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si. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten luokanopettajat ymmärtävät itsetunnon ja sen 

lähikäsitteet, millaisia omakohtaisia kokemuksia luokanopettajilla on itsetuntoon vaikuttaneis-

ta asioista sekä miten oppilaan itsetunnon voi havaita, miten sitä voidaan tukea sekä millaisia 

haasteita siinä on. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, miten luokanopettajat rakentavat luokan 

ilmapiiriä ja antavat palautetta. Tutkimus on toteutettu fenomenografisella aineiston ana-
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dostuivat opettajan vuorovaikutus ja oppilaantuntemus, hyväksynnän tunne, kannustus ja 

myönteinen palaute sekä osaamisen kokemukset. Itsetunnon havaitsemisessa päällimmäiseksi 

nousi sen näkyminen oppilaan käyttäytymisessä jollakin tavalla, kuten varmuutena, arkuutena 

tai häiritsemisenä. Itsetunnon nähtiin vaikuttavan oppilaan ajatteluun itsestään ja asenteeseen 

oppimista kohtaan. Haasteina koettiin oppilaan huonommuudentunteeseen vaikuttaminen, 

turvallisuuden tunteen luominen luokkaan, resurssien puute ja kiire työssä. Luokan ilmapiiriä 

rakennetaan luomalla turvallisuuden tunnetta, tutustumalla toisiin ja hyväksymällä jokainen 

omana itsenään sekä opettelemalla tunnetaitoja ja käytöstapoja. Palautteen antamisessa paino-
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1 Johdanto 

Yhdeltä luokanopettajan harjoittelukerralta jäi mieleeni ensimmäisen luokan oppilaan totea-

mus piirustustehtävän edessä: ”En mä osaa piirtää”. Yllätyin että näin pieni lapsi oli jo noin 

kriittinen omia taitojaan kohtaan. Kokemukseni mukaan tuon ikäiset lapset lähtevät usein in-

nokkaasti tekemään sen, minkä pystyvät ilman suuria suoriutumispaineita (esim. Nurmi 2014, 

106). Jäin pohtimaan mistä lapselle muodostuu käsitys, että en osaa ja kun en osaa, en halua 

edes yrittää. Kuitenkin juuri koulussa ollaan vasta opettelemassa ja harjoittelemassa monia 

taitoja. Siellä ei tarvitsekaan vielä osata; se riittää että haluaa oppia, kokeilla ja yrittää. Itse 

asiassa tällainen asenne on hyvä säilyttää läpi koko elämän, sillä aina voi oppia lisää ja yhä 

muuttuvassa yhteiskunnassa myös täytyy jatkuvasti omaksua uusia asioita (Billett & Pavlova, 

2003).  

Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden ja jo nykyajan taidoista on jatkuva oppiminen. Se vaatii roh-

keutta, innostusta, luottamusta, joustavuutta sekä avoimuutta uusia ja muuttuvia asioita koh-

taan. Tarvitsemme sopeutumiskykyä muutoksiin, mutta myös itsemme johtamisen taitoa, mi-

hin tarvitaan kykyä ennakoida, tehdä päätöksiä ja hahmottaa kokonaisuuksia sekä yritteliäi-

syyttä ja yhteistyötaitoja. (Hartikainen, 20.10.2014.) 

Koulussa ei opetella pelkästään akateemisia taitoja vaan siellä harjoitellaan myös elämisentai-

toja. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan oppilaan itsetuntoa ja op-

pimismotivaatiota vahvistetaan painottamalla oppilaan vahvuuksia, yksilöllisiä eroja ja luo-

malla onnistumisen kokemuksia ja oppimisen iloa (Opetushallitus, 2014, s. 30, 52, 65). Itse-

tunto tuodaan esille myös monissa oppiainekohtaisissa tavoitteissa, joissa kehitetään oppilaan 

itsetuntemusta, itsensä arvostamista, tunnetaitoja, hyvinvointia, elämänhallintataitoja sekä 

rakennetaan vaikuttamisen ja osallistumisen kokemuksia (Opetushallitus, 2014, s. 134, 247, 

249, 250, 285). Jos lapset oppivat ymmärtämään paremmin itseään, hyväksymään itsensä ja 

luottamaan omaan suoriutumiseensa, saavat he hyvät eväät pärjätä elämässä ja myös stressaa-

vissa tilanteissa (Lawrence, 2006, s. xvii). Terve itsetunto on itsensä hyväksymistä ja arvos-

tamista heikkouksistaan huolimatta sekä oman elämän pitämistä tärkeänä (Keltikangas–

Järvinen, 1995, s. 16–18). Terveen itsetunnon on havaittu olevan yhteydessä parempiin sosi-

aalisiin suhteisiin, itsensä toteuttamiseen, sinnikkyyteen, aloitekyyn, hyvinvointiin ja onnelli-

suuteen (Baumeister ym, 2003; Frank, 2011; Jordan ym., 2015, s. 523; Plummer, 2014, s. 13). 

Oppilaan matala itsetunto yhdessä heikkojen arvosanojen kanssa on todettu vaikuttavan oppi-
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laan haastavaan käyttäytymiseen ja sen kautta akateemisen suoriutumisen heikkenemiseen 

(Zimmermann ym., 2013). Negatiivisella minäkäsityksellä ja epäonnistumisten odotuksilla on 

myös keskeinen rooli tehtävien välttämisessä, mikä edelleen vaikuttaa negatiivisesti akatee-

miseen suoriutumiseen (Metsäpelto ym., 2015). Terve itsetunto edesauttaa siis myös akatee-

mista suoriutumista sekä henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystä.  

Lapsi oppii parhaiten, kun on mukavaa ja virheiden tekeminen ja niistä selviytyminen kuulu-

vat normaaliin toimintaan. Virheet kuuluvat asiaan, mutta negatiivisen kritiikin ei tarvitse 

kuulua siihen (Lawrence, 2006, s. xvii).  Lapsen oppimiseen vaikuttavat keskeisesti hänen 

ominaisuudet ja taidot sekä motivaatio ja hänen käsitys itsestään oppijana. Oppimistuloksiin 

vaikuttavat myös kyky suunnitella ja ohjata omaa toimintaa, oppimiseen liittyvät tunteet ja 

uskomukset sekä selviytymistavat haastavissa tilanteissa. Oppimiseen ja oppimistilanteisiin 

liittyvät tunteet ovat usein nopeita, automaattisia ja tiedostamattomia. Ne voivat olla myöntei-

siä tai kielteisiä suhtautumistapoja, jotka joko innostavat oppilasta lähestymään uutta opitta-

vaa asiaa tai ahdistavat oppilasta ja saavat hänet välttelemään opittavaa asiaa. Lisäksi oppimi-

seen vaikuttaa opetustapahtumaan liittyvät seikat, kuten opetuksen laatu, opettajan ja oppilaan 

välinen vuorovaikutus, ryhmän organisointi ja opettajan antama tuki. (Nurmi, 2014, s. 99.) 

Oppilaiden itsetunnon ja minäkäsityksen kohottaminen voi siis edistää oppilaiden oppimista 

ja ennen kaikkea vähentää käyttäytymishäiriöitä.  

Opettajat ovat avain asemassa, jossa voivat vaikuttaa oppilaan itsetuntoon toiminnan avulla 

kuin myös luomalla välittävän suhteen oppilaisiin. Opettajien on siis hyvä tiedostaa periaat-

teet, jotka kehittävät lapsen itsetuntoa myönteisesti. Viime aikoina kouluissa onkin kiinnostut-

tu yhä enemmän kasvattamaan ja opettamaan oppilaille elämisentaitoja. Tutkielmassani myös 

luokanopettajat tuovat esille toimintatapoja, joita he ovat oppineet positiivisesta pedagogiikas-

ta, Huomaa hyvä –luonteenvahvuuksista (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2016), Lions 

Questin Elämisentaitoja ja Yhteispeli (Kampman ym., 2015) menetelmistä. Lisäksi kouluissa 

on tutkittu muun muassa tietoisuustaitojen (mindfullness) omaksumista ja niiden vaikutta-

vuutta oppilaiden hyvinvointiin Terve oppiva mieli –kehittämishankeessa (Folkhälsanin tut-

kimuskeskus, 2016–2018). Tietoisuustaitoja ollaan tuomassa mukaan myös työelämään kehit-

tämään keskittymiskykyä ja vähentämään stressiä (Hougaard & Kalajo, 2016). Suomen mie-

lenterveysseuralla on käynnissä Mielinauha-kampanja, jonka avulla rakennetaan mielenter-

veyden turvaverkkoa. Tällä hetkellä vallitsevan positiivisuuden korostamisessa on kuitenkin 

ennen kaikkea muistettava todellinen välittäminen, kuuntelu ja avun tarjoaminen, muuten 

pakotetusta positiivisuudesta tulee toksista. Kampanjan keulahahmo Ellinoora toteaa, että 
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sosiaalinen media on jo täynnä toksista positiivisuutta, jolloin nuori voi kuvitella, että vain 

itselle tapahtuu ikäviä asioita. Hän myös tuo esille, että: ”Asiat pitää korjata jo silloin, kun ne 

ovat vasta särkymässä.” (Paavilainen, 23.9.2019.)  

Käsittelen aluksi itsetuntoon läheisesti liittyvät käsitteet ja esittelen pääpiirteissään itsetunnon 

kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä itsetunnon merkitystä elämässä. Lisäksi tarkastelen 

itsetunnon vaikutusta käyttäytymiseen ja sen yhteyteen oppimiseen tutkimusten mukaan. Seu-

raavaksi tarkastelen motivaatiota oppimiseen. Matalalla itsetunnolla ja negatiivisilla ajatuksil-

la on yhteys tehtävien välttämiseen, mikä tulee esille motivaation ja sitoutumisen mallissa. 

Itsetunnon kehittämiseksi ja onnistumisten kokemusten saavuttamiseksi oppimisen tavoiteta-

son tulee olla oppilaalle sopiva. Omaksumalla työskentelytaitoja oppilaalla on paremmat 

mahdollisuudet onnistua suorituksissaan, jolloin pätevyyden kokemukset kasvattavat myös 

itsetuntoa. Arvioinnilla on myös suuri merkitys oppilaiden itsetunnolle, kuten myös vahvista-

valla ja korjaavalla palautteella. Matala itsetunto voi aiheuttaa oppilaalle ahdistusta koulun 

tehtävien edessä, jolloin oppilas voi turvautua selviytymis- ja puolustusmekanismeihin. Toi-

minta ja tulkintatavoissa esitetään selkeästi, kuinka kokemukset ja omat tulkinnat muokkaavat 

minäkäsitystä, mikä edelleen vaikuttaa omiin odotuksiin ja tavoitteisiin sekä toimintaan ja 

tuloksiin. Teorian jälkeen esittelen tutkimustehtävän, tutkimuksen toteutuksen, tutkimustulok-

set, tutkimustulosten tarkastelun ja pohdinnan. 
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2 Itsetuntoon liittyvät käsitteet 

2.1 Minäkäsitys ja minäkuva 

Minäkäsitys on yksilön käsitys omasta itsestään, omasta identiteetistään. Lawrencen (2006, s. 

3) mukaan minäkäsitys (self-concept) voidaan määritellä yksilön henkisten ja fyysisten omi-

naisuuksien sekä yksilön niille antamien arvioiden summana. Minäkäsitykseen vaikuttaa kol-

me eri näkökantaa: kognitiivinen (ajattelu), affektiivinen (tunteet) ja käyttäytyminen (toimin-

ta). Käytännössä minäkäsitys voidaan ajatella oppilaan minäkuvan (mitä yksilö on), ihanne-

minän (mitä yksilö haluaisi olla) ja itsetunnon kehittymisenä. Itsetunto tarkoittaa, miten yksilö 

tuntee ”mitä olen?” ja ”mitä haluaisin olla?” välisen ristiriidan. (Lawrencen, 2006, s. 3; myös 

Moore & Smith, 2018.)  

 

Kuva 1. Minäkäsitys koostuu minäkuvasta ja ihanneminästä. Itsetunto kuvastaa sitä, millaise-

na yksilö tuntee näiden välisen ristiriidan. (Lawrence, 2006, s. 3.)  

Lehtisen & Kuusisen (2001, s. 18) mukaan minäkäsitykseen sisältyy käsitys omasta kehostaan 

ja kyvyistään, omat roolit ja sosiaaliset suhteet sekä näkemykset muista ominaisuuksistaan, 

mutta myös käsitys ihanneminästä. Myös Keltikangas–Järvinen (1995, s. 97–99) kertoo ihan-

neminästä liittäen siihen ominaisuudet, jotka ihminen haluaisi hankkia, mutta joiden hän tie-

tää vielä puuttuvan itsestään joko kokonaan tai osittain. Kiviruusun (2017, s. 14) mukaan mi-

näkäsitys voidaan ymmärtää yläkäsitteenä, johon kuuluu minäkuva ja itsetunto. Minäkuvan 

hän määrittää yksilön kognitiiviseksi puoleksi ja itsetunnon yksilön ominaisuuksien arvotta-

vaksi affektiiviseksi puoleksi. Aho (1996, s. 9) puolestaan ymmärtää minäkäsityksen ja minä-

kuvan toistensa synonyymeinä tarkoittaen yksilön kokonaisnäkemystä itsestään, mihin kuuluu 

ihmisen tiedot itsestään sekä myös affektiivinen ja arvioiva puoli itseensä. Lisäksi Aho (1996, 
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s. 10) pitää vahvaa itsetuntoa ja realistista positiivista minäkäsitystä samaa tarkoittavina asioi-

na.  

Lawrencen (2006, s. 6) mukaan yksilön arviota minäkuvan ja ihanneminän välisestä ristirii-

dasta pidetään ihmisen normaalina psykologisena tilana. Ihanneminä kannustaa ja motivoi 

yksilöä kehittämään sosiaalisia, fyysisiä ja akateemisia taitojaan. Lisäksi on todettu, että ihmi-

sen psyyken aktiivinen kehittymään pyrkivä tila ylläpitää psyykkistä hyvinvointia (Lawrence, 

2006, s. 6). Myös Keltikangas–Järvinen (1995, s. 26–30) toteaa, että ero minäkuvan ja ihan-

neminän välillä ylläpitää yksilön inhimillisyyttä, empaattisuutta ja sosiaalista sopeutuvuutta. 

