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tuomi 

ja Sarajärvi (2018) toteavat, että sisällönanalyysi on menetelmä, joka voidaan liittää erilaisiin 

analyysikokonaisuuksiin. Miles ja Huberman kuvaavat aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

sisältävän kolme pääkohtaa, joita ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston 

klusterointi eli ryhmittely sekä abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 122).  

Koen, että aineistolähtöinen sisällönanalyysi selkeytti sekä eläytymismenetelmällä että 

ryhmäkeskustelulla tuotettujen aineistojen sisältöjä kaikista parhaiten. Koska kerätyn 

aineiston sisällöt olivat keskenään samankaltaisia kummallakin aineistonkeruutavalla 
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toteutettuna, päätin yhdistää molempien aineistot yhteen. Näin ollen tutkimusluvussa 7 sanalla 

kertomus viittaan aineistooni kokonaisuudessaan. Tulkinnan tai tulosten kannalta ei ole 

merkityksellistä kummalla tavalla toteutettuna kyseinen kertomus kerrottiin. Analyysissä olen 

huomioinut soveltamalla myös Eskolan (1998) näkemyksen teemoittelusta 

eläytymismenetelmäaineistojen suhteen. Tutkimukseni aineisto jakautui luonnollisesti 

kehyskertomusten mukaan jo kahteen eri teemaan: ujouteen ja ei-ujouteen. Tutkimustuloksia 

käsittelevissä luvuissa tulokset ovat muodostettu käsittelemällä ensin niitä teemoja, joita 

ujoutta käsittelevistä kertomuksista nousi esiin. Sen jälkeen vertailen oppilaiden kertomuksia 

keskenään. Siten pääsen eläytymismenetelmäaineistojen ytimeen Eskolan ja Wallinin (2015, 

68) näkemyksen mukaan. Perimmäisenä lähtökohtana analyysilläni on selvittää, miten 

oppilaat tulkitsevat oppilaan ujouden ilmenevän.   

Aineiston analysointi lähti liikkeelle eläytymismenetelmän avulla tuotettujen kertomusten 

koodaamisella värein siten, että kummankin koulun oppilaiden kertomusten yläreunassa oli 

oman värinen viiva. Näin kirjoitelmat eivät menisi sekaisin, jos jossain analyysivaiheessa 

haluan tietää kumman koulun kirjoitelmia kukin kirjoitelma edustaa. Tämän jälkeen päätin 

kirjoittaa kirjoitelmat sähköiseen muotoon, jotta minun olisi selkeämpää hahmottaa 

kirjoitelmien kokonaiskuva. Koodasin samalla kertomukset, jotta aineistoon viittaaminen 

selkeytyy. Koodin ensimmäinen kirjain kuvaa kehyskertomuksen teemaa eli ujoutta (U) tai ei-

ujoutta (E). Kauttaviivan jälkeen oleva kirjainnumeroyhdistelmä kertoo onko kirjoittaja tyttö 

(T) vai poika (P) ja mikä on kertomuksen järjestysnumero. Toisen kauttaviivan jälkeen oleva 

numero osoittaa onko kirjoittajana kolmas- vai neljäsluokkalainen. Näin ollen esimerkiksi 

U/T5/3 tarkoittaa ujoudesta kertovaa kertomusta, jonka on kirjoittanut tyttö ja kertomus on 

järjestysnumeroltaan viisi ja kirjoittaja on kolmasluokkalainen. Tämän koodauksen 

tavoitteena on tutkimusluvun selkeyttäminen, jotta lukijan on helpompaa hahmottaa kenen 

kertomukseen viittaan. Koodaus helpottaa myös omaa työtäni.  

Tässä vaiheessa päätin jättää kertomukset sivuun ja litteroida ryhmäkeskustelun aineistot 

ääninauhalta tietokoneelle. Litterointi voidaan tehdä koko aineistolle tai osittain. 

Litteroinnissa on tärkeää muistaa, että puhetta ei saa muuttaa tai muokata ollenkaan. (Vilkka 

2015, 137.) Päätin litteroida ääninauhat kokonaan sana sanalta, sillä litteroitavaa ääninauhaa 

oli vain noin 1,5 tunnin verran. Litteroin ääninauhat pian ryhmätehtävän jälkeen, jotta osasin 

yhdistää oppilaan äänen oikeaan oppilaaseen. Huomasin litteroinnin olevan helpompaa, jos 

pareina olivat tyttö ja poika. Silloin äänet erottuivat toisistaan selkeämmin. Käytin 

äänitystilanteessa myös oppilaiden nimiä, mikä helpotti joidenkin ääninauhojen kohdalla 
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puhtaaksi kirjoittamista. Loppujen lopuksi äänen yhdistäminen oikeaan oppilaaseen ei ollut 

niin haastavaa kuin se olisi voinut olla.  

Kun kirjoitelmat olivat sähköisessä muodossa ja ääninauhat litteroitu, aloin etsimään 

kertomuksista pelkistettyjä ilmauksia. Nämä ilmaukset koodasin eri väreillä. Tämä helpotti 

seuraavaa työvaihetta, jossa aloin ryhmittelemään pelkistettyjä ilmauksia. Näistä 

muodostuivat analyysini alaluokat (Taulukko 1). Tämän jälkeen alaluokista muodostuivat 

yläluokat, joista puolestaan pääluokat (Taulukko 2).  

Taulukko 1.  Esimerkki aineiston pelkistämisestä ja ryhmittelystä.  

Alkuperäisilmaukset Pelkistetyt ilmaukset / 

Alaluokka 

 

”Ei ole hirveästi 

kavereita.” U/P2/4 

 

”Huomaan, että hän 

välttelee katseita ja 

käyttäytyy omituisesti.” 

U/P9/3 

 

”Se ei puhunut mitään.” 

U/P12/3 

 

”Ei osallistu leikkeihin” 

U/P5/4 

 

Vähäiset ystävyyssuhteet 

 

Eleet ja ilmeet 

 

 

Vähäinen puhuminen 

 

Syrjäänvetäytyminen 

 

 

Taulukko 2.  Esimerkki luokkien muodostumisesta.  

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Vähäiset ystävyyssuhteet 

Eleet ja ilmeet 

Vuorovaikutus  

Ujouden ilmenemismuodot 

Vähäinen puhuminen 

Syrjäänvetäytyminen 

Toimintatavat  

 

Tutkimustulokset tulevat jäsentymään edellä kuvattujen luokitusten mukaisesti. Näin ollen 

pääluokkana oleva ujouden ilmenemismuodot jakautuu kahteen lukuun, joita ovat (1) 
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vuorovaikutus ja (2) toimintatavat. Kummassakin edellä mainituissa luvuissa tulkitaan 

puolestaan alalukuja yksi kerrallaan.    

6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyvät asiat ovat tärkeitä kuljettaa mukana koko 

tutkimusprosessin ajan. Luotettavuuden osoittamiseksi on laadullisessa tutkimuksessa tärkeää 

kertoa mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti tutkimuksen eri vaiheista (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007, 227). Näin ollen luotettavuuden tarkastelu ulottuu esimerkiksi 

teoriaan, analyysitapaan, tulkintaan, tuloksiin, tutkimusaineiston luokitteluun ja pohdintaan 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 163–164; Vilkka 2015, 197). Olen pyrkinyt kuvaamaan 

mahdollisimman monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti tutkimukseni kulkua ja perustelemaan 

tekemiäni valintoja. Tutkimuksen eettisyys näkyy esimerkiksi tutkijan tekemissä ratkaisuissa 

tutkimusprosessin aikana (Tuomi & Sarajärvi 2018, 147).      

Tutkimukseni keskittyy tutkimaan, miten oppilaat tulkitsevat kertomuksissaan ujouden 

ilmenevän. Aarnos (2015) korostaa, että kun tutkimuksen kohteena ovat oppilaat eli lapset, 

tulee etiikkaan ja lapsiystävällisyyteen kiinnittää erityistä huomiota. Tutkimuksen 

tarkoituksena ei ole häiritä oppilaiden koulunkäyntiä tai vaikuttaa kielteisesti oppilaan 

yöuniin. Päinvastoin tutkimukseen osallistumisen tulisi olla hauskaa ja mielekästä oppilaille. 

Kun tutkimuksen kohteena ovat lapset, tulee lupa tutkimukselle kysyä huoltajilta. On 

suotavaa kysyä lupa lisäksi lapselta itseltään. Tämän jälkeen olisi hyvä vierailla 

tutkimusluokassa etukäteen, jolloin oppilaat pääsevät tottumaan tutkijaan. Myös yhteistyön 

tekeminen luokanopettajan kanssa on välttämätöntä. (Aarnos 2015, 165.) Tässä tutkimuksessa 

hoidin lupa-asiat asianmukaisella tavalla. Aikataulullisista syistä en pystynyt käymään 

tutustumassa oppilaisiin etukäteen. Oppilaat ottivat minut hyvin vastaan molemmissa 

luokissa, joten etukäteisvierailun poisjäänti ei luultavasti vaikuttanut heikentävästi 

luottamussuhteen muodostamiseen minun ja oppilaiden välille.  

Yhtenä tutkimusetiikkaan kuuluvana perusasiana pidetään tutkittavien informointia 

tutkimuksesta. Oppilaille tulee kertoa mistä tutkimuksessa on kyse ja miten oppilaiden 

kertomia tietoja käytetään. (Alasuutari 2005, 148; Kuula 2011.) Oppilaat olivat kiinnostuneita 

siitä, mitä kerätylle aineistolle tapahtuu lähdettyäni koululta. Kerroin oppilaille, mitä teen 

aineistolle. Kerroin myös, että tutkimuksessa en paljasta miltä paikkakunnilta olen aineiston 

kerännyt – tämäkin tieto kiinnosti oppilaita. Kerroin oppilaille myös, että keräämäni aineiston 
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tulen hävittämään tutkimukseni valmistuttua, joten oppilaiden kertomukset eivät kantaudu 

niin sanotusti vääriin käsiin. Muuttaessani aineiston sähköiseen muotoon, poistin 

tunnistetiedot kertomuksista, mikä on yksi anonymiteetin suojaamisen periaatteista (Kuula 

2011). Kertomuksissa oli ainoastaan suorana tunnistetietona oppilaan etunimi, jonka poistin 

aineiston sähköiseen muotoon muuttaessani.  

Aarnos (2015, 165) esittää ajatuksen siitä, miten esimerkiksi oppilaiden ujoutta tutkittaessa 

kannattaa harkita retrospektiivistä tutkimusta. Kieltämättä tällainenkin tutkimussuuntaus olisi 

ollut mielenkiintoinen. Kuten aiemmin jo totesin, aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta löytyy 

runsaasti aikuisten tekemiä määritelmiä ujoudesta. Sen vuoksi koin tärkeäksi tuoda myös 

oppilaiden äänen kuuluviin ujouden tulkitsemisesta. Tutkimuksessani en etsinyt ujoja 

oppilaita luokkahuoneista, minkä näen eettisesti tärkeäksi asiaksi. Tavoitteena oli selvittää 

yleisellä tasolla, miten ujous nähdään kouluympäristössä. Sensitiivisen aiheen huomioin 

aineistonhankinnan tavoissa, mikä on yksi osoitus lapsiystävällisyyden huomioimisesta 

(Aarnos 2015, 165). Näin ollen lähestyin ujoutta yleisellä tasolla.      