Tästä erosta ei siis kannata huolestua tai stressaantua (Lawrence, 2006, s. 6).  

Toisaalta myös ihmisen minä ja minäkäsitys voivat erota joillakin alueilla toisistaan. Kun mi-

nä ja minäkäsitys ovat mahdollisimman päällekkäisiä, osoittaa se yksilön itsetuntemusta ja 

realistista minäkäsitystä. Kuitenkin minään kuuluu usein tiedostamattomia ominaisuuksia, 

niin sanottuja kieltämisalueita, joita yksilö ei havaitse itsellään olevan tai joiden olemassa 

olon hän kieltää itseltään. Minäkäsitykseen voi puolestaan kuulua niin sanottuja väärennys-

alueita eli ominaisuuksia, joita yksilö kuvittelee itsellään olevan. Tällaiset virheelliset tulkin-

nat syntyvät yksilön ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen tuloksena. Ongelmalliseksi yksi-

lön tilanne muodostuu silloin, jos kieltämis- ja väärennysalueet ovat kovin suuria. Tällöin 

voidaan ajatella, että ihminen ei tunne tai hyväksy itseään. (Aho, 1996 s. 14.)     

Schunk (2014, s. 504) kuvaa minäkäsityksen koostuvan yksilön kootuista käsityksistä itses-

tään, mitkä ovat muodostuneet yksilön kokemuksista ja tulkinnoista ympäristön kanssa. Mer-

kittävien toisten henkilöiden vahvistus ja arviot vaikuttavat huomattavasti näihin yksilön tul-

kintoihin. Lawrence (2006, s. 3) myös kuvaa, että käsitys itsestä kehittyy vauvan epätietoi-

suudesta lukemattomien kokemusten kautta kohti aikuisuuden itsetietoisuutta. Hän myös tote-

aa, että itsetunnon taso kehittyy lapsen elämänkokemusten tulkinnoista, ei siis niinkään itse 

tapahtumien aiheuttamista tunteista, vaan tapahtumien tulkintojen aiheuttamista tunteista. 

Minäkäsitys jaetaan usein todelliseen, ihanne- ja normatiiviseen minäkäsitykseen. Todellinen 

minäkäsitys kuvaa siis sitä, millaisena ihminen pitää itseään. Ihanneminäkäsitys kertoo siitä, 

millainen ihminen haluaisi olla, ja normatiivinen minäkäsitys puolestaan kuvaa sitä, millaise-

na yksilön mielestä muut ihmiset häntä pitävät ja mitä häneltä odottavat. Esimerkiksi oppi-

laalla voi olla käsitys siitä, millaisena opettaja pitää häntä, ja se voi tuntua oppilaasta eräänlai-

sena ulkoisena paineena, mihin suuntaan hänen tulisi muuttua. Tasapaino eri käsitysten välillä 

osoittaa ihmisen sopeutumista ympäristöön ja itsensä hyväksymistä. Aho (1996, s. 16) mainit-
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see, että jos ihanneminäkäsitys hallitsee yksilön ajatuksia ja tunteita sekä on huomattavasti 

todellista minäkuvaa positiivisempi, ihminen voi masentua, vetäytyä syrjään ja kokea ahdis-

tuneisuutta. Jos puolestaan minäkuva vastaa ihanneminäkäsitystä, voi yksilöllä olla taipumus-

ta narsismiin. (Aho, 1996, s. 15–16.) 

Jokainen minäkäsityksen ulottuvuus (todellinen, ihanne ja normatiivinen) voidaan jakaa vielä 

osa-alueisiin: suoritusminäkuva, sosiaalinen minäkuva, emotionaalinen minäkuva ja fyysinen 

minäkuva. Suoritusminäkuva tai akateeminen minäkuva muodostuu yksilön kognitiivista käsi-

tyksistä itsestään esimerkiksi koululaisena tai opiskelijana. Sosiaalinen minäkuva muodostuu 

yksilön käsityksistä itsestään sen mukaan, millainen rooli tai asema hänellä on erilaisten sosi-

aalisten yhteisöjen jäsenenä. Emotionaalinen minäkuva muodostuu yksilön käsityksistä ole-

muksestaan ja luonteestaan tuntevana ihmisenä eli kokeeko hän itsensä esimerkiksi herkkänä, 

empaattisena tai oikeudenmukaisena. Fyysinen minäkuva muodostuu yksilön käsityksistä ul-

konäöstään, kehostaan, terveydestään ja motorisista taidoistaan. (Aho, 1996, s. 18–19.) 

2.2 Itsetunnon käsite 

Keltikangas-Järvisen (1995, s. 16) mukaan itsetunto on yksilön minäkäsityksen positiivisuu-

den määrä eli kuinka hyväksi ja arvokkaaksi ihminen kokee itsensä. Myös Kiviruusu (2017, s. 

14), Koivisto (2007, s. 32) ja Rayner & Devi (2001, s. 173) toteavat, että itsetunto antaa vas-

tauksen kysymykseen, kuinka hyvä, arvokas ja hyväksyttävä olen ominaisuuksineni. Terve 

itsetunto voidaan siten määritellä itsearvostuksen tai omanarvon tunteeksi eli itsensä hyväk-

symiseksi ja kunnioittamiseksi (Schunk, 2014, s. 504; Salovaara & Honkonen, 2011, s. 88). 

Ahon (1996, s. 10) mukaan itsetunto on ihmisen henkilökohtainen arvio onnistumisestaan, 

kyvyistään ja omasta arvostaan. Yleensä itsetunnon katsotaan sisältävän kolme osa-aluetta 

(Aho, 1996, s. 10): 

1) itsetietoisuus eli itsensä neutraalia havaitsemista 

2) itsetuntemus eli yksilön tietoisuus vahvuuksistaan ja heikkouksistaan 

3) itsearvostus eli kuinka arvokkaana yksilö pitää itseään 

Tunne siitä, että on hyväksytty ja rakastettu sekä osaava ja pystyvä ihminen, kuuluvat terveen 

itsetunnon ominaisuuksiin (Plummer, 2014, s. 13). Tällöin ihminen kokee itsensä tärkeänä ja 

ainutkertaisena, mutta hyväksyy myös omat heikkoutensa (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 16–

18). Sen sijaan tyytymättömyys itseensä ja itsearvostuksen puute ilmaisee matalaa itsetuntoa 
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(Salovaara & Honkonen, 2011, s. 89).  Se kuinka yksilö havaitsee ja tulkitsee muiden ihmis-

ten reaktioita omiin sanoihin ja tekoihin, vaikuttaa merkitsevästi yksilön omiin arvioihin itses-

tään (Plummer, 2014, s. 15).   

Itsetunnon yhteydessä puhutaan myös niin sanotusta globaalista itsetunnosta ja eriytyneestä 

itsetunnosta (Rosenberg, Schoenbach ja Rosenberg, 1995, s. 153). Globaalilla itsetunnolla 

tarkoitetaan yleistä itsearvostuksen tunnetta. Eriytyneellä itsetunnolla kuvataan puolestaan 

itsearvostuksen tunnetta liittyen johonkin tiettyyn toimintaan tai käyttäytymiseen. (Lawrence, 

2006, s. 6.) Siten itsetunto on rakenteeltaan moniulotteinen ja vaihtelee eri elämänalueilla 

(Rentzsch, Wenzler ja Schutz, 2016, s. 139; Aro, 2014, s. 10; Byrne & Shavelson, 1996, s. 

600). Globaaliin itsetuntoon vaikuttavat yleensä ne asiat, mitä ihminen arvostaa ja pitää tär-

keänä. Yksilön eri taidot voivat siis vaikuttaa erisuuruisesti yksilön yleiseen itsetuntoon. (Aro 

ym., 2014, s. 12; Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 99; Mruk, 2006, s. 13; Rosenberg, Schoen-

bach ja Rosenberg, 1995, s. 153.) Lawrencen (2006, s. 6) esimerkin mukaan oppilaalla voi 

olla yleinen positiivinen itsearvostuksen tunne eli korkea yleinen itsetunto, mutta hän voi ko-

kea riittämättömyyden tunnetta liikunnassa. Jos liikuntaa arvostetaan paljon hänen koulus-

saan, voi oppilaan yleinen itsetunto olla uhattuna. Tällöin oppilas voi myös alkaa pitää liikun-

taa tärkeänä, mutta kokee siinä kuitenkin huonommuuden tunnetta. (Lawrence, 2006, s. 6.) 

Mrukin (2006, s. 23) määritelmässä itsetunto muodostuu kompetenssin (pätevyyden) ja it-

searvostuksen suhteesta. Sen mukaan itsetunto on yksilön pätevyyden tila kohdattuaan ajan 

kuluessa ansiokkaasti haasteita. Ihmisen kompetenssiin kuuluvat yksilön fyysiset, kognitiivi-

set ja sosiaaliset kyvyt ja heikkoudet, joita harjoitellaan ja opitaan ajan kuluessa. Onnistumiset 

ja saavutukset ihmiselle arvokkaissa tilanteissa tai asioissa nostavat itsetuntoa. Itsetunto on 

pitkäaikaisen kehitysprosessin tulos, mutta se myös kehittyy edelleen koko ihmisen elämän 

ajan. (Mruk, 2006, s. 28–30.) Donnellanin ja kollegoiden (2012) pitkittäistutkimuksessa 

(N=451, 13–32 v.) havaittiin, että globaalista itsetunnosta tulee iän ja kehityksen myötä va-

kaampi, kun puolestaan nuoruudessa se on epästabiilimpi. Lisäksi itsetuntoon vaikuttaa kuu-

luvan suhteellisen vakaa (perusitsetunto) ja tilannekohtaisesti vaihteleva komponentti (Kivi-

ruusu, 2017, s. 16; Mruk, 2006, s. 34; Jordan, Zeigler-Hill & Cameron, 2015, s. 522). Kelti-

kangas–Järvinen (1995, s. 31) kuvaa vaihtelevaa itsetunnon osaa hetkelliseksi kokemukseksi 

tai reaktioksi erilaisiin tilanteisiin.  

Itsetunnosta on havaittu myös epäsuora itsetunto (implicit self-esteem), mikä tulee esille epä-

suorilla mittausmenetelmillä. Sitä kuvataan automaattiseksi, assosiatiiviseksi, kontrolloimat-
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tomaksi ja intuitiiviseksi, millä uskotaan olevan vaikutuksia ihmisen psykologiseen toimin-

taan. (Jordan ym., 2015, s. 523) Lisäksi korkeassa itsetunnossa on havaittu eroja yksilöiden 

välillä. Joillakin se vaikuttaa olevan varma ja pysyvä (secure self-esteem), kun taas toisilla 

korkea itsetunto on haavoittuva (fragile self-esteem) ja tarvitsee jatkuvasti vahvistusta. Tämä 

näyttäytyy taipumuksena puolustavaan ja aggressiiviseen käyttäytymiseen. (Jordan ym., 2015, 

s. 526)       

2.3 Minäpystyvyyden käsite 

Schunkin & DiBenedetton (2015, s. 516) kuvaavat, että minäpystyvyys liittyy kysymykseen 

pystynkö: Kuinka varma olen, että pystyn kirjoittamaan tämän esseen? Minäkäsitys ja itsetun-

to puolestaan liittyvät tunne-kysymykseen: Miltä minusta tuntuu kirjoittajana? Bong ja Skaal-

vik (2003) kuvaavat, että minäkäsitys ennustaa paremmin affektiivisia reaktioita, kuten ahdis-

tusta, tyytyväisyyttä ja itsetuntoa, kun taas minäpystyvyys ennustaa kognitiivisia prosesseja ja 

todellista suorituskykyä.  

Banduran (2016; 2006) mukaan ihmisen toimintaan vaikuttavassa ajattelussa kaikkein merkit-

tävin on uskomus minäpystyvyydestä (self-efficacy). Tämä ydin uskomus on perusta ihmisen 

saavutuksille, motivaatiolle, oppimiselle ja itsesäätelylle (Schunk & DiBenedetto, 2015, s. 

515). Minäpystyvyys perustuu Banduran sosiaalis-kognitiiviseen teoriaan, missä ihminen op-

pii havainnoimalla itseä ja muita ihmisiä vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa käyttäytymi-

sen, persoonallisten tekijöiden ja sosiaalisen ympäristön kanssa (Bandura, 1986). Minäpysty-

vyys tarkoittaa ihmisen uskoa omaan pystyvyyteensä. Jos ihminen ei usko, että kykenee omin 

toimin toteuttamaan aikomuksensa, hänellä on vain vähän intoa toimia ja ylläpitää toimintaa 

kohdatessaan vaikeuksia. Ydinuskomuksen mukaan itsellä on voima vaikuttaa muutoksiin. 

(Bandura, 2016, s. 61; 2006, s. 3.) Yleisesti ottaen minäpystyvyys vastaaa yksilön pätevyyden 

tunnetta. Niin pätevyys kuin minäpystyvyyskin voi vaihdella ihmisen kykyjen ja taitojen mu-

kaan eri alueilla. (Frank, 2011.) Schunk (2014, s. 504) mukaan itseluottamus tarkoittaa käy-

tännössä samaa kuin minäpystyvyys, jonka hän kuvaa Banduran (1995, s. 2) minäpystyvyy-

den määriltelmän mukaan henkilökohtaisiksi uskomuksiksi omista kyvyistään järjestää ja to-

teuttaa toimintaa suoriutuakseen tehtävistään määrätyllä tasolla. Keltikangas–Järvinen (1995, 

s. 18) kuvaa itseluottamukseksi sitä, että ihminen asettaa itselleen rohkeasti tavoitteita ja ottaa 

haasteita vastaan. Schunk & DiBenedetto (2015, s. 516) sen sijaan huomauttavat, että itseluot-

tamus ymmärretään yleiseksi käsitykseksi ilman tarkkaa kohdetta eli eroaa siis minäpysty-
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vyydestä. Esimerkiksi Petty (16.3.2015) kuvaa, että ihmisellä voi olla vahva itseluottamus 

siitä, että ei osaa mitään. Itseluottamus siis voimistaa ihmisen sisäisiä, positiivisia tai negatii-

visia, ajatuksia (Briñol, DeMarree & Petty, 2010). 

Yksilö muodostaa tietoisuuden omasta minäpystyvyydestä tulkiten informaatiota neljästä eri 

lähteestään: omista hallinnan tunteen kokemuksista, sijaiskokemuksista, sosiaalisesta vakuut-

telusta sekä omista fysiologisista reaktioista. Näistä voimakkaimmin vaikuttava on oman suo-

rituskyvyn ja hallinnan tunteen kokemukset. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että onnistu-

minen nostaa minäpystyvyyden tunnetta ja epäonnistuminen laskee sitä. (Pajares, 2006, s. 

344; Schunk & DiBenedetto, 2015, s. 515) Sijaiskokemuksissa toisten, yleensä vertaisten, 

onnistuminen jossakin asiassa herättää itsessä positiivisia tunteita ja uskoa myös omaan pys-

tyvyyteen (Sorvo & Peura, 2015; Bandura 2016, s. 37, 61). Toisten tekemisistä ja kokemuk-

sista tehdään havaintoja ja otetaan mallia. Toisilta saatu myönteinen palaute ja tuki omaan 

tekemiseen vahvistaa minäpystyvyyttä. Ihminen saa palautetta myös omasta kehostaan liittyen 

suoritukseensa. Syke voi kasvaa ja sormet hikoilla. Ihmisen oma tulkinta näiden muutosten 

merkityksestä vaikuttaa pystyvyyden kokemukseen. (Aro ym., 2014,  s. 16–17.) 

Koska minäpystyvyys vaikuttaa ihmisen havaittuihin kykyihin, vaikuttaa se osaltaan myös 

ihmisen minäkäsitykseen. Bongin ja Skaalvikin (2003) mukaan akateeminen minäpystyvyys 

vaikuttaa antavan yhden kognitiivisen perusteen ihmisen akateemisen minäkäsityksen kehi-

tykselle. Yksilön kehityksen varhaisessa vaiheessa voidaan olettaa, että akateeminen minäkä-

sitys vaihtelee huomattavasti eri tilanteissa kokemuksen puutteen vuoksi. Tällöin minäkäsitys-

tä voi olla vaikea erottaa minäpystyvyyden arvioista. Akateeminen minäpystyvyys on hyvin 

tehtäväkohtainen arvio omasta pätevyydestä ja on luonteeltaan helpommin muuttuva kuin 

akateeminen minäkäsitys. Positiivisten tai negatiivisten kokemusten kautta käsitys minäpys-

tyvyydestä jollakin alueella vaikuttaa myös oppilaan tunteisiin: Pitääkö hän tuosta aineesta ja 

kuinka tärkeäksi hän kokee kyseisen aineen. Kuitenkin akateeminen minäkäsitys ja akateemi-

nen minäpystyvyys jakavat saman lähtökohdan, että minän rakenteella on merkittävä rooli 

oppilaan sisäisen motivaation, positiivisten tunteiden ja suorituskyvyn parantamisessa. (Bong 

& Skaalvik, 2003.)  

Partanen (2011, s. 184–196) tuo esille tutkimuksessaan, että aikuisopiskelijoiden uskomus 

koulutuksellisesta minäpystyvyydestä johtui usein aikaisemmista onnistumisen tai epäonnis-

tumisen kokemuksista opinnoissa tai koulussa. Positiiviset kokemukset loivat voimakkaan 

uskon omista kyvyistään ja menestymisestään opinnoissaan, mikä ilmeni myös elämän mittai-
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sena haluna itsensä kehittämiseen. Epäonnistumisien syy nähtiin myös ennemmin muissa te-

kijöissä kuin oman kyvykkyyden vähyydessä, esimerkiksi riittämättömissä yrityksissä. (Par-

tanen 2011, s. 184–196.) 

Banduran (2006, s. 4) mukaan minäpystyvyys on avain itsensä kehittämiseen, muokkaami-

seen ja muutokseen. Se vaikuttaa kognitiivisiin, motivoiviin, affektiivisiin ja päätöksenteko-

prosesseihin. Uskomukset omasta pystyvyydestä vaikuttavat myös siihen ajatteleeko ihminen 

optimistisesti vai pessimistisesti, itseä nostavasti vai heikentävästi. Minäpystyvyys vaikuttaa 

myös tavoitteisiin ja toiveisiin, itsensä motivointiin ja sinnikkyyteen vaikeuksien voittamisek-

si. Uskooko ihminen, että ponnistelut tuottavat halutun tuloksen vai mahdollisesti päinvastai-

sen? (Bandura 2006, s. 4.) Partanen (2011, s. 184–196) toteaa tutkimuksessaan, että aikuis-

opiskelijat, joilla oli voimakas minäpystyvyys, eivät lannistuneet vastoinkäymisistään vaan 

sitoutuivat sinnikkäästi asettamiinsa päämääriin. He olivat oppineet aikaisemmista kokemuk-

sistaan, kuinka säädellä omaa toimintaansa kohdatessaan epäonnistumisia. Sen sijaan aikuis-

opiskelijat, joilla oli vaatimaton minäpystyvyys, eivät osanneet tunnistaa omia vahvuusaluei-

taan ja puhuvat omista kyvyistään vähättelevään sävyyn. He eivät myöskään asettaneet kovin 

korkeita odotuksia itselleen opinnoissaan menestymiselle. (Partanen 2011, s. 184–196.) Itse-

ohjautuvalla oppimisella tarkoitetaan toimia, joiden avulla yksilö tavoittelee oppimista. Se 

tarkoittaa kykyä kontrolloida omia ajatuksia ja toimia saavuttaen omat tavoitteensa ja vastaten 

ympäristön vaatimuksiin (Butler Schnellert & Perry, 2017, s. 2). 

Minäpystyvyys määrittää myös, kuinka ympäristön mahdollisuudet ja esteet nähdään. Mata-

lan minäpystyvyyden omaavat henkilöt kokevat helposti ponnistelut turhiksi vaikeuksien 

edessä ja antavat nopeasti periksi. Sen sijaan korkean minäpystyvyyden omaavat henkilöt 

kokevat, että esteet voidaan voittaa itsensä kehittämisellä ja sitkeällä yrittämisellä. (Bandura 

2006, s. 4.) Frankin (2011) mukaan korkealle minäpystyvyydelle on ominaista itseluottamus, 

tarkka ja realistinen itsearvio, halukkuus saavuttaa ja ottaa riskejä. Tällainen yksilö lähestyy 

tehtävää tai tilannetta luottaen kykyynsä onnistua siinä. Realistinen itsearvioinnin taito auttaa 

kehittämään itseään edelleen. Hän ei pelkää epäonnistumista tai virheitä, ja on valmis otta-

maan harkittuja riskejä, jotka kasvattavat menestymisen mahdollisuuksia. Vaikka hän epäon-

nistuisi, hän kokee silti tiettyä saavuttamisen tunnetta, koska näkee virheet mahdollisuuksina 

itsensä kehittämiseksi. Matalalle minäpystyvyydelle on ominaista riskien ja epävarmuuden 

pelkääminen, pelko epäonnistumisesta ja yrityksenä hallita antamaansa vaikutelmaa. Yksilö 

kokee, ettei pysty menestymään ja sen seurauksena ei halua ottaa riskejä. Epävarmuus ja itse-

epäily estää kokeilemasta uusia asioita. Näiden asioiden seurauksena epäonnistuminen on 
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todennäköisempää, josta seuraa edelleen epäonnistumisen tunne. Henkilö yrittää antaa menes-

tyneen ja pätevän kuvan itsestään toisille, vaikka tuntee toisin. Esimerkiksi hän voi yrittää 

piilottaa virheitään. (Frank, 2011.) 

Minäpystyvyyden uskomukset vaikuttavat myös tunne-elämään sekä alttiuteen stressiin ja 

masennukseen. Minäpystyvyys määrittää myös, millaisia ratkaisuja ihmiset tekevät tärkeissä 

päätöksissään. Tähän vaikuttaa myös se, että tietyissä sosiaalisissa ympäristöissä tuetaan tie-

tyn tyyppisiä kykyjä, arvoja ja elämäntyylejä. (Bandura 2006, s. 4.) Partasen (2011, s. 188) 

mukaan vaatimattoman koulutuksellisen minäpystyvyyden taustalta löytyi kielteisiä koulu-

muistoja ja synnyinkodin vähäisiä odotuksia. Tästä muodostui osalle kouluttautumispäätöksiä 

rajoittava tekijä, esimerkiksi he välttivät osallistumasta yliopistotasoisiin koulutuksiin (Parta-

nen, 2011, s. 198–199).  

Arkielämässä ihmisen on jatkuvasi arvioitava omia kykyjään ja tehtävä niiden perusteella 

päätöksiä siitä, mitä toimintatapoja valitsee ja kuinka kauan ponnistelee tavoitteiden saavut-

tamiseksi. Omien kykyjen oikeaan osuvalla arvioinnilla on merkittävää toimintaan vaikutta-

vaa hyötyä. Toiminnan seurauksena syntyy onnistumisia tai epäonnistumisia, jotka edellyttä-

vät oman toimintakyvyn uudelleen arviointia. Pienet lapset tarvitsevat kokemattomuutensa 

vuoksi paljon ohjausta vaarallisten tilanteiden välttämiseksi. Vähitellen ulkoinen ohjaus kor-

vautuu omalla minäpystyvyyden arvioinnilla kognitiivisen itsereflektiokyvyn kehittyessä. 

(Bandura 2016, 60–62.) 
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3 Itsetunnon kehitys ja merkitys oppilaalle 

3.1 Itsetunnon kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät 

Ahon (1996, s. 26) mukaan ihmisen minäkäsitys on pitkäaikaisen oppimisen lopputulos. Ih-

minen luo vuorovaikutuksessa toisiin oman minänsä, johon vaikuttaa eniten muilta saatu pa-

laute. Kokonaisuudessaan minäkäsitykseen vaikuttavat ihmisen synnynnäinen temperamentti 

ja sisäinen kehitysmekanismi, kyky tehdä havaintoja toisten käyttäytymisestä, omien reaktioi-

den vaikutus toisten käyttäytymiseen ja toisilta saatu palaute. (Aho, 1996, s. 26.) Plummerin 

(2014, s. 16) toteaa, että matala itsetunto voi muodostua geneettisen taipumuksen, henkilö-

kohtaisten voimavarojen, lapsuuskokemusten ja omien uskomusten vaikutuksesta. 

Lapsen tiedostaa itsensä jo 1–2 vuoden iässä havaitessaan vaikuttavansa ympäristöönsä (Leh-

tinen & Kuusinen, 2001, s. 30). Minäkuva on yksilön tietoisuus omista henkisistä ja fyysisistä 

ominaisuuksista, mikä saa alkunsa vanhempien ja vauvan välisestä vuorovaikutuksesta. Omi-

en vanhempien ja muiden tärkeiden ihmisten vaikutus itsetuntoon on merkittävä (Roberts, 

2002, s. 8). Vanhemman välittämistä sanattomista ja sanallisista viesteistä vauva kokee ole-

vansa joko rakastettu tai ei rakastettu. (Lawrence, 2006, s. 3–4; Roberts, 2002, s. 8) Tutkimus-

ten mukaan (mm. Baumrind, 1966, s. 889–892; 2012, s. 36) lapsen terveen itsetunnon muo-

dostumista tukee parhaiten demokraattinen kasvatustapa, jota kutsutaan myös auktoritatiivi-

seksi tai ohjaavaksi kasvatustavaksi. Siinä vanhemmat luovat lämpimän suhteen lapseen ja 

asettavat rajat käyttäytymiselle. Sen sijaan autoritaarinen, salliva tai välinpitämätön vanhem-

pien asenne on havaittu vaikuttavan matalan itsetunnon muodostumiseen. (Lawrence, 2006, s. 

42; Nurmi ym., 2014, s. 100.) Kasvattajille annetaan usein neuvo, että lapsen käyttäytyessä 

huonosti moititaan vain hänen tekoaan, ei häntä itseään. Keltikangas-Järvinen (1995, s. 110) 

kuitenkin huomauttaa, että pienelle lapselle teot ovat hänen käsityskykynsä mukaan sama asia 

kuin hän itse. Varsinkin alla kolmevuotiaille tulisi vain neuvoa, miten jatkossa tulee toimia, ja 

palkita sitten se kiitoksin.  

Varsinaisen minäkäsityksen katsotaan muodostuvan 5–7 vuoden iässä. Tällöin koulun aloitta-

va lapsi osaa kuvata itseään realistisesti fyysisiltä ominaisuuksiltaan, mutta muiden ominai-

suuksien suhteen hän vielä yliarvioi itseään. (Aho, 1996, s. 27; Aro ym., 2014, s. 10.) Vertai-

lukyky toisiin lapsiin on todettu muodostuvan 8–12 vuoden iässä (Byrne ja Shavelson, 1996, 

s. 610). Vertailua tehdään lähimpiin ihmisiin, jolloin oman luokan oppilaat muodostavat tär-
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keän viiteryhmän lapsen itsetunnon kehittymisessä. Myös lapsen suhteet kavereihin, opettajiin 

ja ohjaajiin ovat merkittävässä roolissa. Heidän kanssaan vietetään päivästä jo enemmän aikaa 

kuin vanhempien kanssa. (Aho, 1996 s. 29.) Koulussa lapsi huomaa, miten suosittu hän on 

muiden lasten joukossa ja miten koulunkäynti sujuu häneltä. Kognitiivisen kehityksen myötä 

lapsen henkiset ja fyysiset taidot kehittyvät, kuten luku- ja liikuntataidot, ja hänelle muodos-

tuu käsitys omista kyvyistään näillä alueilla. Minäkuvan kehitykseen vaikuttaa myös yksilön 

muilta saama palaute, mutta lisäksi omien kokemusten reflektointikyky ja sitä kautta omien 

kokemusten saamat tulkinnat. (Lawrence, 2006, s. 4.) Alakoulun aikana kehittyvät siis pysty-

vyyden ja pätevyyden tunteet ja käsitykset itsestä osaamisen ja onnistumisen kokemusten tu-

loksena (Lehtinen & Kuusinen, 2001, s. 30–32). Käsitys itsestä eri elämän alueilla muodostuu 

vähitellen hieman erilaiseksi ja ihanneminä osataan erottaa todellisesta minästä (Aro ym., 

2014, s. 10–11).  