Tutkimusaineistoni ensimmäisenä aineistonkeruutapana oleva eläytymismenetelmä nähdään 

olevan eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna ongelmattomampi muihin 

aineistonkeruumetodeihin verrattuna. Eläytymismenetelmä tarjoaa tutkittavan omille 

ajatuksille tilaa. Eläytymismenetelmän nähdään mahdollistavan eettisesti korkeatasoisen 

tutkimuksen tekemisen. (Eskola 1997, 14.) Näin ollen oppilaat saivat eläytyä kuvittelemaan, 

millainen on ujon oppilaan ja ei ollenkaan ujon oppilaan kouluviikko. Toisena 

aineistonkeruutapana oli ryhmäkeskustelu. Ryhmien muodostamisessa hyödynsin 

luokanopettajan oppilaantuntemusta, mikä on kannattavaa (Aarnos 2015, 165). 

Ryhmäkeskustelussa ohjenuorana toimi Alasuutarin (2015, 162) neuvo toimia lapsen kielellä. 

Korostin oppilaille jo lupalapun yhteydessä, että he saavat osallistua ryhmäkeskusteluun sen 

verran kuin he itse haluavat. Tämä tukee Kuulan (2011) näkemystä, miten oppilaille tulee 

antaa mahdollisuus toimia omilla ehdoilla.    

Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt saamaan lähteet ”keskustelemaan” keskenään. Tällä 

toimintatavalla olen pyrkinyt lisäämään tutkimukseni luotettavuutta, sillä Kanasen (2017, 

177) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa tarkkailemalla 

tuottavatko eri tietolähteet samanlaisia tuloksia. Toisaalta mielenkiintoista on myös nähdä 

tutkijoiden tulosten eroavaisuuksia tutkittavasta ilmiöstä. Tässä tutkimuksessa esimerkiksi 

ujoutta olivat eri tutkijat luokitelleet hieman eri tavoin.     
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Jo tutkimuksen alussa olen tutkijana tiedostanut omat kouluaikaiset ujouden kokemukset, 

jotka olen tuonut tutkimuksessani läpinäkyvällä tavalla esiin. Kun tutkija tuo esiin mahdolliset 

omat arvot, jotka voivat vaikuttaa tutkimukseen, lisää se tutkimuksen eettisen puolen 

huomioimista (Vilkka 2015, 198). 
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7 Tutkimustulokset 

Tutkimustulokseni jakautuivat kahteen eri näkökulmaan kehyskertomusten mukaisesti. 

Pääpainona tutkimuksessani on selvittää, miten oppilaat kertomuksissaan tulkitsevat ujouden 

ilmenevän oppilaassa. Tästä syystä tulkintani painottuu enemmän ujoudelle annettuihin 

merkityksiin. Analyysivaiheessa havaitsin, että ei-ujoista oppilaista kertovat kertomukset 

tuovat tietyllä tapaa uutta informaatiota kasvatusalan tutkimuskentälle ujouden vastakohdasta. 

Näin ollen tämä tutkimus tuo osaltaan yhdenlaisen mallin ujouden vastakohdan määrittelylle.   

Tutkimustulokset sisältävät sitaatteja aineistosta, joiden tarkoituksena on elävöittää tulkintaa 

ja tehdä tulkinnasta helpommin ymmärrettävää lukijalle. Aineistokatkelmiin olen merkinnyt 

(…) merkinnällä kohdat, jotka olen jättänyt kirjoittamatta alkuperäisestä katkelmasta. 

Merkinnällä korvasin muun muassa täytesanoja (niinku, silleen, noku) ja sellaisia virkkeitä, 

jotka eivät olleet tulkinnan kannalta merkityksellisiä. Lisäsin sulkumerkintöihin tarvittaessa 

myös kertojan, mikäli se selvensi sitaatin ymmärtämistä. Näillä keinoin pyrin selkeyttämään 

aineistokatkelmat lukijaystävällisemmäksi.   

Tutkimustulokset jäsentyvät siten, että luku 7.1 selventää alalukuineen ensiksi kertomuksista 

nousseita ujouden ilmenemismuotoja päättyen yhteenvetoon edellä mainituista 

ilmenemismuodoista sekä yleiseen pohdintaan ujouden kertomusten annista. Luvussa 7.2 

vertaillaan paitsi ujoutta ja ei-ujoutta suhteessa toisiinsa myös tulkitaan ei-ujouden 

ilmenemistä.  

7.1 Ujouden ilmenemismuodot 

”Arka, yksinäinen, hidas, pelokas ja hiljainen” Muun muassa näitä adjektiiveja liitettiin 

ujoutta käsitteleviin kertomuksiin. Se, missä yhteyksissä nämä sanat ilmentyivät, selviää 

tämän luvun aikana. Kertomuksista nousi selkeästi esiin asioita, joiden tulkittiin osoittavan 

ujouden ilmenemistä oppilaassa. Analyysivaiheessa nämä ilmenemismuodot jakautuivat 

kahteen luokitukseen, jotka ilmenevät alla olevassa kuviossa (Kuvio 2). Yläluokat ujouden 

ilmenemismuodoille ovat tässä tutkimuksessa vuorovaikutus ja toimintatavat. Nämä 

luokitukset jakautuivat vuorostaan vielä yksityiskohtaisempiin ilmenemismuotoihin. Osa 

näistä ilmenemismuodoista oli sellaisia, että ne olisivat voineet kuulua yhtä hyvin sekä 

vuorovaikutuksen että toimintatapojen luokitukseen. Yksi esimerkki tällaisesta 

ilmenemismuodoista on vähäinen puhuminen, minkä voidaan tulkita vaikuttavan oleellisesti 
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vuorovaikutukseen, mutta näkyvän myös oppilaan toimintatavoissa. Näin ollen luokitukset 

eivät ole tiukkarajaisia kaikilta osin, mikä ilmentää ujouden ilmenemisen moninaisuutta.   

  

 

KUVIO 2: Kertomuksista esiin nousseet ujouden ilmenemismuodot 

7.1.1 Vuorovaikutus 

Ujoa oppilasta käsittelevistä kertomuksista nousi esiin vuorovaikutukseen liittyen 

yksinäisyyteen, vähäisiin ystävyyssuhteisiin, pelokkuuteen, hitaasti lämpenevyyteen ja 

eleisiin ja ilmeisiin liittyviä luokituksia. Seuraavaksi tulkitsen jokaista teemaa vuorotellen 

yksityiskohtaisemmin oppilaiden kertomusten pohjalta. 

UJOUDEN 
ILMENEMISMUODOT 

     arka, pelokas,      
yksinäinen, hidas, 
hiljainen 

Vuorovaikutus 
• Yksinäisyys 
• Vähäiset ystävyyssuhteet 
• Pelokkuus 
• Hitaasti lämpenevyys 
• Eleet ja ilmeet 

Toimintatavat 
•  Vähäinen puhuminen 
•  Syrjäänvetäytyminen 
•  Pakeneminen 
•  Koulutyöskentely 
•  Toisenlaisen roolin omaksuminen 
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Kertomuksista nousi esiin viittauksia ujon oppilaan yksinäisyyteen, kuten alla olevat sitaatit 

osoittavat. 

”Ujo oppilas saattaa olla yksinäinen…” U/P10/3 

”Kouluviikon aikana se on yksin välitunneilla. Ujosta tuntuu ehkä pahalta, kun sillä ei ole 

kaveria välitunnilla.” U/P4/4 

”Jos kaveri on pelaamassa ulkopeliä, niin hän seisoo yksin ulkona.” U/T8/4 

Yksinäisyydestä puhutaan kertomuksissa sekä yksin olemisena että yksinäisyyden tunteen 

kokemisena. Laine (2005) selventää näiden tarkoittavan eri asioita. Yksin oleminen on oloa 

erillään muista fyysisesti ja yksinäisyyden tunteen tarkoitetaan ilmenevän epämiellyttävinä ja 

ahdistavina tunteina. (Laine 2005, 162.) Tähän peilaten ensimmäisessä sitaatissa oppilas voi 

kokea yksinäisyyden aiheuttamia epämiellyttäviä tunteita koulupäivän aikana. Toisessa 

sitaatissa ujon oppilaan tulkitaan viettävän välitunnit yksin. Tähän on syytä kiinnittää 

tarkkaavaisuutta etenkin, kun ottaa huomioon Laineen (2005) näkemyksen ystäväsuhteiden 

merkityksestä yksilön elämään. Ystäväsuhteiden katsotaan tuovan monia positiivisia asioita 

yksilön elämään, kuten muun muassa ilojen ja murheiden jakamisen toisen kanssa 

vastavuoroisesti. (Laine 2005, 164.) Jos ujo oppilas viettää välitunnit yksin, ei hänellä ole 

toveria kenen kanssa jakaa asioita ja kokemuksia. Kolmas sitaatti kuvastaa, miten ujolla 

oppilaalla on ystävä, mutta ujo jää jostain syystä ulkopelistä pois. Yksinkertaisimmillaan syy 

voi olla, että hän haluaa olla yksin ilman, että hän kokee oloaan psyykkisesti yksinäiseksi. 

Toisaalta syynä pelistä ulosjäännille voi olla ujon näkemys, että hän ei ole riittävän hyvä ja 

lahjakas muiden silmissä (Kearney 2011, 3–5). Liian pitkälle menevää tulkintaa tästä ei voi 

tehdä, sillä ulkopeli on voinut olla yksinkertaisesti sellainen, josta ujo oppilas ei pidä. 

Jokaisella lienee hetkiä, jolloin tarvitsee omaa aikaa ja haluaa olla yksin. Yhteenvetona 

todettakoon, että on merkittävämpää ymmärtää, kuinka ujo oppilas itse kokee oman 

yksinäisyyden, sillä Laineen (2008, 161) sanoin yksinäisyys on aina subjektiivinen kokemus.  

Yksinäisyyden ohella kertomuksissa ilmeni ystävyyssuhteisiin liittyviä teemoja. Arkikielessä 

kaveri- ja ystävätermejä käytetään synonyymeinä toisilleen (Laine 2005, 144). Kertomuksissa 

oppilaat käyttivät molempia edellä mainituista termeistä. Käsitän tässä tutkimuksessa termit 

toisilleen synonyymeiksi ja käytän käsitettä ystävä kuvastamaan oppilaiden välisiä 

ystävyyssuhteita.  
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Keskeisintä kertomusten ystävyyssuhteissa oli, että ujolla ystävien määrä nähtiin vähäisenä. 

Tämä vähäinen määrä ilmeni kertomuksissa esimerkiksi tällä tavoin:  

”…hänellä ei ole hirveästi kavereita.” U/P2/4 

Kertomuksissa nousi esiin myös selittäviä tekijöitä ystävien vähäiselle määrälle. Tämän 

osoittavat muun muassa seuraavat katkelmat: 

”Jos hän ei puhu, niin eihän se sieltä ystäviä saa… Se on niin ujo että se ei voi kysyä 

kavereita.” U/T2/3 

”Hän sanoo että haluaa monta kaveria, mutta ei uskalla kysyä keneltäkään.” U/T1/4 

Kuten sitaatit osoittavat, kertomuksissa ujolla oppilaalla tulkittiin olevan vähän ystäviä. Syynä 

tälle nähtiin olevan muun muassa ujon puhumattomuus ja passiivinen rooli ystävyyssuhteiden 

muodostamisessa. Vähäinen puhuminen saatetaan tulkita tarkoittavan, että toinen ei ole 

motivoitunut toimimaan vuorovaikutustilanteessa. Ujo oppilas voi olla sosiaalinen ja ystäviä 

haluava, mutta hänen sosiaaliset taitonsa eivät ole sillä tasolla, että hän pystyisi luomaan 

ystävyyssuhteita. Näitä taitoja tulee harjoitella, sillä sosiaaliset taidot kehittyvät sosiaalisissa 

vuorovaikutustilanteissa (Keltikangas-Järvinen 2004, 85–87), joten sosiaaliset taidot ovat 

opittuja (Laine 2005, 115). 

Kertomuksissa vähäisten ystävyyssuhteiden ei aina tulkittu olevan riippuvainen ujon omasta 

tahdosta – kuten toinen sitaatti osoittaa. Ujon oppilaan kuvattiin haluavan monta ystävää, 

mutta hänen toimintaansa nähtiin rajoittavan pelko kysyä toisia ystäviksi. Taustalla voi olla 

epävarmuus omasta merkityksestä muille. Ystävien määrän voi nähdä määrittävän jollain 

tapaa oppilaan suosiota oppilasryhmässä. Suositulla oppilaalla nähdään olevan runsaasti 

yhteyksiä luokan sosiaalisessa verkostossa (Laine 2005, 203). Sen vuoksi oppilas, jolla on 

paljon ystäviä, nähdään haluttuna ja suosittuna ystävänä oppilaiden keskuudessa. Ystävien 

määrä ei kuitenkaan tarkoita, että ystävyyssuhteet olisivat laadukkaita tai oppilaan kehitystä 

tukevia (Laine 2005, 177). Kuten Cain (2012) totesi, ujolle oppilaalle on tyypillistä 

muodostaa ystävyyssuhde muutaman oppilaan kanssa. Oppilaiden kertomuksista oli 

nähtävissä, miten ujolla oppilaalla kuvattiin olevan joko vähän tai ei ollenkaan ystäviä. Jos 

ujolla oppilaalla ei ole ollenkaan ystäviä, luokanopettajana kiinnittäisin tähän huomiota. En 

kuitenkaan näe aihetta huoleen, jos ujolla tulkitaan olevan vähän ystäviä, sillä se tukee 

aiempaa Cainin näkemystä.  
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Kertomuksista ei käynyt ilmi, että ujon ystävien vähäinen määrä olisi johtunut 

vertaistovereiden torjunnasta. Vertaistovereilla tarkoitan oppilaita, jotka ovat keskenään 

keskimäärin samanikäisiä. Kertomuksissa vertaistovereiden tapa kohdata ujo oppilas koettiin 

myönteisellä tavalla. Tämä tutkimustulos tukee Sette et al. (2016) tekemää havaintoa siitä, 

että jokainen ujo oppilas ei tule torjutuksi vertaistovereiden puolelta.   

Seuraava vuorovaikutukseen liittyvä alateema ujoutta käsittelevissä kertomuksissa oli 

pelokkuus, mikä ilmeni noin joka kolmannessa kertomuksessa. Pelon nostaminen esiin edusti 

näin ollen isoa roolia oppilaiden kertomuksissa. Pelon nähtiin vaikuttavan monella tavalla 

ujon oppilaan koulunkäyntiin. Se koettiin pelkona puhua, tehdä, pyytää apua, osallistua, 

ystävystyä tai olla näkyvä muille. Kertomuksissa ei avattu pelon syitä sen tarkemmin. Pelko 

yhtenä ilmenemismuotona nousi esiin pääasiassa oppilaiden kirjoitelmista. Vaikka luin 

kirjoitelmat läpi ennen ryhmäkeskustelua, en silloin havainnut, miten pelko toistui oppilaiden 

kertomuksissa. Jos olisin havainnut tämän jo silloin, olisi pelon syistä ollut mielenkiintoista 

jutella syvemmin oppilaiden kanssa ryhmäkeskustelutilanteessa.  

Mitä todennäköisimmin pelon kokeminen kuitenkin rajoittaa enemmän tai vähemmän 

oppilaan toimimista kouluyhteisössä. Pelon kokeminen voi liittyä siihen, kuinka ujo oppilas 

usein miettii muiden ihmisten mielipiteitä, sillä ujo pelkää nolaavansa itsensä toisten edessä 

(Crozier 2010, 46). Pelkoa ei ainakaan hellitä, jos ujon kokeillessa osallistua tunnilla, hän 

epäonnistuu jollain tavalla. Opetushallituksen (2014) laatiman perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti koulussa tavoitellaan rauhanomaisen ilmapiirin 

luomista, jossa jokaisen on turvallista olla. Yhteisössä on kiellettyä kiusaaminen, syrjintä ja 

epäasiallinen käyttäytyminen. (Opetushallitus 2014, 27.) Näiden edellä mainittujen asioiden 

voi nähdä luonnollisesti aiheuttavan pelkoa oppilaassa, jos tällaisen toiminnan kohteeksi 

joutuu. Kun ujo oppilas tuntee olevansa turvassa, uskaltaa hän antaa itsestään enemmän 

vuorovaikutustilanteissa (Viljamaa 2014, 88). Lisäksi huomiota kiinnitetään sosiaalisiin 

suhteisiin ja ympäristön viihtyvyyteen (Opetushallitus 2014, 27). Vaikka tällainen turvallinen 

ja myönteinen ilmapiiri on toki tärkeää jokaiselle oppilaalle, näen sen erityisesti ujojen 

näkökulmasta tarkasteltuna merkitykselliseksi. Ujojen näkökulmasta katsottuna se voi 

mahdollistaa paremmin osallistumisen koulutyöskentelyyn ilman pelon tunnetta. Kun 

luokassa mahdollisiin vääriin vastauksiin tai epäonnistumisiin suhtaudutaan hyväksyttävästi ja 

neutraalisti, vaikuttanee se myönteisellä tavalla paitsi ujojen myös kaikkien oppilaiden 

osallistumiseen.  
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Pelko liitettiin kertomuksissa osaltaan ujouden tunteen kokemiseen. 

”Oppilas oli ujo puoli vuotta kunnes se tajusi, että ei tarvitse pelätä.” U/P13/4 

”Vuoden jälkeen hän vasta uskaltaa puhua opettajalleen ja luokkakavereille.” U/P6/3 

Kertomuksissa ujous on aiheuttanut pelkoa ajallisesti puolen vuoden ja vuoden ajan. 

Jälkimmäisessä tapauksessa pelko on vaikuttanut oppilaaseen jopa yhden lukuvuoden ajan eli 

ajallisesti hyvin pitkän aikaa. Myönteistä on, että pelon tunteen tulkitaan häviävän ajan 

kuluessa, sillä kuten aiemmassa kappaleessa osoitettiin pelon mahdollisista rajoittavista 

haitoista.   

Ujouden nähtiin myös muuttavan muotoaan kuten alla oleva esimerkki osoittaa. 

”Seuraavalla viikolla hän ei ole enää ihan niin ujo, mutta on kuitenkin vielä ujo.” U/T1/4 

Tämä tukee Zimbardon ja Hendersonin (2000) toteamusta, että ujous voi alkaa, kehittyä ja 

loppua missä vaiheessa tahansa elämän sykliä. Tämä ujouden väheneminen voi liittyä toiseen 

oppilaiden kertomuksista esiin tulleeseen ujouden ilmenemismuotoon. Tällainen toimintatapa 

voi osittain liittyä ujolle oppilaalle tyypilliseen hitaasti lämpenevään käyttäytymiseen. 

Tämä tulos tukee Carduccin (2000, 38–45) näkemystä hitaasti lämpenevyyden olevan 

tyypillistä ujoille. Tämä nousi oppilaiden kertomuksista esiin seuraavalla tavalla:  

”Kun kysyimme häntä jalkapalloon, niin hän ei tullut. Seuraavana koulupäivänä kysyimme 

häntä uudestaan jalkapalloon. Hän ei vieläkään tullut, koska hän ei oikein tuntenut meitä. 

Tämä toistui joka päivä torstaihin asti. Perjantaina hän tuli kuin tulikin pelaamaan 

jalkapalloa. Hänestä se oli hauskaa.” U/P8/3 

Kertomus ilmentää hyvin ujolle oppilaalle tyypillistä hitaasti lämpenevää käyttäytymistä. Ujo 

oppilas tarvitsee miettimisaikaa. Kertomuksesta on havaittavissa, miten ujo oppilas ei ehkä 

ole aluksi ollut kiinnostunut jalkapallon pelaamisesta, mutta mennessään mukaan, hän 

huomasi sen olevan hauskaa. Toisaalta oppilaan kieltäytymistä oli katkelmassa perusteltu 

sillä, että alkuviikosta oppilas ei ollut vielä ennättänyt tutustua muihin oppilaisiin. 

Kertomuksissa esiin tullut muiden oppilaiden rooli tilanteessa on mainitsemisen arvoinen, 

sillä he ovat sinnikkäästi kysyneet ujoa oppilasta mukaan peliin joka päivä, vaikka hän on 

useana päivänä aluksi kieltäytynyt. Tämä kertoo oppilaiden taidosta toimia sosiaalisissa 

tilanteissa.    
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Hitaasti lämpenevyyden lisäksi oppilaat tulkitsivat kertomuksissaan ujouden voivan näkyä 

oppilaan eleissä ja ilmeissä kuvaten sitä seuraavin sanoin: 

”Huomaan, että hän välttelee katseita ja käyttäytyy omituisesti.” U/P9/3 

”Näen hänen ilmeestä, että hän on ujo.” U/T9/3 

Sitaateissa katsekontaktin ottaminen nähdään vaikeana ja oppilaan käyttäytymistä kuvataan 

omituiseksi. Tämä tutkimustulos katseen välttelystä yhtenä ujouden ilmenemismuotona on 

linjassa Kearneyn (2011, 3–5) tutkimuksen kanssa. Katseen välttely pään kääntämisineen voi 

näyttäytyä muille oppilaille omituisena käyttäytymisenä. Se, millainen käyttäytyminen 

mielletään omituiseksi, riippuu kuitenkin siitä, mitä pidetään normaalina tai luonnollisena 

käyttäytymisenä. Omituisen käyttäytymisen voi tulkita eroavan totutusta, sellaisesta 

käyttäytymisestä, joka nähdään yleisempänä tai tavanomaisempana käyttäytymistapana. 

Toisaalta omituiseksi käyttäytymiseksi saatetaan tulkita sellainen, mikä ei ole yksilölle 

itselleen ominainen käyttäytymistapa. Joka tapauksessa sitaatissa ilmennyt omituinen 

käyttäytyminen on saattanut näkyä ujolle oppilaalle tyypillisenä fyysisenä reagointitapana, 

joita Mattilan (2004) mukaan ovat muun muassa hikoileminen ja käsien vapina.    

7.1.2 Toimintatavat 

Oppilaiden kertomuksista oli analysoitavissa ujolle oppilaalle tyypillisiä tapoja toimia. 

Kertomuksissa tulkittiin oppilaan ujouden ilmenevän vähäisenä puhumisena, 

syrjäänvetäytymisenä, koulutyöskentelyyn liittyvinä tekijöinä, pakenemisena ja toisenlaisen 

roolin omaksumisena. 

Kuten Younger, Schneider ja Guirguis-Younger (2008) osoittivat tutkimuksessaan vähäisen 

puhumisen olevan yksi ujolle tyypillisimmistä toimintatavoista, myös tässä tutkimuksessa 

vähäinen puhuminen nostettiin esiin useassa kertomuksessa.  