Kehityksen myötä lapsi oppii huomaamaan, että on olemassa ideaaliset, toivotut ominaisuu-

det, jotka hänen tulisi hankkia niin käyttäytymisen kuin myös taitojen suhteen. Koulussa lapsi 

saa opettajaltaan kehuja ja kiitosta käyttäydyttyään odotetulla tavalla kuin myös palkintoja ja 

positiivista palautetta saavutettujaan tiettyjä taitoja. Kehut motivoivat lasta kehittämään edel-

leen itseään toivottuun suuntaan. Lapsi tulee myös tietoiseksi yhteiskunnan arvoista ja moraa-

lisista säännöistä. Erityisesti nuoruudessa vertailu vertaisiin on voimakasta, jolloin myös ver-

tailu median tarjoamiin roolimalleihin kasvaa. Kuitenkin voimakkaimmin lapseen vaikuttavat 

läheiset ihmiset, joiden näkemykset hän helposti omaksuu osaksi itseään. Ihanneminä ei kui-

tenkaan muodostu pelkästään lapsen välittömän sosiaalisen ryhmän arvoista, vaan siihen kuu-

luu myös laajemman yhteiskunnan ideaalit ja standardit. (Lawrence, 2006, s. 5.) 

Todellisen ja ihanneminän välinen ero voi motivoida lasta, jos itselle asetetut odotukset ja 

tavoitteet ovat toteutettavissa. Lapsen kehittyessä ja vertailun tuloksena ihanneminään liite-

tään vaativampia ominaisuuksia. Samalla arviot todellisesta minästä voivat muuttua kieltei-

semmiksi. (Aro ym., 2014, s. 14.) Varhaisnuoruudessa 11–12-vuotiaana minäkäsitys, itsetunto 

ja pätevyyden kokemus ovat matalimmillaan (Lintunen, 2007, s. 153; Aho, 1996, s. 30). Noin 

14-vuotiaasta alkaen pätevyyden kokemus alkaa taas kasvaa (Lintunen, 2007, s. 153). 

Minäkuvan ja ihanneminän välinen ristiriita voi aiheuttaa yksilössä huolestumista. Siihen vai-

kuttaa kuitenkin, miten merkittävät aikuiset ovat reagoineet yksilöön varhaislapsuudessa. 

Esimerkiksi jos vanhempi on ylihuolestunut lapsen kehityksestä ja tämä kommunikoidaan 

lapselle jollakin tavalla, vaikuttaa se lapseen siten, että hänkin huolestuu omasta kehitykses-
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tään. Aluksi lapsi yrittää täyttää vanhemman odotukset, mutta jos hän ei pysty siihen, lapsi 

tuntee syyllisyyttä. Lapsi luottaa vanhempiinsa niin voimakkaasti, että ei vielä osaa kyseen-

alaistaa vanhemman mahdollisesti virheellisiä mielipiteitä. Lisäksi epäonnistuminen yhdellä 

alueella, vaikka lukemisessa, voi yleistyä lapsen mielessä koskemaan koko hänen per-

soonaansa. (Lawrence, 2006, s. 6.)  

Aron ja kollegoiden (2014, s. 13) mukaan lapsilla esiintyy virheellisiä ja epätarkkoja tulkinto-

ja tilanteista, mitkä johtuvat virheellisistä itsearvioinneista, eriytymättömästä minäkuvasta, 

yksipuolisista arvostuksista ja epärealistisista odotuksista. Näistä syistä johtuvien ajatusten ja 

tulkintojen seurauksena lapsen itsetunto voi laskea. Monipuolinen ja eriytynyt minäkuva sekä 

useampien asioiden arvostaminen suojaavat lasta, jolloin pettymys yhdellä alueella ei vaikuta 

liian voimakkaasti itsetuntoon. (Aro ym. 2014, s. 14). Lapsen minäkuvaan ja ihanneminään 

pitäisi kiinnittää huomiota ennen kuin yritetään vaikuttaa lapsen itsetuntoon (Lawrence, 2006, 

s. 20). Ihmisen aikaisemmat kokemukset voivat vaikuttaa käyttäytymiseen jossain määrin 

pitkään myös aikuisuudessa, vaikka periaatteessa meillä kaikilla on mahdollisuus määritellä 

itse itsemme uudestaan (Lawrence, 2006, s. 5). 

3.2 Itsetunnon merkitys elämässä 

Ihmisen toimintaa voidaan ymmärtää hänen kokemustensa ja tunteittensa kautta. Mitä ihmi-

nen havaitsee sekä miten hän kokee ja tuntee asiat, muodostaa hänen subjektiivisen näkemyk-

sensä todellisuudesta. Ihmisen minäkäsitys ja itsetunto määrittää, miten hän käyttäytyy. Yksi-

lö toimii sen mukaan, millainen käsitys hänellä on itsestään, eikä niinkään siten, millaiset hä-

nen todelliset taitonsa ja ominaisuutensa ovat. Esimerkiksi jos lapsi uskoo, että hän on huono 

matematiikassa, hän ei lähde vapaaehtoisesti ratkaisemaan vaikeaa matematiikan tehtävää. 

(Aho, 1996, s. 10–11) 

Ihminen pyrkii psyykkiseen tasapainoon eli hän puolustaa minäkäsitystään säilyttääkseen si-

säisen eheytensä havaintojensa, ajatustensa ja tunteidensa välillä. Tämä vaikuttaa siihen, että 

yksilö valitsee ympäristöstään minäkäsitystään ja itsetuntoaan tukevaa informaatiota. Infor-

maation valinnan kautta minäkäsitys vaikuttaa siihen, mitä yksilö oppii. (Aho, 1996, s. 11.)  

Mielestäni tämä tulee esille siten, että lapsi ei helposti usko saamastaan rohkaisusta huolimat-

ta, että hän pystyy ratkaisemaan vaikean matematiikan tehtävän.   
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Kokemusten merkitykset ja tulkinnat muodostuvat minäkäsityksen avulla. Esimerkiksi mata-

lan itsetunnon lapsi kokee todennäköisesti opettajan toiminnan eri tavalla kuin korkean itse-

tunnon lapsi. Oppilas voi herkästi kokea opettajan toiminnan epäoikeudenmukaisena ja käyt-

täytyä sen mukaisesti, vaikka objektiivisesti tarkasteltuna opettaja olisi ollut täysin oikeuden-

mukainen oppilastaan kohtaan. Minäkäsitys määrittää myös ihmisen odotuksia tulevaisuudel-

ta ja odotukset puolestaan vaikuttavat osaltaan siihen, miten ihminen toimii. Vapaus ja vastuu 

toimivat hyvin vain vahvan itsetunnon omaaville oppilaille. (Aho, 1996, s. 11–12.) 

Tutkimusten mukaan terve itsetunto vaikuttaa positiivisesti ihmisen hyvinvointiin, sosiaalisiin 

suhteisiin ja itsensä toteuttamiseen (Baumeister ym, 2003; Frank, 2011; Jordan ym., 2015, s. 

523; Salovaara & Honkonen, 2011, s. 88; Suomen mielenterveysseura). Lisäksi terveen itse-

tunnon on havaittu lisäävän ihmisen sinnikästä yrittämistä epäonnistumisen jälkeen. Hän ei 

siis luovuta liian nopeasti, mutta toisaalta hän osaa myös arvioida itsesäätelykykynsä avulla, 

milloin toiminta kannattaa lopettaa (Baumeister ym., 2003, s. 15; myös Plummer 2014, s. 13).  

Terve itsetunto auttaa myös sosiaalisten suhteiden luomisessa, kasvattaa kokeilevuutta, aloi-

tekykyä ja onnellisuutta (Baumeister ym., 2003).  

Vakavin itsetunnon häiriö tulee esille narsistisessa persoonallisuushäiriössä, jossa ihmiseltä 

puuttuvat inhimilliset kontrollimekanismit, kuten syyllisyyden ja häpeän tunteet, sekä kyky 

empatiaan ja tunteisiin. Tällaisen henkilön kehitys on häiriintynyt jo ensimmäisinä ikävuosi-

na, jolloin hän ei ole saanut välttämätöntä rakkautta, huolenpitoa ja arvostusta. (Keltikangas–

Järvinen, 1995, s. 83–84.) Kehityksen seurauksena hänen käsitys itsestä ja ihanneminästä on 

vääristynyt ja tuntee itsensä itseriittoiseksi (Lawrence, 2006, s. 22). Tämä on puolustautumis-

ta todellisuutta vastaan ja oman rajallisuuden kieltämistä. Itsetunnon puute aiheuttaa itsekes-

keisyyttä, mistä puolestaan on seurauksena ihailun, esillä olemisen ja näyttämisen tarvetta. 

Koulussa huomionkipeys voi tulla esille esimerkiksi oppilaan ottaessa pellen roolin. Saadak-

seen ihailua ja kiitoksia henkilö voi myös keskittyä määrätietoiseen työskentelyyn ja suorituk-

siin.  Itsekeskeisyys vaikuttaa itsevarmuudelta, osaamiselta ja rohkeudelta, minkä vuoksi se 

usein sekoitetaan korkeaan itsetuntoon. Henkilö kuitenkin loukkaantuu herkästi kritiikistä tai 

huomion puutteesta. Jos hänen ylivertaisuutensa on asetettu kyseenalaiseksi, hän kokee oi-

keudekseen kostaa, eikä syy silloin ole hänen. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 83–84.) 

Matala itsetunto lisää todennäköisyyttä toimia ja käyttäytyä siten, että sairastumisen riski kas-

vaa. Esimerkiksi masennuksessa ja bulimiassa on havaittu, että matala itsetunto on merkittävä 

altistava tekijä (Jordan ym., 2015, s. 523; Baumeister ym., 2003). Matala itsetunto kasvattaa 
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myös riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin A-tyyppisen käyttäytymisen kautta, minkä 

ominaisia piirteitä ovat kiireisyys, kärsimättömyys, kunnianhimoisuus ja jatkuva kilpailemi-

nen. Tunnusmerkkeihin kuuluu myös jatkuva työnteko ja suoriutuminen. Henkilö saa paljon 

aikaan, mutta oma terveys ja elämänlaatu kärsivät. Jatkuvan työnteon avulla yksilö pyrkii 

tasapainottamaan pohjalla vallitsevaa epävarmuutta itsestään ja osaamisestaan. Olennaista on 

kuitenkin se, että ihmisellä ei ole itse itselleen asetettua vaatimustasoa, vaan odotukset tulevat 

ulkoa käsin. Omaa suoritusta verrataan aina jonkun toisen parempaan suoritukseen, jolloin 

omaan suoritukseen ei voi olla koskaan tyytyväinen. (Keltikangas-Järvinen, 1995, s. 91–93) 

Keltikangas-Järvisen (1995, s. 93) mukaan tällainen käyttäytyminen johtuu kasvatuksesta, 

jossa lasta on aina kannustettu palkittuihin suorituksiin. Lapselta on vaadittu paljon epämää-

räisin odotuksin: ”Tee parhaasi” tai ”Yritä niin hyvin kuin pystyt”. Kuitenkaan lapsi ei ym-

märrä, mitä on ”parhaasi” tekeminen. Kaikenhan voi tehdä aina vielä paremmin. Lapsi ei tie-

dä, milloin tekemisen voi lopettaa ja olla tyytyväinen tulokseensa. A-tyyppisen käyttäytymi-

sen muodostumiseen kuuluu aina myös lapsen ja vanhempien välinen etäisyys tunnetasolla. 

Epäonnistumisia ei sallita, eikä lapsi saa pettymyksissään juurikaan tukea. Lapsi oppii, että 

suoriutuminen on paras ja ehkä ainoa keino saada vanhempiensa hyväksyntää. (Keltikangas-

Järvinen,1995, s. 93.) 

3.3 Itsetunnon vaikutus käyttäytymiseen 

Oppilaiden ensireaktio suoritettaviin tehtäviin voi olla ”en osaa” tai ”tämä on liian vaikea”. 

Lapsi odottaa epäonnistumista, koska negatiivinen palaute on yhdenmukainen hänen minäkä-

sityksensä kanssa.  Jos ei yritä tosissaan ja epäonnistuu, niin se ei ole niin stressaavaa kuin jos 

olisi yrittänyt tosissaan. (Aho, 1996, s. 22.) Matalan itsetunnon omaavalta lapselta puuttuu 

itseluottamusta omiin kykyihinsä onnistua tehtävässä. Tällöin hän saattaa vähätellä kykyjään 

ja kieltää menestymisensä (Plummer, 2014, s. 17). Lawrencen (2006, s. 8) mukaan lapsi voi 

vältellä tehtävää tai tilannetta, minkä hän kokee itselleen mahdollisesti nöyryyttävänä. Jotkut 

oppilaat ovat jopa mieluummin tekemättä mitään, vaikka he tietävät, että opettaja on tällöin 

tyytymätön heihin. He kokevat, että rangaistuksen ja ehkäpä jonkinlaisen sankarin statuksen 

saaminen kavereilta on parempi vaihtoehto kuin tulla nähdyksi typeränä.  (Lawrence, 2006, s. 

8.)   

Lawrencen (2006, s. 8) jatkaa, että lapsen persoonallisuuden orientoituminen ekstrovertin tai 

introvertin suuntaan vaikuttaa siihen suhtautuuko lapsi hankalaan tilanteeseen korvaavalla tai 
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välttävällä käyttäytymisellä. Ekstrovertti lapsi todennäköisemmin turvautuu korvaavaan käyt-

täytymiseen ja taistelee tilannetta vastaan, jolloin hän käyttäytyy ylimielisesti ja kerskailevasti 

piilottaakseen matalan itsetuntonsa. Myös Ahon (1996, s. 9, 21) mukaan matala itsetunto voi 

näkyä itsevarmana, hallitsevana, rehentelevänä ja häiritsevänä käyttäytymisenä, millä yksilö 

pyrkii peittämään pelkonsa ja heikkoutensa. Koulukiusaajan minäkäsitys on usein heikko.  