”Huomasin heti, että hän on ujo. Sen huomasi helposti, sillä hän ei puhunut.” U/P8/3 

”Jos oppilas on jollain lailla ujo, hän ei puhu paljoa.” U/T1/4 

”Oppilas vaikuttaa ujolta. Sen huomaa siitä, että hän ei juttele kenenkään kanssa. Koko 

viikolla hän ei juttele kenenkään kanssa.” U/P3/4 
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Kuten katkelmat varsin yksiselitteisesti kuvaavat, ujolle oppilaalle tyypillisenä toimintana 

kertomuksissa tulkitaan olevan joko vähäinen puhuminen tai täysin puhumattomuus. 

Ensimmäisessä sitaatissa kuvataan, että oppilaan ujous tunnistettiin ensimmäisenä ja nopeasti 

oppilaan puhumattomuudesta. Tämä tukee aiempia tutkimuksia siitä, että vähäinen 

puhuminen on todella yksi yleisimmistä ujouteen liitetyistä ilmenemismuodoista. Myös 

muissa vähäiseen puhumiseen liittyvissä sitaateissa on nähtävissä samankaltainen syy-

seuraussuhde oppilaan tulkitsemisessa ujoksi. Vaikka ujon kuvataan puhuvan huomattavan 

vähän, on syytä muistaa, että ujo voi olla varsin puhelias tuttujen seurassa (Keltikangas-

Järvinen 2010a, 112). On myös aiheellista pohtia, miten määritellään vähäinen tai runsas 

puhuminen tai mikä määrä puhetta on ”normaalia”.  

Vähäisellä puhumisella tulkittiin olevan seurauksia koulutyöskentelyyn liittyen. Vaarana 

nähtiin puhumattomuuden voivan käydä opettajan hermoille. Tämä ilmenee seuraavassa 

katkelmassa. 

”Saa olla (ujo) jollakin silleen näkyvällä tavalla… mutta uskaltaisi vastata opettajalle, koska 

muuten se… menisi opettajan hermoille, jos se kysyisi jotain ja se oppilas ei vastaa. Kyllä 

kuitenkin sen verran pitäisi olla rohkea.” U/T2/3 

Katkelma kuvastaa ujouden ilmenemistä monella eri tavalla. Ensinnäkin katkelmassa 

tulkitaan ujouden olevan sallittua, kunhan oppilas on sitä näkyvällä tavalla. Näin ollen 

kertomuksen mukaan oppilas voi ja saa olla ujo, eikä sitä tarvitse peitellä. Toisekseen 

katkelmasta ilmenee ujon oppilaan pelko vastata opettajan esittämään kysymykseen, mikä 

puolestaan näkyy puhumattomuutena. Tällaisen toiminnan on kertomuksessa tulkittu 

menevän opettajan hermoille. Vastaavanlaista vastaamisen vaatimusta kertomuksissa ei 

nostettu esiin vertaistovereiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tämä voi johtua siitä, että 

opettaja nähdään auktoriteettina, jolle vastaamista pidetään merkityksellisenä. Kolmanneksi 

katkelmassa esitetään näkemys, että ujon oppilaan tulisi olla edes sen verran rohkea, että 

kykenee vastaamaan opettajan esittämään kysymykseen. Vastaaminen toisen kysyessä jotain, 

voi tuntua tulevan jopa automaattisesti, mutta ujon kohdalla toiminnan taustalla voi vaikuttaa 

useampi selitys. Kearneyn ajatuksiin peilaten ujo voi kokea riittämättömyyden ja 

kyvyttömyyden tunteita. Tämä selittyy mahdollisilla torjunnan ja pilkkauksen kokemuksilla 

sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. (Kearney 2011, 3–5.)       
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Ujon oppilaan toimintaa kuvattiin kertomuksissa myös syrjäänvetäytymisenä, joka ilmeni 

osallistumattomuutena esimerkiksi välituntiaktiviteetteihin. Tämä ilmeni kertomuksissa muun 

muassa seuraavasti: 

”No se ei tule rohkeasti kaikkien mukaan… Välitunnilla se ei lähde leikkiin mukaan.” U/T3/3 

Ujoille oppilaille ominaisempaa ovat rauhallinen, hiljainen ja tutkiva työskentely (Laine 2005, 

214; Younger & Daniels 1992), minkä perusteella ujon oppilaan kynnys osallistua 

vauhdikkaisiin leikkeihin voi olla suuri. Jos ujo oppilas pakotetaan välituntien leikkeihin 

mukaan, voi ujo joutua epämukavuusalueelle. Tämä voi edistää syrjäänvetäytyvää 

käyttäytymistä entisestään siten, että ujoa on seuraavalla kerralla entistä vaikeampaa saada 

mukaan leikkeihin ja peleihin. Toisaalta kuten aiemmassa luvussa 7.1.1. tuli esiin, voi ujo 

oppilas alun hitaasti lämpenevästä käyttäytymisestä huolimatta jopa lopulta nauttia 

yhteistoiminnallisesta tekemisestä. Olennaisempaa lienee, että ujon oppilaan omaa tahtoa 

kuullaan.  

Lähtökohtaisesti on huomioitava Laineen (2005, 215–216) näkemys siitä, miten 

syrjäänvetäytyvää käyttäytymistä vieroksutaan oppilaiden vertaisryhmissä. Tästä syystä 

luokanopettajan ja muiden koulun henkilökuntaan kuuluvien jäsenten olisi hyvä olla tilanteen 

tasalla seuraamalla, jos jotkut oppilaat vetäytyvät syrjään toistuvasti. Tämä mahdollistaa 

tarpeen vaatiessa ennaltaehkäisevät toimet, mitä tulee ujouden mahdollisiin seurauksiin, joita 

esiteltiin luvussa 3.5. Kertomuksissaan oppilaat nostivatkin esiin sekä opettajan että muiden 

oppilaiden roolit ujon oppilaan kohtaamisessa. Oppilaat kuvasivat opettajalla olevan 

mahdollisuuden, jopa velvollisuuden kannustaa muita oppilaita ottamaan ujo oppilas mukaan.  

”No (opettaja) sanoo muille, että ottavat sen (ujon) mukaan.” U/P4/4 

Kertomuksissa oppilaat kuvasivat opettajalla olevan valtaa pyytää toisia oppilaita ottamaan 

kaikki mukaan. Opettajan neuvoja noudatettiin ja kertomuksista oli nähtävissä oppilaiden 

myönteinen suhtautuminen tällaiseen opettajan toimintaan. Vaikka opettajan rooli ujon 

oppilaan auttamisessa muiden mukaan nähtiin pääasiassa toimivana keinona, asetettiin 

opettajan toiminnalle kuitenkin rajoja. Opettajalla ei nähty olevan oikeutta pakottaa ujoa 

oppilasta mukaan toimintaan kuvaten sitä seuraavanlaisesti: 

”No voisihan se (opettaja) tavallaan muita kehottaa ottamaan se (ujo) mukaan leikkiin… 

Mutta ei sille oikein voi mitään ennen kuin se tutustuu muihin. Ei sitä (ujoa) voi pakottaa olla 

muiden kanssa.” U/T8/4 
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Oppilaan kertomuksesta on havaittavissa ymmärtävä ja myönteinen asenne ujoutta kohtaan. 

Ymmärretään, että leikkeihin voi olla haastavaa tulla mukaan, jos ei esimerkiksi tunne vielä 

toisia kunnolla. Katkelmassa huomioitiin myös ujon oppilaan oma tahto, mitä sivuttiinkin jo 

syrjäänvetäytyvyyden tulkinnassa. Kertomuksesta on lisäksi havaittavissa, miten oppilaat 

ymmärtävät, että joskus voi olla yksinään ilman, että asiasta tarvitsee huolestua.  

Opettajan lisäksi oppilaat nostivat esiin kertomuksissaan muiden oppilaiden roolin ujon 

oppilaan kohtaamisessa. Muiden oppilaiden rooli nähtiin aktiivisena siten, että he opettajan 

lisäksi voivat ottaa vastuuta ujon kutsumisesta leikkeihin mukaan.  

”Muut pyytävät häntä leikkimään ja välitunti sujuu nopeasti.” U/T4/4 

Ujon näkökulmasta katsottuna lienee mukavaa, että leikkeihin mukaan pyytävät hänen 

vertaistoverinsa. Tällöin ujo oppilas saa kokemuksen siitä, että hänet todella halutaan 

leikkeihin mukaan ja hänet huomioidaan. Taito pyytää ujoa oppilasta mukaan osoittaa myös 

sen, miten oppilaat seuraavat ja havainnoivat toistensa toimintaa ja tekemistä esimerkiksi 

välitunneilla. Se, että toiset oppilaat pyytävät mukaan myös yksinjääviä ei ole 

itsestäänselvyys sinänsä, vaan taustalla voi nähdä esimerkiksi hyvän yhteishengen oppilaiden 

välillä. Tällöin yhteisön jokaisesta jäsenestä pidetään huolta. Molemmat tutkimukseeni 

osallistuneista luokista ovat suhteellisen pienistä kouluista. Näin ollen oppilaat tuntevat 

ainakin suurpiirteisesti kaikki koulun oppilaat. Tämä voi parhaimmillaan lisätä 

yhteisöllisyyden kokemista ja sitä, että kaikki otetaan leikkeihin mukaan.    

Vaikka kertomuksissa nostettiin esiin opettajien ja muiden oppilaiden mahdollisuus tukea 

ujoa oppilasta, nostettiin esiin ujon pakeneminen sosiaalisista tilanteista. Kertomuksissa 

oppilaat tulkitsivat pakenemisen olevan seurausta sekä ujoudesta että pelosta, kuten alla 

olevat katkelmat sen osoittavat: 

”Uuden oppilaan piti esitellä itsensä. Hän oli niin ujo, että juoksi pakoon. Seuraavana 

päivänä häntä kiusattiin.” U/P7/3 

”Ujo oppilas piiloutuu opettajan taakse, koska häntä pelottaa liikaa.” U/T5/3 

Ujouden nähtiin vaikuttavan fyysisesti oppilaan toimintaan pakenemalla ja piiloutumalla. 

Tämä tukee Keltikangas-Järvisen (2010a, 117) näkemystä siitä, että ujo ei tahdo olla huomion 

keskipisteenä. Uuteen kouluun meneminen ja itsensä esitteleminen voi aiheuttaa jännityksen 

ja ahdistuneisuuden tunteita paitsi ujossa myös jokaisessa oppilaassa. Kukin oppilas reagoi ja 
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kokee tällaisen tilanteen omalla tavallaan. Pakeneminen voi olla ainut selviytymiskeino, 

minkä ujo oppilas kokee siinä tilanteessa mahdolliseksi. Ensimmäisessä sitaatissa kuvataan 

ujon oppilaan joutuvan kiusaamisen kohteeksi, minkä voi tulkita olevan seurausta edellisen 

päivän pakoilemisesta. Kiusaamiseen tulee puuttua, sillä sitä ei sallita koulussa 

(Opetushallitus 2014, 98, 154, 280). Ujojen kohdalla tämä on erityisesti huomioitava, sillä 

ujojen oppilaiden on havaittu olevan riskiasemassa joutua koulukiusatuksi vetäytyvän ja aran 

käyttäytymisen takia. Ujot oppilaat myös koetaan olevan helppoja kiusaamisen kohteita 

kiusaajien näkökulmasta tarkasteltuna. (Salmivalli 2010, 12–17, 39.) 

Ujous ilmeni kertomuksissa lisäksi koulutyöskentelyyn liittyvissä tekijöissä, joista seuraavat 

katkelmat kertovat enemmän. 