Toisaalta Aho (1996, s. 21) toteaa, että negatiivisen minäkäsityksen ja matalan itsetunnon 

varoitussignaaleita ovat arkuus, pelokkuus ja epävarmuus. Yksilö pelkää sosiaalisia tilanteita 

ja välttelee riskin ottoa. Hän ei halua olla huomion kohteena ja pyrkii mukautumaan joukkoon 

saadakseen ryhmän hyväksynnän. Lawrencen (2006, s. 8) mukaan nimenomaan introvertti 

lapsi vetäytyy ja käyttäytyy arasti. Kummassakin tapauksessa lapsi pyrkii välttämään epäon-

nistumisen tunteen. 

Aho (1996, s. 21–22) tuo myös esille, että itsetunnoltaan matala henkilö ei kykene tekemään 

päätöksiä. Käyttäytymismalli voi olla syntynyt varhaislapsuudessa, jolloin lapsen ratkaisuja 

on moitittu. Plummerin (2014, s. 17) toteaa, että hänen on siis vaikeaa asettaa tavoitteita ja 

ratkaista ongelmia, koska pelkää epäonnistumista. Tavoitteet elämässä hän asettaa helposti 

toisten odotusten mukaan (Frank, 2011). Hän ei myöskään ilmaise mielipidettään mielellään. 

Tällöin henkilö voi esiintyä passiivisesti, välinpitämättömästi tai hänen mielipiteensä vaihte-

levat. Yksilön käsitys itsestä voi olla epävarma, labiili ja epäjohdonmukainen. Henkilö on 

tällöin riippuvainen toisten palautteesta, minkä avulla hän pyrkii tarkentamaan minäkäsitys-

tään. Kuvatessaan itseään hän voi antaa samanlaisiin kysymyksiin erilaisia vastauksia, sekä 

arvioinnit eri aikoina ja eri tilanteissa eivät vastaa toisiaan. (Aho, 1996, s. 21–23.) 

Henkilön käyttäytymisessä esiintyy myös joustamattomuutta, eikä hän mielellään muuta toi-

mintatapojaan. Hän voi olla myös epäluuloinen, eikä luota helposti toisiin ihmisiin. Luotta-

muspula on voimattomuuden tunnetta, jolloin ihminen uskoo, ettei voi itse vaikuttaa tapahtu-

viin asioihin. Myös lapsen on tärkeää kokea pystyvänsä vaikuttamaan omiin asioihinsa. Hyl-

käämisen ja nöyryytyksen pelko estää yksilöä ilmaisemaan tunteitaan. Lapsen tasapainoisen 

kehittymisen takaamiseksi on tärkeää tukea häntä tunteidensa ilmaisussa ja niiden tunnistami-

sessa. Kilpailutilanteet voivat myös aiheuttaa ahdistusta, koska lapsi pyrkii suojelemaan itse-

ään epäonnistumisilta. Matalan itsetunnon oppilas voi lisäksi kokea oppimistilanteet uhkaavi-

na. Oppilaan energiaa kuluu itsensä pönkittämiseen ja suojelemiseen. (Aho, 1996, s. 24–25, 

44.) 
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Frankin (2011) mukaan yksilö voi hermostua helposti virheistä tai kritiikistä. Matala itsetunto 

voi tulla esille myös kriittisenä puheena itseä kohtaan ja yleisenä negatiivisuutena (Frank, 

2011; Jordan ym., 2015, s. 523). Matala itsetunto aiheuttaa ahdistuneisuutta erityisesti sosiaa-

lisissa tilanteissa, joissa tapahtuu vertailua toisiin (Frank, 2011). Yksilö voi olla myös hyvin 

minäkeskeinen ja tarvita ihailua muilta (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 84).  Matalan itsetun-

non omaava henkilö on jatkuvassa sisäisessä ristiriidassa, missä hänellä on tarve saada posi-

tiivista palautetta ja uskoa itseensä, mutta toisaalta hän pystyy vastaanottamaan vain hänen 

minäkäsityksensä mukaisen informaation. Päivän tapahtumista hän muistaa negatiiviset asiat, 

kun puolestaan itsetunnoltaan terve ihminen valikoi positiiviset asiat. (Aho, 1996, s. 23.) 

Terveen itsetunnon omaava henkilö on rehellinen ja aito itseään kuin myös muita kohtaan. 

Hän kuuntelee sisäisiä arvojaan ja suhtautuu elämään useimmiten positiivisesti. Hän ottaa 

vastuun itsestään ja sitoutuu asettamiinsa tavoitteisiin. Eteen tulevat rajoitteet hän ottaa vas-

taan sovinnollisesti ja hyväksyvästi. (Frank, 2011; Jordan ym., 2015, s. 523.) Ihminen tekee 

itsenäisiä päätöksiä, jotka eivät ole riippuvaisia muiden hyväksynnästä (Suomen mielenterve-

ysseura; Salovaara & Honkonen, 2011, s. 88). Lisäksi henkilö sietää epäonnistumisia ja kokee 

ne usein oppimistilanteina. Toisaalta häneltä löytyy sinnikkyyttä tehtävän ratkaisemiseksi ja 

pystyy keskittymään omaan opiskeluunsa (Jordan ym., 2015, s. 523–524; Cacciatore, Korte-

niemi–Poikela & Huovinen, 2008, s. 61). Kuitenkin hän arvostaa myös toisia ja heidän osaa-

mistaan sekä pystyy tarvittaessa pyytämään heiltä apua. (Plummer, 2014, s. 13; Baumeister 

ym., 2003; Frank, 2011.) Ihmisen hyväksyessä itsensä hän voi hyväksyä myös muut ja pystyy 

sietämään erilaisuutta (Aho, 1996, s. 43). Hän suhtautuu luottavaisesti itseensä, muihin ihmi-

siin ja tulevaisuuteensa. Hän on oma itsensä ja kertoo mielipiteensä, mutta kuuntelee myös 

toisia. (Cacciatore ym., 2008, s. 15.)  

Keltikangas-Järvinen (1995, s. 77) huomauttaa, että ihmisten erilaiset ominaisuudet voivat 

muodostaa monenlaisia yhdistelmiä. Terve itsetunto ei siis takaa muiden hyvien piirteiden 

olemassaoloa. Ihminen jolla on vahva itsetunto, voi kuitenkin olla laiska, epäystävällinen ja 

yhteistyökyvytön. Vastaavasti itsetunnoltaan heikko ihminen voi olla ystävällinen, ahkera ja 

velvollisuudentuntoinen. Sosiaalisuus ja aktiivisuus eivät välttämättä ole merkkinä vahvasta 

itsetunnosta tai sosiaalinen arkuus ja syrjäänvetäytyvyys heikosta itsetunnosta. Tällaiset piir-

teet voivat johtua myös ihmisen temperamentista. (Keltikangas-Järvinen, 1995, s. 77.)  

Opettajan on hyvä olla tietoinen näistä käyttäytymisen eroavaisuuksista sekä siitä, että tyttö-

jen ja poikien itsetunto kehittyy usein eri lähteistä. Poikien itsetunto kohoaa usein saavutuk-
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sista, kun taas tyttöjen itsetuntoa nostaa usein sosiaalinen menestyminen. Sukupuolten väliset 

erot kasvavat entisestään lasten kasvaessa. (Lawrence, 2006, s. 38.)   

3.4 Itsetunnon yhteys oppimiseen 

Keskilapsuuden (6–12-vuotiaat) oppimiseen vaikuttavat erityisesti lapsen ominaisuudet, kuten 

kognitiiviset kyvyt, sosiaaliset taidot ja motivaatio, sekä hänen käsitys itsestään oppijana. Op-

pimisen tuloksiin vaikuttavat muun muassa lapsen kyky suunnitella ja ohjata omaa toimin-

taansa sekä millaisia tapoja lapsella on selviytyä haastavista tilanteista. Vanhempien käsityk-

set lapsensa osaamisesta sekä heidän odotukset ja arvostukset vaikuttavat myös lapsen näke-

mykseen itsestään oppijana. (Nurmi ym. 2014, s. 100.) Tutkimusten perusteella opettaja voi 

myös vaikuttaa lapsen itsetuntoon. Opettajan ja oppilaan suhteen ollessa positiivinen oppimi-

nen on tehokkaampaa ja lapsen itsetunto kasvaa. (Lawrence, 2006, s. 67.)  

Terveen itsetunnon omaava lapsi toimii yleensä luottavaisesti sosiaalisissa tilanteissa ja kou-

lutehtävien parissa. Hän suhtautuu oppimiseen uteliaasti ja on innostunut uusien haasteiden 

edessä. (Lawrence, 2006, s. 8.) Jos lapsi uskoo, että hän pystyy suoriutumaan jostakin tehtä-

västä tai saavuttamaan jonkin haluamansa ominaisuuden, hänen itsetuntonsa kasvaa. Koke-

mus onnistumisesta ja ylpeys omasta suorituksesta lisäävät lapsen motivaatiota oppia lisää. 

(Aro ym., 2014, s. 12.) Yksinkertaisimmillaan lapsi saa onnistumisen tunteita, kun kiinnite-

tään huomiota hänen tekemiin positiivisiin asioihin. Jos lapsi kokee huonommuutta ja epäon-

nistumista monissa asioissa, on vanhempien hyvä pyrkiä löytämään hänelle jokin alue, jossa 

hän voi päteä ja jota hän arvostaa. Jokainen ihminen on jossakin asiassa hyvä. (Keltikangas–

Järvinen, 1995, s. 217) 

Ensimmäisten kouluvuosien ja niiden aikana lapsen saama palaute vaikuttaa hänen käsityk-

seensä siitä, mitä hän osaa ja mitä ei osaa. Koulussa opetetaan, mutta myös arvioidaan oppi-

lasta. Arvioinnista saamansa käsityksen varassa oppilas asettaa itselleen odotuksia. Ensim-

mäisten vuosien aikana lapsi joko motivoituu koulunkäyntiin tai alkaa kärsiä alemmuudentun-

teista. Moni lapsi voi kokea jatkuvaa huonommuutta ja epäonnistumista koulussa. (Keltikan-

gas–Järvinen, 1995, s. 179–181.) Jos lapsi kohtaa vaikeuksia oppimisessaan jo koulun alku-

vaiheessa, se voi vaikuttaa negatiivisesti hänen minäkuvaansa (Nurmi ym. 2014, s. 100). Ma-

tala itsetunto aiheuttaa negatiivista asennoitumista suoritustilanteissa ja kielteinen asenne voi 

kohdistua myös opettajiin ja kouluun (Aho, 1996, s. 43). Kodin tuki suojaa lapsen itsetuntoa, 

ja se on erittäin merkittävää silloin, jos lapsella on haasteita sosiaalisissa suhteissa koulussa 
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(Aro ym., 2014, s. 17).  Itsetunnoltaan matala, arka ja hiljainen sopeutuja jää helposti ilman 

tarvittavaa huomiota ja toimenpiteitä. Koulu lisää yleensä niiden lasten itsetuntoa, jotka muu-

tenkin onnistuvat. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 179–181.)  

Rosenbergin, Schoenbachin ja Rosenbergin (1995, s. 153) tutkimusten mukaan globaalilla 

itsetunnolla oli vain vähän vaikutusta oppilaan arvosanoihin. Sen sijaan eriytynyt akateemi-

nen itsetunto oli suoraan verrannollinen koulussa suoriutumiseen. Myös Baumeister ja kolle-

gat (2003) toteavat, että yleinen itsetunto ei vaikuta olevan selittävä tekijä koulussa menesty-

miseen. Kuitenkin he toteavat, että terve itsetunto on yhteydessä muun muassa sinnikkyyteen 

ja itsensä toteuttamiseen (Baumeister ym., 2003, s. 15). Millerin ja Moranin (2007) tutkimuk-

sen (N=519, 10-12 v.) perusteella havaittiin, että oppilaiden itsetunto nousi kahden erilaisen 

opetusmenetelmän tuloksena. Toisessa opetusmenetelmässä panostettiin arvostavan ilmapiirin 

luomiseen ja toisessa tavoitteiden saavuttamiseen pystyvyyden ja oman toiminnan tuloksena. 

Tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti tyttöjen itsetunnon nousu oli merkittävää. Tutkijoi-

den mukaan oppilaiden itsetunnon tukemisessa kannattaa panostaa sekä itsearvostuksen tun-

teen, että myös pystyvyyden tunteen kasvattamiseen (Miller & Moran, 2007).    

Zimmermann ja kollegat (2013) havaitsivat tutkimuksessaan (N=1045, 5-9 luokat), että oppi-

laan haastava käyttäytyminen (externalizing problems) vaikuttaa opettajan antamiin arvosa-

noihin negatiivisesti. Heikot arvosanat puolestaan kasvattavat oppilaan haastavaa käyttäyty-

mistä, mikä puolestaan edelleen heikentää arvosanoja. Matala itsetunto alemmilla luokilla 

ennustaa haastavaa käyttäytymistä varhaisnuoruudessa ja osaltaan välittää arvosanojen vaiku-

tusta haastavaan käyttäytymiseen. Oppilaan itsetunto kärsii huonojen arvosanojen aiheutta-

masta negatiivisesta palautteesta, jolloin oppilas voi reagoida haastavalla käyttäytymisellä 

puolustaakseen omaa arvoaan. Oppilas voi tällöin hakeutua vastaavasti käyttäytyvien oppilai-

den seuraan saadakseen arvostusta. Kokonaisuudesta syntyy negatiivinen kierre. Sen sijaan 

hyvällä itsetunnolla vaikuttaa olevan puskuroiva ominaisuus ja estävän haastavan käyttäyty-

misen. (Zimmermann ym., 2013.) 