”Ensimmäisenä on matikkaa. Uudelle oppilaalle tämä on vaikea aihe. Hän ei osaa tehdä, 

mutta hän vaan istuu paikalla.” U/T8/4 

”Kaikki muut viittasivat paitsi ujo oppilas.” U/P13/4 

”Oppilas ei aina osallistu tunnilla rohkeasti.” U/P4/4 

Näistä katkelmista selviää, miten oppilaat tulkitsivat ujouden voivan näkyä eri tavoin oppilaan 

koulutyöskentelyssä. Kertomuksissa oppilaat nostivat esiin ujon oppilaan passiivisen roolin 

koulutyöskentelyn suhteen. Ujon tulkittiin tekevän tehtäviä, mutta ujon ei tulkittu kysyvän 

apua, jos olisi sitä tarvinnut. Koulutyöskentelyyn liittyvistä tekijöistä erityisesti 

viittaamattomuus nousi esiin useassa kertomuksessa kuvaten ujon oppilaan toimintaa. Yhtenä 

selittävänä tekijänä viittaamattomuudelle voidaan pitää ujon oppilaan pelkoa siitä, että hän 

vastaa väärin opettajan esittämään kysymykseen (Kautto-Knape 2012, 71–75). Tätä tulkintaa 

tukee tutkimus, jossa suomalaisen oppilaan yhtenä suurimpana pelkona nähdään olevan 

nolatuksi tulemisen pelko osaamattomuuden seurauksena (Keltikangas-Järvinen 1996, 189). 

Vaikka ujo oppilas olisi varma oikeasta vastauksesta, tuntiosaamisen osoittaminen 

viittaamalla on ujolle usein vaikeaa (Kautto-Knape 2012, 71–75). Koulussa oppilaiden 

osaamista tulisikin mitata muillakin tavoin, kuin vain tuntiaktiivisuuden osoittamisella. Kuten 

Keltikangas-Järvinen (2010a, 170) huomautti, jos tuntiaktiivisuuden osoitus on ainoa 

osaamisen mittari, eivät oppilaat hyödy tästä tasapuolisesti. Näin ollen tämän tutkimuksen 

tutkimustulosten perusteella ujoille oppilaille on haitallista jos tuntiaktiivisuus on ainoa 

osaamisen indikaattori. Luokanopettajan tekemää arviointia ohjaa Opetushallituksen (2014, 

48) laatiman perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden maininta oppimisen 
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arvioinnista, jonka mukaan oppimisen arvioinnin kohteena ei saa olla oppilaan temperamentti, 

persoonallisuus tai sosiaalisuus.  

Oppilaiden kertomuksista nousi esiin toisenlaisen roolin omaksuminen esittämällä jotain 

muuta kuin todellisuudessa on. Tämä tutkimustulos oli mielenkiintoinen, sillä tutustumistani 

tutkimuskirjallisuuden teoksista en löytänyt vastaavanlaista tulosta ujouteen liitettynä. Tämä 

toisenlaisen roolin omaksuminen kuvattiin seuraavanlaisesti: 

”Jos se niinku kovistelee sillä lailla kaikille muille. Jos se kovistelee muille niin siitä huomaa, 

ettei se uskalla muulla lailla sulautua joukkoon.” U/P17/4 

Sitaatti osoittaa miten taitavasti oppilaat osaavat ja kykenevät tulkitsemaan sosiaalisia 

tilanteita. Toisenlaisen roolin omaksumisen voi nähdä tietynlaisena selviytymiskeinona 

ujouden käsittelemiseen. Yllä olevassa sitaatissa ujon oppilaan kuvataan omaksuvan itselleen 

niin sanotun koviksen roolin, koska ei koe uskaltavan sulautua muulla lailla joukkoon. 

Kovistelulla tarkoitetaan yleensä sellaista rehentelevää toimintaa, johon voi liittyä uhkailua 

väkivallalla. Syynä tällaiselle käyttäytymiselle voi olla, että ujoutta ei esimerkiksi nähdä 

luokassa hyväksyttävänä asiana, jonka vuoksi ujo oppilas ei uskalla olla oma itsensä. Oppilas 

voi myös vielä hakea omaa paikkaansa luokkayhteisössä. Koviksen roolin ottaminen kielii 

ajatuksesta, että rehentelevä käyttäytyminen loisi paremman suojamuurin kuin ujo 

käyttäytyminen, sillä oppilas ei kertomuksen mukaan uskalla olla ujo. Pidemmän päälle 

tällainen roolin ylläpitäminen voi olla kuormittavaa. Suotavampaa on, että jokaiseen 

luokkahuoneeseen pystytään luomaan sellainen ilmapiiri, jossa jokaisen on turvallista olla 

(Opetushallitus 2014, 27). Se myös tukee Hännikäisen ja Rasku-Puttosen (2016, 14) 

näkemystä siitä, että silloin oppilaat luottavat toisiinsa ja näkevät toistensa erilaisuuden 

myönteisesti.  

7.1.3 Yhteenveto  

Kertomuksissaan oppilaat tulkitsivat ujouden ilmenemistä monipuolisesti ja useasta eri 

näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimustuloksia peilatessa teoreettiseen viitekehykseen voi 

havaita tämän tutkimuksen tuoneen osin samankaltaisia tutkimustuloksia aiempiin 

tutkimuksiin ujouden ilmenemisen osalta, mutta ollen kuitenkin omanlaisensa kokonaisuus. 

Tämä tutkimus tuo kuuluviin ennen kaikkea oppilaiden äänen. Sen, miten he tulkitsevat 

ujouden ilmenevän kertomuksissaan. Oppilaiden kertomusten osalta voi yhtyä Mattilan (2004, 
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16) näkemykseen ujouden ilmenemisen kuvailun haastavuudesta, sillä ujous voi näkyä 

kullakin ihmisellä eri tavoin. Vaikka kertomuksissa oli havaittavissa paljon samankaltaisuutta 

toisiinsa nähden, oli jokainen kertomus omanlaisensa.  

Yleisesti todettuna oppilaat suhtautuivat ujouteen kertomuksissaan myönteisesti. 

Kertomuksista oli nähtävissä, miten oppilaat tulkitsivat ujoutta hyväksyttynä ja sallittuna 

oppilaalle. Tämän oppilaat osoittivat sekä suoraan todeten että kertomusten välittämänä. 

Myönteinen suhtautuminen näkyi esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

”Mielestäni saa olla ujo.” U/P2/4 

Ainoastaan ujouden mahdolliset seuraukset kuten yksinään oleminen herättivät oppilaissa 

kielteisiä ajatuksia. Oppilaat tulkitsivat, että ujosta oppilaasta saattaa tuntua pahalta. Tällaisen 

tulkinnan voi nähdä kertovan oppilaiden empatiataidoista eli kyvystä asettua toisen ihmisen 

asemaan. Seuraavat katkelmat ovat osoituksena ujon oppilaan ajatuksista, joita kertomuksissa 

oppilaat toivat ilmi.  

 ”Ujosta oppilaasta ei tunnu hyvältä, kun muut pelaavat sählyä ja hän istuu reunassa. Ujosta 

koulu ei ole ihan parasta.”U/P5/4 

”Ujosta oppilaasta tuntuu epämukavalta. En haluaisi olla ujo, koska se ei ole kivaa.” U/P9/3 

”Oppilaasta tuntuu, että hän jää kaikesta pois.” U/T2/3 

”Ujous on asia, joka minun mielestä jää painamaan mieltä. Joskus ujous pesii mielessä tosi 

pitkään.” U/T2/3 

Kuvausten perusteella ujouden nähdään herättävän ujoissa oppilaissa kielteisiä tuntemuksia. 

Oppilaat tulkitsivat yksityiskohtaisesti, miltä ujosta oppilaasta voi tuntua ja mitkä tilanteet 

voivat herättää epämiellyttäviä tunteita. Kertomuksissa oli tyypillistä, että ujouteen liitettyjä 

epämiellyttäviä tunteita liitettiin erityisesti pelien aikana koetuiksi. Pääsääntöisesti näitä 

tuntemuksia edustivat poikien kirjoitelmat, mikä viestii pojille tyypillisestä toiminnallisesta 

tekemisestä. Toisen sitaatin kirjoittaja kertoo, että ei haluaisi olla ujo. Jos tämän kertomuksen 

kirjoittaja edustaa oppilasta, joka viihtyy ihmisten kanssa ja osallistuu erilaisiin peleihin, voi 

hän kokea mahdollisen poisjäännin epämiellyttävänä. Toisen rooliin voi olla vaikea asettua 

etenkin silloin, jos esimerkiksi itse rakastaa jalkapallon pelaamista ja joku toinen inhoaakin 

jalkapalloa. Voi olla haastavaa ymmärtää, miten joku ei voi pitää jalkapallosta.    
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Kielteisistä tuntemuksista on osoituksena myös viimeisenä oleva sitaatti. Tällöin ujouden 

nähdään vaikuttavan yksilön elämään kielteisesti, sillä ujouden tulkitaan painavan mieltä. 

Tällöin jatkotoimenpiteitä lienee syytä miettiä, jos ujous vaikuttaa yksilöön kielteisesti 

pidemmän aikaa. Kertomuksissa oppilaat nostivat esiin opettajien ja oppilaiden tuen 

antamisen lisäksi myös ulkopuolisen avun esimerkiksi terapian muodossa.  On 

huomionarvoista, että oppilaat tulkitsevat olevan mahdollista saada apua myös ujouteen, jos 

se häiritsee yksilön elämää liikaa.  

7.2 Vertailu ujoudelle ja ei-ujoudelle annetuista merkityksistä  

”Puhelias, rauhaton, luotettava, villi ja rohkea” Näitä sanoja oppilaat liittivät kertomuksissaan 

ei-ujoon oppilaaseen. Tässä luvussa keskitytään tulkitsemaan ja vertailemaan ujoudelle ja ei-

ujoudelle annettuja merkityksiä. Yleisesti katsottuna voi jo alkuun todeta oppilaiden 

tulkinneen ei-ujouden ilmenevän oppilaan vuorovaikutuksessa ja toiminnassa pääsääntöisesti 

päinvastaisina toimintamalleina kuin ujouden kohdalla. Kuten ujoudesta, myös ei-ujoudesta 

muodostui kuvio analyysin saattelemana (Kuvio 3). Kuvion tarkoituksena on selkeyttää, mitä 

teemoja ei-ujouteen liitettiin kertomuksissa. Vertailun helpottamiseksi kuviossa näkyy myös 

jo aiemmin esiin tullut ujouden ilmenemismuotoja havainnollistava kuvio.  
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KUVIO 3: Ujoudelle ja ei-ujoudelle annetut merkitykset  

Kuten kuviosta näkee, pääluokat vuorovaikutus ja toiminta ovat vastakkaisia keskenään. 

Alateemat pääluokkien sisällä eroavat toisistaan luoden oppilaiden antamat merkitykset ujolle 

ja ei-ujolle oppilaalle. Keltikangas-Järvinen (2010a) nostaa esiin, miten ujouden vastakohtana 

on ensimmäisissä temperamenttiteorioissa pidetty sosiaalisuutta. Tämä näkemys kuitenkin 

tulkittiin pian virheelliseksi. Ujouden vastakohtana pidetään sellaista ihmistä, joka ei koskaan 

koe jännityksen tunteita uusissa ja yllättävissä sosiaalisissa tilanteissa eikä mene niissä 

lukkoon. Sosiaalisuuden vastakohtana pidetään matalaa sosiaalisuutta eli silloin ihmistä ei 

juuri kiinnosta muut ihmiset. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 41.)  

UJOUDEN 
ILMENEMISMUODOT 

     arka, pelokas,      
yksinäinen, 
hidas, hiljainen 

Vuorovaikutus 
• Yksinäisyys 
• Vähäiset ystävyyssuhteet 
• Pelokkuus 
• Hitaasti lämpenevyys 
• Eleet ja ilmeet 

Toimintatavat 
•  Vähäinen puhuminen 
•  Syrjäänvetäytyminen 
•  Pakeneminen 
•  Koulutyöskentely 
•  Toisenlaisen roolin omaksuminen 

 

EI-UJOUDEN 
ILMENEMISMUODOT 

puhelias, 
rauhaton, 

luotettava, villi, 
rohkea 

Vuorovaikutus 
• Runsaat ystävyyssuhteet 
• Aktiivisuus 
• Rohkeus 

Toimintatavat 
• Puheliaisuus 
• Osallistuminen 
• Koulutyöskentely 
• Koulun sääntöjen rikkominen 
• "Normaali" käyttäytyminen 
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Vuorovaikutukseen sisältyviä alateemoja ei-ujouden osalta ovat runsaat ystävyyssuhteet, 

aktiivisuus ja rohkeus. Tulkinta painottuu ensin vuorovaikutukseen liittyviin luokituksiin. 

Tämän jälkeen tulkintavuorossa ovat ei-ujon oppilaan toimintatavat.  

Vuorovaikutukseen liittyvissä alateemoissa ei-ujolla oppilaalla kuvattiin kertomuksissa 

olevan paljon ystäviä. Tämä nostettiin esiin useassa kertomuksessa. Taustalla voi nähdä 

vaikuttavan ei-ujon aktiivisuuden, mikä oli havaittavissa oppilaiden kertomuksista. 

Aktiivisuus näkyi muun muassa ystävyyssuhteiden muodostamisessa ja peleihin mukaan 

liittymisessä. Ei-ujolle oppilaalle tulkittiin olevan ominaista ottaa aktiivinen rooli 

vuorovaikutustilanteissa ja kertomuksista oli nähtävissä muiden oppilaiden arvostavan 

tällaista toimintaa. Kertomuksissa aktiivisen roolin ottamista kuvattiin muun muassa 

seuraavanlaisesti: 

”Hän kysyy kaveriksi.” E/P15/3 

”Hän menee välitunnilla suoraan kysymään, että pääseekö mukaan peliin.” E/P15/3 

Kuten sitaateista ilmenee, ei-ujon oppilaan tulkittiin ottavan itse vastuuta ystävien saamisesta 

ja peleihin mukaan pääsemisestä. Kun oppilaat tulkitsivat ujon oppilaan sosiaalista toimintaa 

varjostavan useassa tilanteessa pelon, kuvastivat he ei-ujon oppilaan vuorovaikutusta 

rohkeaksi. Tällainen ei-ujon rohkea vuorovaikuttaminen voikin olla yhtenä selittävänä 

tekijänä sille, että ei-ujo ei jäänyt odottamaan, että muut pyytävät häntä mukaan. Ei-ujon 

rohkeuden tulkittiin ilmenevän esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

”Hän menee pelaamaan jalkapalloa ja hän pelaa rohkeasti eikä ujostele.” E/P1/4 

”Hän kysyy rohkeasti apua jos tarvitsee.” E/T1/4 

Tällainen toimintatapa voidaan mieltää oppilaan itsevarmuutena toimia sosiaalisissa 

konteksteissa jopa rohkealla tavalla. Rohkeasti toimivan oppilaan miellettiin uskaltavan 

toimia ja kokeilla eri asioita ilman pelon tunnetta. On huomioitava, että oli oppilas sitten 

rohkea tai pelokas, voi jokainen oppilas kokea konflikteja vuorovaikutustilanteissa (Rudasill 

& Rimm-Kaufman 2009, 110). Näin ollen rohkeutta vuorovaikutustilanteissa ei voi yleisesti 

ottaen tulkita vain positiivisessa viitekehyksessä. Tietynlaisen varautuneisuuden voi katsoa 

nykypäivänä olevan jopa suotavaa. Kertomuksissaan oppilaat kuitenkin liittivät rohkeuden 

toisille puhumiseen, peleihin osallistumiseen ja avun pyytämiseen. Näissä edellä mainituissa 

asioissa rohkeuden tulkittiin vaikuttavan myönteisesti ei-ujoon, sillä hänen tulkittiin 

kertomuksissa saavan paljon ystäviä, hänet otettiin mielellään peleihin mukaan ja hän sai 
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apua, koska pyysi sitä. Näin ollen rohkeuden voi tulkita vaikuttaneen ei-ujoon oppilaaseen 

myönteisesti, ainakin jos oppilas itse arvostaa esimerkiksi ystävien runsasta määrää ja peleissä 

mukana oloa. 

Vuorovaikutukseen liittyvien alateemojen lisäksi kertomuksissa nousi esiin toimintatapoihin 

liittyviä alateemoja. Kertomuksissa ei-ujon oppilaan toiminnan tulkittiin ilmenevän 

puheliaisuutena, osallistumisena, koulutyöskentelyn aktiivisuutena, koulun sääntöjen 

rikkomisena ja ”normaalina” käyttäytymisenä.  

Puheliaisuus nousi esiin useassa ei-ujoa oppilasta käsittelevässä kertomuksessa, kun 

vastaavasti ujoa käsittelevissä kertomuksissa vähäpuheisuus nousi useaan kertaan esiin. Ei-

ujojen oppilaiden tulkittiin puhuvan tilanteessa kuin tilanteessa. Ei-ujolla oppilaalla tulkittiin 

olevan jopa vaikeuksia lopettaa puhumista. Puheliaisuus ilmeni kertomuksista 

seuraavanlaisesti: 

”Hän tervehtii iloisesti ja on puhelias.” E/P3/4 

”Hän on niin rohkea, että hän sanoo tosi reippaasti oman nimensä.” E/P7/3 

”Oppilas puhuu rohkeasti.” E/T1/4 

”Oppilas ei meinaa lopettaa puhumista.” E/P5/4 

Sitaateista on nähtävissä, miten oppilaat ovat kertomuksissaan kiinnittäneet huomiota 

puheliaisuuden lisäksi ei-ujon oppilaan tapaan puhua. Tällainen reipas ja rohkea puhetapa 

kertonee itsevarmuudesta toimia sosiaalisissa tilanteissa. Esittäytyminen ja huomion 

keskipisteenä oleminen ei näytä tuottavan näille oppilaille vaikeuksia. Ujon oppilaan 

puhumistapaa kuvattiin hiljaiseksi ja olisikin voinut luulla, että ei-ujon oppilaan puhetapaa 

olisi kuvattu äänekkääksi. Näin ei kertomuksissa kuitenkaan käynyt, vaan puhetavan kuvattiin 

olevan rohkeaa ja reipasta.  

Puhumisen paljouden lisäksi ei-ujon oppilaan kuvattiin osallistuvan oma-aloitteisesti 

välituntiaktiviteetteihin, kun päinvastaisesti ujoa oppilasta usein pyydettiin mukaan 

leikkeihin.  

”Hän osallistuu kaikkiin leikkeihin, peleihin ja harrastuksiin.” E/P5/4 

”(Ei-ujo) lähtee leikkiin mukaan. Oppilas pelaa välitunneilla ja se tekee kaikkea 

välitunnilla.” E/P1/4 
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Ei-ujon oppilaan ei tulkittu kertomuksissa vetäytyvän syrjään välitunneilla, vaan osallistuvan 

leikkeihin. Sitaateista on tulkittavissa, miten ei-ujolle ei ole välttämättä tärkein kriteeri 

millainen leikki tai peli on kyseessä, vaan yhdessä tekeminen itsessään. Ei-ujon oppilaan 

tulkitaan viihtyvän vertaistovereiden kanssa ja hänelle tulkitaan olevan ominaisempaa 

yhdessä tekeminen kuin oleminen itsekseen. Kun sen sijaan ujolle oppilaalle tulkittiin olevan 

ominaisempaa itsenäinen ja rauhallinen työskentely (Laine 2005, 214). 

Ahon (2005) mukaan hyvän itsetunnon omaava oppilas uskaltaa osallistua toimintoihin 

mukaan ja hänellä katsotaan olevan hyvät suhteet muihin oppilaisiin. Hyvän itsetunnon 

ansiosta oppilas pystyy antamaan itsestään enemmän vuorovaikutustilanteissa. (Aho 2005, 

44.) Näin ollen ei-ujolla oppilaalla voidaan tulkita olevan ainakin jossain määrin hyvä 

itsetunto ja myönteinen käsitys itsestään. Toisaalta ei voi tietää, jos oppilas kompensoi 

rohkealla osallistumisella huonoa minäkuvaansa. Joka tapauksessa ei-ujoilla ei tulkita olevan 

samankaltaista taipumusta alhaiseen itsetuntoon kuin ujoilla, joilla se nähdään riskinä, kuten 

sekä Doey, Coplan ja Kingsbury (2014) että Rubin, Coplan ja Bowker (2009) ovat nostaneet 

esiin.    

Kertomuksissa oppilaat kuvasivat myös ei-ujon oppilaan koulutyöskentelyä vastakohtien 

avulla verrattaessa ujon oppilaan koulutyöskentelylle annettuihin merkityksiin. Ei-ujon 

oppilaan koulutyöskentely nähtiin aktiivisena toimintana, mikä näkyi konkreettisesti 

esimerkiksi viittaamisen määrässä ja osallistumisen rohkeudessa. Kertomuksissa tämän 

oppilaan ei kuvattu jäävän miettimään asioita itsekseen, vaan hän kysyy apua sitä tarvitessaan. 

Avun pyytäminen on tärkeä taito, mikä on tärkeää myös oppilaan oppimisen näkökulmasta 

katsottuna. Jos oppilas pyytää apua, kun ei ymmärrä jotain tehtävää, tukee opettajan 

neuvominen hänen oppimistaan. Vaarana kuitenkin on, että aktiiviset oppilaat vievät opettajan 

huomion, jolloin passiivisemmille oppilaille ei jää välttämättä aikaa. Toisaalta tämä ei ole 

asia, josta oppilaiden tulee kantaa huolta, vaan opettajan.  

Ujoutta käsittelevissä kertomuksissa ei ilmennyt koulun sääntöjen rikkomiseen liittyviä 

mainintoja tai mitään muutakaan häiriötä aiheuttavaa toimintaa. Sen sijaan ei-ujon oppilaan 

sääntöjen rikkomista kuvattiin täten: 

”Hän (ei-ujo) on joutunut monta kertaa katolle kiipeämisestä, lumipallon heittämisestä, 

koulun rajojen ylittämisestä ja tukanvedosta jälki-istuntoon.” E/T4/4  
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Kertomuksessa ilmenee sellaista oppilaan toimintaa, joka ei ole koulun sääntöjen mukaista, 

sillä oppilas on saanut teoistaan rangaistuksen. Sääntöjen noudattamattomuudesta on 

kouluissa yhtenä kurinpidollisena keinona määritetty jälki-istunto, mikä mainitaan 

kertomuksessakin (Opetushallitus 2014, 37). Ei-ujon oppilaan nähtiin uskaltavan toistuvasti 

vastustaa ja testata koulun sääntöjä. Ei-ujon oppilaan tulkittiin kertomuksissa uskaltavan 

tehdä mitä vaan, mikä viestii myös ei-ujolle oppilaalle miellettyyn rohkeuteen.   