Metsäpellon ja kollegoiden (2015) tutkimuksessa edelleen havaitaan, että haastava käyttäyty-

minen (externalizing problems) alkuluokilla on yhteydessä matalaan akateemiseen suoriutu-

miseen kolmannella ja neljännellä luokalla, mikä on seurausta tehtävien välttämisestä kakkos- 

ja kolmosluokalla.  Vastaavasti myös matala akateeminen suoriutuminen alkuluokilla johtaa 

tehtävien välttämiseen kakkos- ja kolmosluokalla, ja lopulta on yhteydessä haastavaan käyt-

täytymiseen kolmannella ja neljännellä luokalla.  Tehtävien välttäminen toimii siis välivai-
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heena. Alkuopetus on kriittinen vaihe akateemisten perustaitojen ja oppimistaitojen kehittämi-

sessä. (Metsäpelto ym., 2015.) 

Metsäpellon ja kollegoiden (2015) tutkimuksen mukaan opettajat voivat auttaa lapsia haas-

teellisissa oppimistilanteissa yksilöllisellä palautteella ja huomioimalla sen, että tehtävät ovat 

sopivan tasoisia. He voivat myös rohkaista lasten yrityksiä ja vähentää ahdistusta, mikä muu-

ten helposti johtaa tehtävien välttämiseen. Keskeinen mekanismi tehtävien välttämisessä on 

lapsen negatiivinen minäkäsitys ja epäonnistumisen odotukset. Lasten minäpystyvyyden tun-

netta voidaan kasvattaa kertomalla oppilaille heidän kyvyistään, oppimisen edistymisestä sekä 

opettamalla oppimistrategioita, joiden avulla he voivat onnistua. Oppilaiden sinnikkyyttä teh-

tävien tekemiseen voidaan myös tukea. (Metsäpelto ym., 2015.) 

Yhdysvalloissa positiivinen toimenpideohjelma (Positive Action, PA) on ollut käytössä vuo-

desta 1977 lähtien, minkä avulla pyritään peruskouluissa ja lukioissa auttamaan koululaisia 

akateemisessa suoriutumisessa, koulunkäynnin ja käyttäytymisen haasteissa ja perhesuhteissa. 

Smokowskin ja kollegoiden tutkimuksessa (2016) havaittiin, että positiivinen toimenpide oh-

jelma nosti oppilaiden (N=5894, luokat 6, 7 ja 8) itsetuntoa ja vähensi häiritsemistä koulussa. 

Ohjelmaan kuuluu 82 opetustuokioita, jotka käsittelevät minäkäsitystä, positiivisia tekoja 

omaa kehoa ja mieltä kohtaan, oman vastuun kantamista, sosiaalisia taitoja, rehellisyyttä itseä 

kohtaan ja kuinka kehittää itseään jatkuvasti kaikilla elämän aloilla. (Smokowski ym., 2016.) 
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4 Oppimiseen ohjaaminen 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, s. 21) laaja-alaisen osaamisen, ajatte-

lun ja oppimaan oppimisen, tavoitteena on auttaa oppilasta tunnistamaan omia oppimistapo-

jaan ja kehittämään oppimisstrategioitaan. Oppimistaidot kehittyvät tavoitteiden asettamisen, 

työn suunnittelun, edistymisen arvioinnin ja apuvälineiden hyödyntämisen kautta (Opetushal-

litus, 2014, s. 217). Oppimaan oppiminen tarkoittaa osaamista ja uskoa, mitä tarvitaan uusien 

oppimishaasteiden kohtaamiseen ja uuden oppimiseen. Tähän kuuluvat tiedot, taidot, asenteet 

ja uskomukset, jotka auttavat selviytymään oppimishaasteista ja myös nauttimaan omasta op-

pimisesta ja osaamisesta. (Helsingin yliopisto.) Oppimaan oppimisen taidot vahvistavat itse-

tuntoa sekä lisäävät oppimismotivaatiota ja itseohjautuvuutta (Itä-Suomen yliopisto). Sorvon 

ja Peuran (2015) mukaan oppimiseen vaikuttavat perustaidon ja työmuistin lisäksi motivaatio- 

ja tunnetekijät: minäkäsitys, itsetunto, minäpystyvyys, kiinnostus ja tavoiteorientaatio. Oppi-

misstrategiat ovat menetelmiä tiedon omaksumiseen. Lapsi ei välttämättä ymmärrä kokeisiin 

lukiessaan, mikä ero on lukemisella ja oppimisella. Koulunkäynnin alussa yksi tärkeimmistä 

asioista on oikeiden asenteiden, motivaation ja oppimisinnon syntyminen ja lapsen luottami-

nen itseensä oppijana. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 217.)  

4.1 Motivaatio oppimiseen 

Sosiaalis-kognitiivisen lähestymistavan mukaan yksilölle tyypilliset ajattelu- ja toimintatavat 

vaikuttavat motivaatioon ja oppimiseen. (Määttä, 2018, s. 48.) Motivaatio oppimiseen tarkoit-

taa, että on halukkuutta yrittää ja uskoo pystyvänsä suorittamaan tehtävän, on kiinnostunut 

tehtävästä, asettaa itselleen tavoitteita ja itsearvioi suoriutumistaan. (Määttä, 2015, s. 23.) Täl-

lä hetkellä suosituimman oppimismotivaatioteorian eli itsemäärämisteorian mukaan oppilaita 

motivoi autonomia, pätevyys (kompetenssi), yhteenkuuluvuus ja merkityksellisyys. Au-

tonomian kokemus syntyy silloin, kun oppilas voi itse vaikuttaa ja päättää tekemisestään, jol-

loin toimintaa ohjaa oppilaan sisäinen ajattelu, eikä niinkään ulkoiset pakot tai palkkiot. Mo-

tivoivia tekijöitä ovat myös oppilaan kyvykkyys, yhteenkuuluvuuden tunne ja oppimisen ko-

keminen itselleen tärkeäksi. (Salmela–Aro, 2018, s. 9-11) 

Lapsen omat käsitykset, uskomukset ja ennakko-oletukset (minäpystyvyys) omasta onnistumi-

sesta tai epäonnistumisesta vaikuttavat hänen motivaatioonsa ja siten suoriutumiseensa uuden 

asian oppimisessa. Oppilaan odotukset ovat yhteydessä hänen minäkäsitykseensä ja itsetun-
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toonsa. Myönteinen käsitys omista taidoista kasvattaa uskoa pärjäämiseen myös tulevaisuu-

dessa. Jos oppilas uskoo selviytyvänsä tehtävästä ja arvostaa siinä onnistumista, hän myös 

panostaa siihen. (Salmela–Aro, 2018, s. 11; Nurmi ym., 2014, s. 104.)  

Yksi motivaatioon liittyvistä perusteorioista on tavoiteorientaatioteorian (achievement goal 

theory), minkä mukaan oppilaiden motivaatioita erottaa tehtäväsuuntautuneisuus (mastery 

goals) tai minäsuuntautuneisuus (performance goals). Tehtäväsuuntautuneessa motivaatiossa 

oppilasta kiinnostaa itse tehtävä ja oppilas ajattelee, että siinä tarvittavat kyvyt voi oppia. Mi-

niäsuuntautuneessa motivaatiossa oppilas haluaa osoittaa olevansa tehtävässä parempi kuin 

muut ja oppilas uskoo, että siinä tarvittavat kyvyt joko on tai ei ole. Riippuen motivaation 

suuntauksesta myös onnistumisen kriteerit ovat erilaiset. (Salmela–Aro, 2018, s. 11–12.) Teh-

täväsuuntautunutta ohjaa omat onnistumisen ja tehtävän kriteerit kun puolestaan miniäsuun-

tautunutta ohjaa enemmän sijoittuminen muihin nähden (Senko, 2016, s. 75). Tehtäväsuuntau-

tunut ajattelutapa motivoi oppimaan uutta ja kehittämään lahjakkuuttaan.  Se kannustaa elin-

ikäiseen oppimiseen ja opettaa arvostamaan ahkeruutta ja sinnikästä yrittämistä. Vaikeudet 

koetaan tarpeellisina oppimiskokemuksina. (Salmela–Aro, 2018, s. 11–12.) Todennäköisesti 

kuitenkin oppilasta ohjaavat useammat erityyppiset tavoitteet samankin tehtävän aikana (Sen-

ko, 2016, s. 91).  

Martinin (2010, s. 9) kehittämässä akateemisen motivaation ja sitoutumisen mallissa yhdistyy 

mielestäni mielenkiintoisella tavalla muun muassa minäpystyvyys, sinnikkyys, virheiden vält-

täminen ja tehtävien viivyttely, mitkä edellä on kerrottu liittyvän myös itsetuntoon. Martinin 

(2007, s. 416) moniulotteiseen malliin on integroitu useita teoreettisia näkökulmia muun mu-

assa motivaatiosta, oppimisstrategioista, kognitiosta ja käyttäytymisestä sekä mukautuvuudes-

ta ja ei-mukautuvuudesta. Mallin tavoitteena on olla helposti ymmärrettävä ja käytettävissä 

myös oppilaiden kanssa. Oppilaan mahdollisuudet onnistua suorituksissaan kasvaa, jos hän 

lisää positiivisia ajatuksiaan ja käyttäytymistään sekä vähentää negatiivisia ajatuksiaan ja 

käyttäytymistään. Oppilas joka on epävarma hallinnan tunteestaan, uskoo, ettei voi tehdä mi-

tään estääkseen epäonnistumisensa. Sen sijaan oppilas jolla on hallinnan tunne, tietää miten 

pitää toimia pärjätäkseen. Hän uskoo, että voi vaikuttaa tuloksiinsa koulussa yrittämällä riittä-

västi. (Martin, 2010, s. 9–12.) 

Itseensä uskominen vastaa minäpystyvyyttä eli oppilas uskoo kykyynsä ymmärtää ja pärjätä 

koulun tehtävissä. Hän saa yleensä parempia tuloksia, on optimistinen ja yrittää kovasti. Op-

pilas joka keskittyy oppimiseensa (sisäinen motivaatio), on kiinnostunut kehittämään uusia 
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taitoja ja tekemään hyvää työtä oppimisen itsensä vuoksi, eikä pelkästään palkkioiden takia. 

Hän ei myöskään vertaile itseään kovin paljon toisiin. Koulun arvostamiseen kuuluu se, että 

oppilas uskoo koulussa opittavista asioista olevan hyötyä ja kokee asioiden oppimisen tärke-

äksi. Jos oppilas arvostaa koulua, hän on myös kiinnostunut oppimisestaan, on sinnikäs ja 

nauttii koulunkäynnistään. Sinnikkyyttä tarvitaan haastavien tehtävien ratkaisemisessa ja te-

kemisessä. Sinnikkyys rohkaisee käsittelemään haastavia tilanteita yhä paremmin. Jos oppilas 

suunnittelee koulutyötään ja seuraa edistymistään, hän tuntee hallitsevansa koulunkäyntiään. 

Tehtävän hallinta koostuu siitä, miten oppilas käyttää opiskeluaikaansa, järjestää aikatauluan-

sa, valitsee paikan opiskelulleen ja tekee kotitehtävänsä. (Martin, 2010, s. 10–11.) 

 

Kuva 2. Akateemisen motivaation ja sitoutumisen malli (Martin, 2003, s. 414; 2007, s. 9). 

Ahdistuneisuudessa on kaksi puolta, hermostuneisuus ja huolestuneisuus. Oppilas tuntee her-

mostuneisuutta, kun ajattelee tai tekee koulutehtäviä tai kokeita. Huolestuneisuutta koetaan 

siitä, että ei onnistuta hyvin koulutehtävissä tai kokeissa. Jos oppilas on liian ahdistunut, hä-

nellä on vaikeuksia keskittyä, muistaa asioita ja suoriutua hyvin. Jos oppilaan syy tehdä kou-

lutehtäviä on epäonnistumisen välttäminen, hän yleensä pelkää epäonnistumista, on pessimis-

tinen ja ahdistunut ajatellessaan tai tehdessään tehtäviään. Oppilas haittaa tai sabotoi omaa 
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onnistumistaan, jos hän tekee asioita, jotka vähentävät onnistumisen mahdollisuuksia. Yksi 

yleisimmistä on tehtävän tekemisen lykkääminen. (Martin, 2010, s. 12.) Oppilaalla on riski 

vetäytyä tai luopua kokonaan yrittämästä, jos hän tuntee haluavansa antaa periksi. Oppilas 

hyväksyy epäonnistumisen ja käyttäytyy avuttomasti (Martin, 2007, s. 423.) 

Martin esittää perustuen moniin tutkimuksiin muutamia ohjausmenetelmiä, joiden avulla voi-

daan kehittää oppilaan taitoja mallissa mainituissa osioissa. Minäpystyvyyttä voidaan kehittää 

antamalla yksilöllisiä tehtäviä, kasvattamalla oppilaan uskoa itseensä ja oppimiskykyynsä ja 

kehittämällä tavoitteen asettamisen taitoa. Oppilaan arvostukseen vaikuttaa merkittävien mui-

den henkilöiden arvostus koulua ja tehtäviä kohtaan, mihin sisältyy opettajan toimiminen roo-

limallina osoittaen arvostusta opettamiaan asioitaan kohtaan. Myös vanhempien arvostus vai-

kuttaa. Oppilaan rohkaiseminen vähentämään vertailua toisiin, ja sen sijaan keskittymään 

omaan tekemiseen ja pohtimaan, mitä sen tekeminen vaatii. Oppilaan itsesäätelyn taidon ke-

hittäminen on avain asemassa myös oppimisen suunnittelun, ajanhallinnan, priorisoinnin ja 

koulutehtävien hallinnan kehittämisessä. (Martin, 2007, s. 432.)  

Epäonnistumisen pelko on pääasiallinen tekijä ahdistuneisuudessa, epäonnistumisen välttämi-

sessä ja itsensä haittaamisessa, mitä voidaan vähentää esittämällä oppilaalle, että tehokkaalla 

strategialla ja yrittämisellä voidaan nostaa suoritusta. Virheitä käytetään oppimiseen ja kilpai-

luasetelmia vaimennetaan samalla kun luokan ilmapiiriin rakennetaan yhteistyön henkeä. 

Tärkeää on myös ohjata oppilasta asettamaan omat tavoitteensa ja määritelmänsä onnistumi-

selle ja kehittymiselle. Hallinnan tunnetta voidaan nostaa, kun oppilas saadaan huomaamaan 

hänen yrittämisensä ja suorituksensa välinen yhteys. Tehtävään kohdistuvalla palautteella 

oppilasta voidaan myös ohjata huomaamaan, miten hän voi parantaa suoritustaan. Palkintojen 

täytyy myös kohdistua suoraan siihen, mitä oppilaat tekevät. (Martin, 2007, s. 432–433.)  

4.2 Oppimisen tavoitetaso 

Saadakseen onnistumisen elämyksiä vaatimustaso on asetettava sopivaksi lapsen kykyihin 

nähden. Suorituspaineinen oppilas, joka on epävarma onnistumisestaan tai ei usko omaan 

osaamiseensa, tarvitsee rakentavaa kannustusta ja sopivan tasoisia suorituksia, joissa oppilas 

voi havaita onnistumisensa. (Cantell, 2010, s. 51.) Epärealistisen korkeat vaatimukset voivat 

aiheuttaa matalan itsetunnon, mutta toisaalta jos vaatimuksia ei ole ollenkaan, niin luultavasti 

myöskään saavutuksia ei synny. Juuri sopiva määrä painetta saa lapsen kiinnostumaan asiasta, 

mutta ei vielä stressaantumaan liikaa suorituksista. Opettajan tulee olla tietoinen lapsen ny-
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kyisestä kehitystasosta, jotta hän osaa vaatia lasta suoriutumaan juuri sopivan verran haasta-

vista tehtävistä. (Lawrence, 2006, s. 7.) Jos lasta kokoajan kritisoidaan siitä, että hän ei saavu-

ta muiden asettamia standardeja, on seurauksena matala itsetunto. Sen sijaan jos lasta rohkais-

taan ja kehutaan yrityksistään, vaikka hän ei ole saavuttanut odotettuja standardeja, hänen 

itsetuntonsa luultavammin säilyy. Todennäköisesti hän on myös innokkaampi yrittämään uu-

destaan ja lopulta saavuttaa odotetut tulokset. (Lawrence, 2006, s. 45) 

Erityisesti alkuvaiheessa vanhempien asettama vaatimustaso määrittää sen, millaisia odotuk-

sia lapsi asettaa itselleen ja milloin hän kokee onnistuneensa. Epäonnistumisen jälkeen lapsi 

kaipaa kuitenkin usein rohkaisua uuteen yritykseen ja vanhempien on osoitettava luottavansa 

häneen ja hänen kykyihinsä. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 218–220.) Toisinaan oppilaan 

menestymispaineiden takaa voi paljastua vanhempien asenteet ja kovat odotukset. Opettajan 

onkin hyvä olla tietoinen, miten oppilaan koulunkäynti ilmenee kotona. Vanhempien kanssa 

keskustelemalla voidaan yhdessä pyrkiä löytämään menetelmiä, joilla oppilaan paineita voi-

taisiin lievittää. (Cantell, 2010, s. 54-55.) 

Jos vanhemmat eivät aseta mitään odotuksia, lapsi kuvittelee että vanhemmat eivät usko hä-

nen taitoihinsa. Liian korkeat odotukset puolestaan aiheuttavat helposti epäonnistumisia ja 

voivat heikentää lapsen itsetuntoa. ”Onnistut kyllä, kunhan vain yrität” –rohkaisu voi aiheut-

taa epärealistisia suorituspaineita. Lapsi ei tiedä, kuinka paljon on mahdollista yrittää, ja ku-

vittelee olevansa huono, kun ei osaa, ja lisäksi laiska, kun ei jaksa tarpeeksi yrittää. Vanhem-

man ja opettajan on hyväksyttävä lapsi sellaisena kuin hän on, ja suhtauduttava realistisesti 

hänen kykyihinsä. Joskus lapselle voi todeta, että seitsemän on hyvä numero ja siihen voi olla 

tyytyväinen, jos lapsi tekee jo sen eteen kovasti töitä. Lähtökohdan on oltava jokaisessa yksi-

löllisessä lapsessa, ei aikuisen tavoitteissa. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 218–220) 

Opetuksessa voidaan korostaa erilaisuuden huomioimista ja hyväksymistä. Ihmiset oppivat 

asioita eri tavoin ja eri tahtiin, ja eri ihmisillä voi olla erilaisia taitoja. Kaikkea ei voi myös-

kään osata heti vaan taitoja pitää harjoitella. (Cantell, 2010, s. 51.) Opettajan on pyrittävä tu-

kemaan erilaisia oppijoita ja auttaa heitä löytämään omia vahvuuksiaan. Koulunkäynnistä ei 

tulisi muodostua liian suorituskeskeistä ja kilpailullista, vaan sen tulisi painottaa jokaisen op-

pilaan yksilöllistä kehittymistä ja asioiden syvällistä ymmärtämistä. (Salmela–Aro 2018, s. 

29–32.) Oppimisen tavoitteet voivat liittyä opittaviin asioihin tai työskentelytaitoihin (Aro 

ym., 2014, s. 17). Oppilaan motivaatio kasvaa, jos hän voi myös itse vaikuttaa tavoitteisiinsa 

(Aro ym., 2014, s. 57). Isompi tavoite voidaan jakaa osatavoitteisiin, joiden saavuttaminen 
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motivoi oppilasta ja tukee hänen itsetuntoaan (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 114). Hyvä 

tavoite sisältää arviointikriteerit ja ohjaa toimintaa selkeästi. Hyvän tavoite on saavutettavissa 

kohtuullisella työmäärällä, mutta sen eteen on myös ponnisteltava (Aro ym., 2014, s. 57). Op-

pilaan kyvyt (voimavarat) ja oppimisen tavoitteet (vaatimukset) on oltava sopivassa suhtees-

sa. Oppilaan motivaatio ja jaksaminen kasvaa sen mukaan, mitä enemmän hänellä on käytet-

tävissään henkilökohtaisia ja kouluun liittyviä voimavaroja, esimerkiksi hyvä itsearvostus ja 

pystyvyyden tunne, sosiaalinen tuki, rohkaisu ja oikeudenmukainen kohtelu. (Salmela–Aro, 

2018, 26–32.) 

4.3 Työskentelytaidot 

Oppimistaidot ovat avain asemassa oppilaan itsesäätelyn ja omatoimisen oppimisen kehitty-

misessä. Omatoimiset oppilaat osaavat toimia tilanteiden mukaan, määritellä tavoitteita ja 

ottaa vastuun omista toimistaan. He jatkavat sinnikkäästi haasteista ja esteistä huolimatta ja 

selvittävät ongelmat saavuttaen lopulta tavoitteensa. (Butler, Schnellert & Perry, 2017, s. xii.)  

Tehokas oppija tunnistaa oppimistehtävän olennaisimmat vaatimukset ja asettaa itselleen op-

pimistavoitteet sekä suunnittelee, kuinka saavuttaa ne. Tehtävän aikana oppija ohjaa ja valvoo 

käyttämiään strategioitaan, esimerkiksi oppija ohjaa itseään ja keskittää huomionsa, ponnis-

tuksensa ja sinnikkyytensä tehtävän ratkaisemiseksi. Oppija myös valvoo suorituksensa ete-

nemistä, esimerkiksi kuinka paljon on käyttänyt aikaa jonkin kohdan opetteluun. Tehokkaalla 

oppijalla on käytössään useita erilaisia oppimisstrategioita. (Määttä, 2015, s. 22–23.) 

Nurmen ja kollegoiden (2014, s. 104) mukaan oppimisstrategiat voidaan jakaa neljään ryh-

mään: 1) toistamiseen ja mielessä säilyttämiseen (mm. mielikuvatekniikat), 2) oppimisproses-

sin organisointiin (mm. aikataulut, paikan järjestely ja opiskelurutiinit, 3) tiedon jäsentelyyn 

(mm. taustatiedot ja käsitekartat) sekä 4) oppimisen ja ongelmanratkaisun suunnitteluun, oh-

jaamiseen ja arviointiin liittyviin menetelmiin. Oppimisstrategiat jaotellaan usein myös pinta- 

ja syväsuuntautuneeseen oppimiseen. Pintatason oppimisessa yritetään painaa mieleen yksi-

tyiskohtia, kun taas syvätason oppimisessa pyritään saamaan kokonaiskäsitys opittavasta asi-

asta. (Itä-Suomen yliopisto.) Taitoa vaativien suoritusten opettaminen on hyvä jakaa eri vai-

heisiin, joissa apuna käytetään mallia. Lapsille liian vapaa ja jäsentymätön oppimistilanne voi 

olla liian haastava heidän vielä kehitysvaiheessa oleville itsesäätely- ja suunnittelutaidoilleen. 

(Nurmi ym. 2014, s. 104.) Oppilaiden kanssa oppimaan oppimista voi käydä läpi esimerkiksi 

Ippo-tuntien avulla. Ippo-oppimiskokonaisuus on yksi HundrEd Suomen sadasta opetusinno-
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vaatioista. Oppimistaitojen lisäksi sen avulla opitaan myös niiden kehittymiseen vaikuttavia 

tekijöitä, kuten luonteenvahvuuksia, temperamentteja ja oppimistekniikoita. Käsiteltävät op-

pimistekniikat jaetaan muistiinpano-, muisti- ja lukutekniikoihin. Opeteltaviin taitoihin kuu-

luvat lisäksi tiedonhaku, vuorovaikutus ja kuunteleminen sekä oppimisen arviointi. (Itä-

Suomen yliopisto, 2017.)   

Kotitehtävien säännöllinen tekeminen kehittää opiskeluvalmiuksia ja työnteon rutiinia. Opet-

tajan on huolehdittava, että myös lahjakkaat oppilaat oppivat tämän ja sen vuoksi kotitehtävät 

on jätettävä tunnilla tekemättä. Lahjakkaat oppilaat tarvitsevat myös haasteellisempia tehtä-

viä, jotta oppivat ponnistelemaan ja näkemään vaivaa oppimisensa eteen kuin myös säilyt-

tääkseen mielenkiintonsa oppimiseen. (Cantell, 2010, s. 38–39.) Vanhempien tulee myös 

ymmärtää, että kotitehtävät tukevat lapsen kehittymistä pystyvyyden ja sinnikkyyden taidois-

sa (Aro ym., 2014, s.17; Hellström, 2008, s. 163). Oppimista arvostava ilmapiiri ja vanhempi-

en luottamus siihen, että koulunkäyntitaitoa voi kehittää, tukevat lapsen oppimaan opettelua. 

Selkeät läksyrutiinit, avun tarjoaminen sekä tavoitteiden asettaminen yhdessä lapsen kanssa ja 

yrittämisestä palkitseminen ovat koulunkäyntiä tukevia menetelmiä. (Aro ym., 2014, s. 17.) 

Vanhemmat voivat myös varmistaa, että lapsi osaa lukea niin, että myös oppii asiat. Lapselle 

pitää kuitenkin jättää oma vastuunsa läksyistä ja luottaa hänen tekemiseensä. (Keltikangas–

Järvinen, 1995, s. 217.) Koulun aikana opetellaan myös hyvän elämän aakkosia, jolloin tar-

koituksena ei kuitenkaan ole, että oppilas käyttää kaiken vapaa-aikansa koulutehtävien parissa 

(Cantell, 2010, s. 54–55).  

Zimmerman, Bonner ja Kovach (2008, s. 17) toteavat, että jos oppilaat tuskailevat kotitehtä-

vien tai kokeeseen valmistautumisen kanssa, opettajat yleensä kehottavat oppilaita yrittämään 

kovemmin, aloittamaan opiskelun aikaisemmin, keskittymään paremmin tai tekemään parem-

pia muistiinpanoja. Tällaiset vinkit kohti itseohjautuvuutta ovat usein tehottomia, jollei niitä 

toteuteta systemaattisen ohjauksen avulla. Opettajan ensisijainen rooli itseohjautuvaan oppi-

miseen ohjaamisessa on auttaa oppilaita ottamaan vastuu omasta oppimisestaan. (Zimmer-

man, Bonner & Kovach, 2008, s. 17.) 

Zimmerman, Bonner ja Kovach (2008, s. 18) mukaan oppilaiden oppimistaitoja voidaan pa-

rantaa ohjaamalla oppilaita seurantaan ja itsearviointiin. Opettaja voi jakaa oppilaille esimer-

kiksi kaavakkeet, joihin oppilaat merkitsevät, mihin aikaan, missä ja kuinka kauan tekivät 

läksyjä tai harjoittelivat kokeeseen. Oppimisen tuloksia seurataan säännöllisesti testeillä. Op-

pilaat voivat saada myös tukea toisiltaan keskustelemalla ja suunnittelemalla, miten voisivat 
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parantaa oppimistapojaan. Opettaja korostaa oppimismenetelmien ja oppimistulosten välistä 

yhteyttä sekä ohjaa oppilaita arvioimaan toimiaan tarkasti. Oppilaat asettavat itselleen uusia 

oppimistavoitteita ja suunnittelevat muutoksia oppimistapoihinsa (Zimmerman, Bonner & 

Kovach, 2008, s. 19).   

Oppilaiden minäpystyvyyttä voidaan mitata ja seurata esimerkiksi Zimmermanin, Bonnerin & 

Kovachin (2008, s. 27) esittämällä yksinkertaisella tavalla. Oppilaat voivat arvioida, minkä 

numeron uskovat saavansa seuraavasta testistä ja kuinka varmoja he ovat tästä numerosta.  