Kertomuksista nousi esiin myös suoria ja ytimekkäitä kuvauksia ei-ujon käyttäytymisestä. 

Oppilaat tulkitsivat ei-ujon käyttäytymisen olevan ”normaalia” käyttäytymistä.  

”Jos hän on tavallinen. Normaali.” E/P16/4 

”Hän on samalla tavalla kun muut oppilaat.” E/T1/4 

”Huomaan, että hän käyttäytyy samalla lailla kuin mekin.” E/P9/3 

Kertomusten perusteella ei-ujous nähdään yleisempänä ilmiönä luokkahuoneessa, sillä ei-

ujous mielletään tavallisuuteen ja normaaliuteen. Tavallisuus ja normaalius ovat sen verran 

abstrakteja käsitteitä, joita ei ole täysin yksiselitteistä tulkita, sillä tulkinnan voi katsoa 

riippuvan tulkinnan tekijästä. Se, mikä on yhdelle normaalia, ei ole sitä välttämättä toiselle. 

Toisaalta toisena ja kolmantena olevat sitaatit vastaavat osin kysymykseen, miten oppilaat 

käsittävät mitä tavallisuus tai normaalius on koulukontekstissa. Ei-ujon tulkitaan käyttäytyvän 

samankaltaisesti kuin valtaosan luokan oppilaista. Näin ollen voisi tulkita luokassa olevan 

ujoja oppilaita määrällisesti vähemmän kuin ei-ujoja oppilaita. Tällöin ujous saatetaan tulkita 

olevan poikkeama normista. Vaikka oppilaat tulkitsivat ”normaalin” käyttäytymisen liittyvän 

ei-ujouteen, eivät kertomukset pääsääntöisesti välittäneet sellaista viestiä, että oppilaat 

näkisivät ujojen käyttäytymisen jollakin tapaa outona tai tavattomana.  

Kertomuksissa nousikin esiin oppilaiden suhtautuminen ujouteen tai ei-ujouteen 

seuraavanlaisesti: 

”Minun mielestä on kivaa olla koulussa, kun ei ole ujo.” E/P3/4 

”Koulussa on hauskaa, jos ei ole ollenkaan ujo.” E/P4/4 

”Ujous on ihan okei mutta ei ehkä hauskaa.” U/P5/4 

Vaikka katkelmista huokuu oppilaiden näkemys siitä, miten koulussa on kivaa ja hauskaa jos 

ei ole ujo, ei näistä tule tehdä liian yleistettävää näkemystä. Tällä tarkoitan sitä, että oppilaat 
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eivät suhtautuneet kirjoitelmissa eivätkä ryhmäkeskustelussa negatiivisesti ujouteen, kuten on 

jo tullut todettua. Päinvastoin oppilaat tulkitsivat ujouden olevan hyväksyttyä ja sallittua. 

Tämä ilmeni heidän tavoistaan keskustella ujoudesta mutta myös sanallisesti kertoen, että 

oppilas saa olla ujo. Yllä olevista katkelmista on näin ollen tulkittavissa vain se, että oppilaat 

eivät itse viihtyisi ujona koulussa. 

Lopputuloksena tämä tutkimus osoitti, kuinka oppilaat tulkitsivat kertomuksissaan oppilaan 

ujouden ja ei-ujouden ilmenevän. Yhteenvetona voi todeta oppilaiden tulkinneen ei-ujon 

oppilaan olevan puhelias, aktiivinen ja rohkea toimija. Ei-ujolla kuvattiin olevan paljon 

ystäviä ja hänen tulkittiin nauttivan yhteisestä tekemisestä vertaistovereiden kanssa. Oppilaat 

tulkitsivat ei-ujon osallistuvan tuntityöskentelyyn aktiivisesti muun muassa viittaamalla ja 

kysymällä apua. Osassa kertomuksia ei-ujon koulussa toimimiseen liitettiin ei-sallittua 

toimintaa rikkomalla koulun sääntöjä. Kertomuksissa ei-ujous nähtiin ”tavallisena” ilmiönä 

luokkahuoneessa eli ei-ujouteen liitetyt ilmenemismuodot tulkittiin sopivan valtaosaan luokan 

oppilaista.  

Kun puolestaan kertomuksissa ujon oppilaan tulkittiin olevan vähäpuheinen, pelokas ja 

rauhallinen toimija. Ujolla oppilaalla tulkittiin olevan vähäinen määrä ystäviä. Ujon oppilaan 

tulkittiinkin kokevan yksinäisyyden tunteita ja omaavan taipumuksen vetäytyä syrjään. 

Oppilaat tulkitsivat kertomuksissaan ujouden voivan ilmetä oppilaan eleissä ja ilmeissä 

esimerkiksi katsekontaktin välttelynä. Ujon oppilaan tulkittiin tarvitsevan miettimisaikaa, 

mikä liittyy ujolle tyypilliseen hitaasti lämpenevään käyttäytymiseen. Toimintaa tulkittiin 

rajoittavan pelko, mikä näkyi muun muassa ujon oppilaan puhumisessa, osallistumisessa ja 

koulutyöskentelyssä. Viittaamattomuuden tulkittiin kertomuksissa olevan osa tyypillistä ujon 

oppilaan koulutyöskentelyä. Jos ujo oppilas oli jostain syystä huomion keskipisteenä, 

tulkittiin ujon voivan paeta tällaisista tilanteista. Ujon oppilaan tulkittiin olevan mahdollista 

omaksua myös toisenlainen rooli ujouden peittämiseksi.  
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8 Pohdinta 

Tämä tutkimus osoitti ennen kaikkea sen, kuinka monipuolisesti kolmas- ja neljäsluokkalaiset 

oppilaat tulkitsivat kertomuksissaan erityisesti ujouden, mutta myös ei-ujouden 

ilmenemismuotoja. Tämänkaltaiset tulkinnat vahvistavat ujouden ilmenemisen 

monitahoisuutta. Oppilaiden kertomuksista oli havaittavissa sellaisia ujouden ilmenemiseen 

liittyviä asioita, jotka toistuivat oppilaiden kertomuksissa. Tämänkaltaisia toistuvia 

ilmenemismuotoja kertomuksissa olivat vähäpuheisuus, yksinäisyys ja osallistumattomuus. 

Kuitenkin jokainen kertomus oli omanlaisensa ja välitti tietoa tutkimukseen osallistuneiden 

oppilaiden tulkinnasta ujouden ilmenemisen suhteen. Yhtenevänä tekijänä ujouden 

ilmenemisen tulkinnassa näkyi, miten oppilaat tulkitsivat ujouden olevan mahdollista 

tunnistaa ulkoapäin. Tässä tutkimuksessa sen tulkittiin näkyvän ujon oppilaan 

vuorovaikutuksessa ja toimintatavoissa.    

Oppilaiden tarkkaa tulkitsemiskykyä osoitti esimerkiksi, kuinka he eivät pääasiassa tulkinneet 

ujoutta vain pintapuolisesti. Päinvastoin oppilaat veivät tulkintaa syvemmälle tulkiten muun 

muassa, mitä tunteita ujous voi herättää oppilaassa. Tämänkaltainen tulkinta osoittaa oppilaan 

hyvää empatiakykyä eli taitoa asettautua toisen asemaan. Kokonaisuudessaan oppilaiden 

empatiataidot välittyivät sekä kirjoitelmista että ryhmäkeskusteluista. Tämä tutkimus toi esiin 

myös tietoa oppilaiden taidoista tulkita sosiaalisia tilanteita. Se näkyi tutkimustuloksissa 

esimerkiksi ujon oppilaan mahdollisuutena omaksua toisenlainen rooli. Tämä osoittaa, kuinka 

oppilaat havainnoivat ja ovat niin sanotusti ajan tasalla luokkaa koskevista sosiaalisista 

rakenteista.    

Tutkimusaiheeni eli ujouden huomioin voivan olla herkkä ja arka aihe tutkia. Näin ollen 

lähestyin tässä tutkimuksessa ujoutta sensitiivisesti. En ensinnäkään etsinyt ujoja oppilaita 

luokkahuoneesta, vaan lähestyin ujouden ilmiötä yleisellä tasolla. Sensitiivisyys näkyi myös 

muun muassa aineistonkeruumenetelmien valinnoissa. Koska tutkimustani ohjasi 

narratiivisuus eli kerronnallisuus, tuntui eläytymismenetelmä sopivalta tavalta kerätä 

aineistoa. Koen tiedon välittämisen kertomusten avulla olevan oppilaille luontevaa. Myös 

ryhmäkeskustelussa pyrin huomioimaan kerronnallisuuden. Nyt tutkimuksen loppumetreillä 

voin todeta näiden kahden aineistonkeruutavan olleen sopivia ja toimineen hyvin yhdessä. 

Ryhmäkeskustelujen jälkeen koin, että oppilailla olisi ollut vielä enemmän annettavaa 

tutkimukselle. Jälkeenpäin pohdittuna olisi kenties ollut toimivampaa ja antoisampaa, jos 
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eläytymismenetelmällä tuotettujen kirjoitelmien ja ryhmäkeskustelujen välissä olisi ollut 

hieman enemmän aikaa. Tällöin olisin tutkijana ennättänyt paneutua ensin huolellisesti 

kirjoitelmien antiin ja jatkojalostaa siitä ryhmäkeskustelujen sisältöjä. Tutkimuksellani oli 

kuitenkin tiukka aikataulu, mikä ei valitettavasti olisi mahdollistanut tällaista toimintatapaa.  

Tutkijana minut yllätti, kuinka avoimesti oppilaat keskustelivat ujoudesta ja siihen liittyvistä 

ajatuksista. Oppilaat vaikuttivat olleen kiinnostuneita tekemästäni tutkimuksesta, mitä osoitti 

heidän tekemät kysymykset ujouden ilmiöstä minulle. Näin ollen tulkitsen tutkimuksen olleen 

ainakin jossain määrin merkityksellinen oppilaille. Osa oppilaista kertoi kokeneen itsekin 

ujouden kokemuksia. Tämä vahvisti näkemystä siitä, että ujouden ilmiö on läsnä kouluissa 

enemmän tai vähemmän. On siis tärkeää ymmärtää, miten oppilaat näkevät ujouden 

ilmenemisen.  

Tutkijana huomioni kiinnitti erityisesti se, miten oppilaat suhtautuivat kertomuksissaan 

myönteisesti ujouteen. Oppilaiden mahdollisesta kielteisestä tai torjuvasta asennoitumisesta 

ujouteen ei näin ollen tämän tutkimuksen myötä tullut esiin huolta. Yhteiskunnallisesti 

ajateltuna tämä tutkimus laittaa kuitenkin miettimään ujojen asemaa paitsi koulussa myös 

nyky-yhteiskunnassa ja sitä, nähdäänkö ujous syrjäyttävänä vai neutraalina tekijänä. 

Koulumaailmassa kyllä korostetaan oppilaiden yksilöllisyyden huomioimista. Tämä kuulostaa 

lausahduksena varsin vakuuttavalta. On kuitenkin eri asia, miten ja missä määrin tämä 

voidaan toteuttaa ottaen huomioon koulun usein hektisen arjen ja yhä kasvavat luokkakoot. 

Oppilaiden kertomuksissa juurikin suurten luokkakokojen nähtiin olevan yhtenä selityksenä 

oppilaan ujoudelle.  

Opetushallituksen (2014) laatiman uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden vaikutuksista ujon oppilaan koulunkäyntiin on herättänyt keskustelua ihmisten 

keskuudessa. Siitä yhtenä osoituksena on Helsingin Sanomien mielipidekirjoitus 

keskusteluineen, joka esiteltiin luvussa 3.4. Huolta nähtiin herättävän monialaiset 

oppimiskokonaisuudet ja yhä toiminnallisemmat työtavat. Ujouden ja ujojen oppilaiden 

näkökulmasta tarkasteltuna pystyn ymmärtämään heidän huolen. Tahdon kuitenkin korostaa, 

että en tulkitse, että monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla ja toiminnallisilla työtavoilla ei 

olisi mitään hyvää annettavaa koulun kentälle. Tahdon ennemmin haastaa ja kannustaa 

pohtimaan, miten toiminnalliset työtavat ja monialaiset oppimiskokonaisuudet näyttäytyvät 

ujolle oppilaalle. Kuten tässä tutkimuksessa tuli ilmi, ujoille oppilaille tulkittiin olevan 

ominaista hitaasti lämpenevyys ja haaste osallistua tuntityöskentelyyn esimerkiksi pelon takia. 
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Tähän peilaten yhä toiminnallisemmat opetusmetodit eivät välttämättä ole kaikkein 

sopivimpia tapoja työskennellä ujojen oppilaiden näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että ujot oppilaat eivät voisi hyötyä toiminnallisista työtavoista, sillä niissä oppilaiden 

sosiaaliset taidot voivat kehittyä ja sosiaalisten taitojen harjaannuttamisen voi nähdä tärkeäksi 

asiaksi. Näin ollen yhteenvetona voitaneen todeta, että jos jokainen oppitunti sisältää jotain 

toiminnallista tekemistä, ei se ole ujoille oppilaille välttämättä ihanteellisin työskentelytapa. 

Samaan aikaan ymmärrän toiminnallisten opetusmetodien voivan sopia hyvin joillekin 

oppilaille. Luokissa voikin olettaa olevan erilaisen temperamentin omaavia oppilaita, jolloin 

luokanopettaja onkin jossain määrin haasteen edessä valitessaan kulloiseenkin tilanteeseen 

sopivimpia opetus- ja työskentelytapoja.  

Pohdinnassa näen lisäksi aiheelliseksi syventyä tarkastelemaan kriittisesti sosiaalisuuden ja 

ulospäin suuntautuvuuden saamaa arvostusta. Näitä edellä mainittuja ominaisuuksia 

suorastaan vaaditaan esimerkiksi useissa työpaikkailmoituksissa. Tämän tutkimuksen oppilaat 

suhtautuivat kuitenkin myönteisesti ujouteen kertomuksissaan. Näin ollen tämä tutkimus 

kyseenalaistaa jossain määrin ei-ujouden validiuden ja jopa vaatimuksen nykypäivän 

yhteiskunnassa – ainakin jos otetaan huomioon tämän tutkimuksen oppilaiden tekemät 

tulkinnat. Tämän tutkimuksen tulokset haastavatkin etenkin aikuisia tarkastelemaan omaa 

suhtautumistaan ja asennoitumistaan ujouteen. Koska lapset tässä tutkimuksessa suhtautuivat 

myönteisesti ujouteen, herättää se pohtimaan miksi yhteiskunnassa ei-ujouteen liitettyjä 

ilmenemismuotoja pidetään jopa yleisenä hyveenä. Kenties aikuisilla on tässä suhteessa jotain 

opittavaa lapsilta. Näkisin tässä yhteiskunnassa olevan tilaa sekä ujoille että ei-ujoille ja, että 

molempia tarvitaan. Tämän tutkimuksen tulosten toivon lähtökohtaisesti herättävän ihmisiä 

pohtimaan omaa suhtautumistaan ujouteen ja sitä, pidetäänkö ujoutta yksilön voimavarana vai 

haittana, joka täytyy kitkeä pois.  

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, miten luokanopettajat tulkitsevat ujouden ilmenevän 

oppilaassa ja millaisia merkityksiä luokanopettajien kertomuksista on havaittavissa ujouden 

ilmiöstä. Luokanopettajien tekemien tulkintojen vertailu oppilaiden tekemiin tulkintoihin 

avaisi mahdollisuuden tarkastella yhä laajemmin ujouden moninaisuutta. Mielenkiintoista 

olisi myös selvittää ujojen oppilaiden minäkuvaan ja itsetuntoon liittyviä asioita 

yksityiskohtaisemmin. Oivallista olisi lisäksi tutkia, kuinka oppilaat näkevät mitä eri 

temperamentin omaavia oppilaita luokissa esiintyy ja miten kuhunkin temperamenttiin 

suhtaudutaan.   
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Kokonaisuudessaan tutkimuksen tekeminen oli kuin matka tunteiden vuoristoradassa. Matkan 

aikana tuli koettua monenlaisia tunteita, niin iloa kuin epätoivoakin. Pääosin matkaa siivittivät 

oivallukset ujouden moninaisuudesta. Oma motivaatio ujouden tutkimiseen vaikutti 

myönteisesti tutkimuksen eri vaiheissa – myös silloin, kun tuntui ettei työ etene. Haastavinta 

tutkimuksen teon aikana olivat metodologiset kysymykset ja sopivan analysointitavan valinta. 

Pitkäjänteisellä metodologiakirjallisuuteen tutustumisella päädyin mielestäni tutkimukseni 

kannalta sopiviin ratkaisuihin. Loppujen lopuksi tämän tutkimuksen aihe oli paitsi 

henkilökohtaisesti tärkeä, ajattelin sen myös tukevan omaa opettajuuttani. Summa 

summarum, matka ujouden ilmiön tutkimiseen oli opettavainen ja toivon tämän tutkimuksen 

tuoneen näkökulmia siihen, että ujoudesta nähtäisiin myös niitä myönteisiä tulkintoja tähän 

tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden tapaan.   
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Liitteet 

Liite 1 – Lupalappu oppilaalle 

 

Hyvä oppilas!     

Olen tullut luokkaasi vierailulle, sillä tarvitsen apuasi lopputyössäni. Haluan 

ymmärtää, millaisia erilaisia rooleja luokassa esiintyy. Jotta tutkimukseni onnistuu, 

tarvitsen siihen Sinun apuasi, sillä juuri sinä tiedät oppilaana näistä asioista 

parhaiten. Sinun ajatukset ovat minulle tärkeitä.  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta korostan kuitenkin, että 

jokaisen osallistuminen auttaa minua todella paljon lopputyössäni.   

 

Minä haluan osallistua Jenni- opettajaopiskelijan tekemään tutkimukseen, jossa Jennin 

tavoitteena on ymmärtää millaisia rooleja luokissa esiintyy. Haluan auttaa tässä 

tutkimuksessa, jotta aikuiset oppivat ymmärtämään meitä oppilaita paremmin.  

Merkitsen ruksin (x) sopivan vaihtoehdon kohdalle. 

Haluan kirjoittaa kaksi tarinaa, joiden tarkemmat ohjeet löydän 

seuraavalta sivulta. Saan eläytyä ja ideoida tarinat vapaasti ohjeiden 

mukaan. Tarinoitani ei lue kukaan luokkatovereistani. 

[    ] Haluan kirjoittaa tarinoita      [    ] En halua kirjoittaa tarinoita    

Haluan osallistua ryhmätehtävään, joka tehdään pienissä ryhmissä 

yhdessä Jennin kanssa. Saan osallistua sen verran kuin itse haluan.  

  

[    ] Haluan osallistua ryhmätehtävään      [    ] En halua osallistua ryhmätehtävään 

 

Nimeni: __________________          Luokka: _________ 
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Liite 2 – Kehyskertomukset  

Kirjoitustehtävä 

 Ohje: Tehtävänäsi on kirjoittaa kaksi kertomusta alkutilanteiden pohjalta. Saat 

ideoida ja suunnitella vapaasti, miten tarinat jatkuisivat sinun mielestäsi.  

 

1. Kuvittele, että on menossa tavallinen koulupäivä. Opettaja saapuu 
luokkaan uuden oppilaan kanssa. Uusi oppilas vaikuttaa jollain lailla 
ujolta.  

Jatka tarinaa ja kerro millainen ujon oppilaan ensimmäinen kouluviikko on.  

Voit miettiä esimerkiksi seuraavia asioita: 

- Miten huomaat, että oppilas on jollain lailla ujo? 
- Mitä tapahtuu kouluviikon aikana? 
- Miltä ujosta oppilaasta tuntuu? 
- Millaista on olla ujo koulussa? 
- Mitä mieltä olet ujoudesta? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2.  Kuvittele, että on menossa tavallinen koulupäivä. Opettaja saapuu 
luokkaan uuden oppilaan kanssa. Uusi oppilas ei ole ollenkaan ujo.  

Jatka tarinaa ja kerro millainen oppilaan ensimmäinen kouluviikko on.  

Voit miettiä esimerkiksi seuraavia asioita: 

- Miten huomaat, että oppilas ei ole ollenkaan ujo? 
- Mitä tapahtuu kouluviikon aikana? 
- Millaista on olla koulussa, kun ei ole ujo? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  



74 

 

Liite 3 – Lupalappu kotiväelle  

Hyvä kotiväki, 

Olen viidennen vuoden luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Opintoni ovat 

loppusuoralla ja olen tekemässä pro gradu- tutkielmaa liittyen lasten erilaisiin rooleihin 

luokkahuoneessa. Tutkielmani tavoitteena on ymmärtää, millaisia rooleja lapset rakentavat 

kertomuksissaan ja miten he näkevät eri roolien olemassaolon luokkahuoneessa. Suoritan 

tutkielmaani liittyvän aineistonkeruun lapsenne luokassa viikolla 50.  

Tutkimuksen onnistumiseksi olisi tärkeää, jos jokainen luokan oppilas saa osallistua 

tutkimukseen. Aineistonkeruumenetelmänä toimivat lasten omat kirjoitelmat tutkittavaan 

teemaan liittyen. Kirjoitelmien jälkeen tulen jatkamaan aineistonkeruuta keskustelumuotoisen 

ryhmätehtävän avulla. Tutkimuksesta saatavat aineistot tulevat vain minun ja ohjaajani 

yliopistonlehtori Anna-Maija Puroilan nähtäväksi eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.  

Kaiken tutkimuksesta saadun tiedon käsittelen ehdottoman luottamuksellisesti. Näin ollen 

lapsenne henkilöllisyys ei tule selviämään tutkimuksen missään vaiheessa. Tutkimukseni 

valmistuttua hävitän keräämäni aineiston asianmukaisella tavalla. Ennen tutkimuksen 

toteuttamista tulen kysymään luvan osallistumiseen myös lapselta.  

Jos teillä tulee mitä tahansa kysyttävää tutkimukseeni liittyen, vastaan teille mielelläni.   

Yhteistyöstä jo etukäteen kiittäen, 

Jenni Juntunen, jenni.juntunen@xxxxxxxx.xxx , p. xxx xxx xxxx 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pyydän teitä ystävällisesti palauttamaan tämän lapun alaosan täytettynä lapsenne mukana 

________ –opettajalle xx.xx.xxxx mennessä. 

Lapsen nimi: ___________________________ 

[    ] Saa osallistua kertomusten kirjoittamiseen.  [    ] Saa osallistua ryhmätehtävään. 

[    ] Ei saa osallistua kertomusten kirjoittamiseen.     [    ] Ei saa osallistua ryhmätehtävään. 

 

______________________________ 

Huoltajan allekirjoitus 
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