Esimerkiksi jos oppilas arvio saavansa testistä numeron 8, mutta ei ole kovin varma siitä, tu-

lee hänen minäpystyvyyden arvioksi 7 (8-1=7). Toisaalta jos hän on täysin varma, että saa 

ainakin 8, tulee hänen minäpystyvyyden arvioksi 9 (8+1=9). Itsevarmuuden skaala on: ei ko-

vin varmasta (-1), melko varmaan (0) ja täysin varmaan (+1). Minäpystyvyyden mittaaminen 

paljastaa opettajalle, ketkä oppilaat suhtautuvat oppimiseensa pessimistisesti ja toisaalta ketkä 

ylioptimistisesti. Pessimistinen suhtautuminen voi laskea motivaatiota oppimiseen ja yliopti-

mistinen puolestaan voi johtaa riittämättömään valmistautumiseen (Zimmerman, Bonner & 

Kovach, 2008, s. 30). Seuraamalla oppimistapojaan ja niiden seurauksena syntyviä tuloksia 

oppilaat hahmottavat paremmin omien tekojensa merkityksen oppimisessa ja huomaavat, mil-

laiset menetelmät toimivat parhaiten heille itselleen.  

Eräästä koulutuksesta mieleeni on jäänyt, että oppiminen vaatii oppimistekoja. Mielestäni 

tämä konkretisoi selkeästi ajatuksen oppilaan omasta roolista oppimisessa. Ilman oppimiste-

koja ei tapahdu oppimista. Tämä viesti on myös hyvä kertoa suoraan myös oppilaille. Oulun 

yliopiston opettajan oppaassa kuvataan oppimisteoiksi oppilaan ajattelua, analyysiä ja arvioin-

tia sekä toimintaa, kuten kirjoittamista, tiedon etsintää tai vaikka piirtämistä. Oppilaan tunne 

ja tahtotilat vaikuttavat oppilaan motivaatioon ja työskentelyyn eli siten myös hänen oppimis-

tekoihinsa. Ennen kaikkea osaamista ei ole se, että tieto muistetaan kokeessa vaan se, että 

tietoa pystytään käyttämään tarvittaessa todellisessa tilanteessa (Oulun yliopisto).   

4.4 Arviointi 

Tehtävän jälkeen oppija kerää sisäistä ja ulkoista palautetta oppimisstrategiansa toimivuudes-

ta. Arvioinnissa oppija vertaa omaa suoriutumistaan toisiin tai johonkin standardiin ja päätte-

lee suoriutumisensa syyseuraustekijät. (Määttä, 2015, s. 23.) Oppilailla on voimakas taipumus 

verrata suorituksiaan ja arvosanojaan muihin, minkä tuloksena muodostuu osa oppilaan minä-

käsityksestä. Minäsuuntautuneessa motivaatiossa oppilas kokee olevansa parempi tai huo-
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nompi kuin muut eli se perustuu muiden vertailuun. Kovakaan yrittäminen ei tällöin välttä-

mättä tuo onnistumisen kokemuksia, koska kriteerit eivät ole omassa hallinnassa vaan kilpai-

lutilanteen mukaan muuttuvia. Sen sijaan tehtäväsuuntautuneessa motivaatiossa oppilas kokee 

edistyneensä, kehittyneensä ja osaavansa asioita perustuen itsevertailuun. (Lintunen, 2007, s. 

154; Liukkonen, Jaakkola & Soini, 2007, s. 162.) Itsetunnon kannalta tärkeää kiinnittää huo-

miota, mitä oppilas jo osaa ja miten on edistynyt (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 207). Varsi-

naisen oppimisen kannalta ei ole merkittävää, miten oppilas sijoittuu muihin verrattuna, vaan 

sillä miten oppilas sijoittuu suhteessa omiin tavoitteisiinsa ja kehittymiseensä (Järvilehto, 

2014, s. 140).  Tällöin pätevyyden kokeminen ei ole myöskään riippuvainen toisten tuloksista, 

jolloin myös heikompitaitoiset voivat saada onnistumisen kokemuksia. Kaikissa ihmisissä on 

kuitenkin piirteitä molemmista suuntauksista. Opettajan kannattaa laimentaa vertailua muihin 

käyttämällä opetusmenetelmiä, jotka korostavat yksilöllisyyttä ja itseohjautuvuutta sekä toi-

saalta ryhmäytymistä, yhteistyötä ja vertaistukea.  (Lintunen 2007, s. 154; Liukkonen, Jaakko-

la & Soini 2007, s. 162.)  

Arvioinnin tulee pohjautua arviointiperusteisiin, jotka myös oppilas tietää ja ymmärtää sekä 

joihin hän kokee voivansa vaikuttaa. Oppilaalla syntyy tunne, että arvosanat ovat hänen työn-

sä tulosta. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 204–207.) Oppija käsittää oppimisyrityksensä joko 

myönteisessä tai kielteisessä mielessä. Tehokas oppija liittää onnistumisen tai epäonnistumi-

sen syyt käyttämäänsä oppimis- ja toimintatapoihin ja etsii parannuskeinoja siihen. (Määttä, 

2015; Aro ym., 2014, s. 17). Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa oppilaat otetaan 

mukaan arviointiin keskustelemalla opettajan kanssa suorituksen onnistumisesta kunkin taito-

tasoon nähden. Oppilaat arvioivat myös itse omia tavoitteitaan ja niiden toteutumista. Arvi-

ointi keskittyy muun muassa omissa taidoissa kehittymiseen, yrittämiseen, suoritusprosessiin, 

henkilökohtaisiin tavoitteisiin sekä yhteistyöhön muiden kanssa. (Liukkonen, Jaakkola & 

Soini, 2007, s. 167.) 

Epäonnistuminen on osa oppimisprosessia ja koulun tulee tarjota turvallinen ympäristö, missä 

voi tehdä virheitä ilman pilkkaamisen tai rangaistuksen pelkoa. Epäonnistumisten kautta saa 

mahdollisuuden löytää ja oivaltaa asian ytimen. Oppilaille tulisi korostaa, että suoritus voi 

olla erinomainen ilman täydellisyyttä. Täydellisyys ei ole itsetarkoitus. (Cantell, 2010, s. 52.)  

Sinänsä itse virhe ei ole ongelma, vaan asenteet virhettä kohtaan, mitkä voivat laskea itsetun-

toa. Kokeile–ja–erehdy menetelmästä on myös hyötyä lapsen oppiessa tekemistään virheistä. 

Lapsen suhtautuminen virheeseen riippuu paitsi muiden kritiikistä myös omasta itsearvionsa 

tuloksesta. (Lawrence, 2006, s. 45.) 
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Tuntiosaamisen arvioiminen on opettajalle haastavaa ja oppilaille helposti epäoikeudenmu-

kaista, sillä opettajan huomio kiinnittyy yleensä aktiivisiin oppilaisiin, positiivisella tai nega-

tiivisella tavalla. Oppilaiden luonteenpiirteet ja temperamentit ovat erilaisia, jolloin aktiivinen 

osallistuja voi vaikuttaa osaavalta ja puolestaan arka pohtija passiiviselta. Perinteisen käsityk-

sen mukaan oppilaan persoonallisuus ei saisi vaikuttaa osaamisen arviointiin. (Keltikangas–

Järvinen, 1995, s. 204–207.) Kuitenkin on havaittu, että oppilaan persoonallisuus vaikuttaa 

opettajan antamiin arvosanoihin ja arvioihin oppilaan älykkyydestä. Niin sanotun positiivisen 

temperamentin oppilas saa korkeampia arvosanoja hänen todelliseen osaamiseensa verrattuna. 

Samoin opettajan arvio tällaisen oppilaan tuntiaktiivisuudesta on todellisuutta korkeampi. 

Korkea tehtäväorientaatio, joustavuus ja positiivinen mieliala ovat tunnusomaisia piirteitä 

positiiviselle temperamenttiprofiilille. (Keltikangas–Järvinen, 2006, s. 144–145.) Oppilaan 

käyttäytymisen vaikutus arvosanoihin pitäisi minimoida. Varsinkin kun heikommat arvosanat 

vaikuttavat Zimmermannin ja kollegoiden (2013) mukaan edelleen pahentavan haastavaa 

käyttäytymistä. Arvosanojen tulisi edistää motivaatiota ja oppimista. Kuitenkin oppilaan suo-

ritukseen liittyvän käyttäytymisen (mm. osallistuminen, yrittäminen) erottaminen muusta 

käyttäytymisestä (mm. muiden häiritseminen) voi olla haasteellista opettajalle (Zimmerman 

ym., 2013).     

Myös oppimaan oppimista voidaan arvioida tarkastelemalla tehtävään sitoutumista ja usko-

muksia, jotka edistävät tai haittaavat oppimista. Tehtävän suorituksessa vaikuttavat aina kog-

nitiiviset ja affektiiviset tekijät yhdessä. Tehtävässä oleva tuttuus merkitsee, että oppilaalla on 

tarvittava osaaminen sen suorittamiseksi, mutta tehtävässä on hyvä olla myös jotain uutta, 

mikä herättää oppilaan ajattelun ja tunteet. Uusi asia vaatii taitoa ja tahtoa soveltaa osaamis-

taan erilaisessa tilanteessa. Tämä edellyttää myös epäonnistumisen uhan hallintaa. Uuden 

tehtävän edessä oppilas arvioi, millaisia tietoja ja taitoja sen ratkaiseminen vaatii ja millaiset 

ovat omat kyvyt suhteessa siihen. Helsingin yliopiston arviointikeskus on kehittänyt testisar-

jan eri luokkatasoille, joilla voidaan arvioida oppilaiden oppimaan oppimisen taitoja. Arvioin-

tikohteena on yleistynyt osaaminen ja ajattelutaito sekä halu soveltaa osaamistaan tehtävään. 

Testissä oppilaat tekevät luokassaan osaamistehtäviä sekä vastaavat asennetta koskeviin väit-

tämiin oppimisesta ja koulusta. (Helsingin yliopisto.)  
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4.5 Vahvistavan ja korjaavan palautteen antaminen 

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tarpeen myönteisen ja erityisesti korjaavan palautteen antami-

sessa. Niin työelämän esimiehen kuin myös koulun opettajan täytyy vaihtaa toimintatapaa 

tilanteen mukaan, milloin kannustamiseen, valmentamiseen, kysyvään ja tutkivaan otteeseen 

tai selkeään ohjaamiseen. Toimintakulttuuri missä annetaan kannustusta ja myönteistä palau-

tetta, parantaa työskentelyn ilmapiiriä. Palautteenantajan tulee kiinnittää huomiota siihen mitä 

sanoo ja miten. Palaute on vuorovaikutusta, oppimista ja kehittämistä, minkä kohteena on 

työn suorittaminen, mutta myös koko yhteisön, työn ja tekijän kehittäminen. (Kupias, Peltola 

& Saloraita, 2011, s. 14–16.) Palautteen antaminen on voimakas menetelmä, koska se voi 

vaikuttaa oppilaan itsensä arvioimiseen, minäkäsitykseen, itsetuntoon ja pystyvyyden tuntee-

seen (Aro ym., 2014, s. 15; Kupias, Peltola & Saloraita, 2011, s. 53.) 

Palaute on tietoa toiminnassa menestymisestä, kehua tai kritiikkiä. Se voi myös kertoa, miten 

henkilön tekeminen vaikuttaa muihin ja koko yhteisöön. (Kupias, Peltola & Saloraita, 2011, s. 

21.) Oppilaan yrittämisen halua ja sitkeyden kehittymistä tukee myös hyvästä ponnistelusta 

annettu palaute (Aro ym., 2014, s. 17). Palautteessa esille tuleva asenne virheiden merkityk-

sestä kehittymisessä välittää oppilaalle ajattelutavan, että osaamista voi kasvattaa (Haimovitz 

& Dweck, 2016; Moore & Smith, 2018). Oppilaalle annettavan palautteen tulee olla rehellistä 

ja liittyä aitoon tekemiseen (Aro ym., 2014, s. 15, s. 18; Curry & Johnson, 1990, s. 92.) Oppi-

laan on hyvä saada tarkkaa tietoa onnistumisestaan. Liiallinen yleinen kehuminen voi opettaa 

oppilaan luottamaan vain ulkoiseen hyväksyntään sen sijaan, että oppisi luottamaan omaan 

kokemukseen ja arviointiin (Curry & Johnson, 1990, s. 92). Se voi myös aiheuttaa lapselle 

virheellisen minäkuvan (Lawrence, 2006, s. 21). 

Palautteessa voidaan tuoda esille henkilön vahvuuksia ja hyvin sujuvia asioita, jolloin tunne 

osaamisesta vahvistaa hyvinvointia. Opettajan myönteinen palaute, kannustus ja rohkaisu yl-

läpitää ja kasvattaa oppimisen iloa ja motivaatiota (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 116). 

Palaute vaatii aina rinnalleen myös tavoitteen eli minkä suhteen palautetta annetaan. (Kupias, 

Peltola & Saloraita, 2011, s. 21.) Oppilaalle voi esimerkiksi kerrata, mikä on työskentelyn 

tavoite ja miten siihen päästään (Aro ym., 2014, s. 17). Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden (2014, s. 52) mukaan palautteessa tulee korostaa oppilaan vahvuuksia ja kannus-

taa luottamaan omiin mahdollisuuksiinsa, jolloin oppilaan itsetunto ja oppimismotivaatio kas-

vavat (Opetushallitus, 2014). 
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Ilman palautetta työn tekemisen merkitys ja motivaatio katoavat. Samalla myös sanattoman ja 

epäsuoran palautteen virheellisten tulkintojen vaara kasvaa. Ihmisten välisessä vuorovaiku-

tuksessa tulkitsemme toisten käyttäytymistä ja päättelemme ”rivien välistä”, mitä mieltä toi-

nen on, mikä ei välttämättä osu oikeaan. Suorassa palautteessa voi perustella omaa palautet-

taan ja keskustella mahdollisista tulkintaeroista. Myönteinen palautekulttuuri on yhteydessä 

ihmisten parempaan itsetuntemukseen, ilmapiiriin, suoritukseen, oppimiseen ja oikeanlaiseen 

tekemiseen. Lisäksi se voi vaikuttaa turvallisuudentunteeseen, tyytyväisyyteen ja hyväksytyk-

si kokemisen tunteeseen. Myönteinen ajattelu itsestä ja muista auttaa vahvistamaan myös yh-

teenkuuluvuuden tunnetta ja itsetuntoa. Työskentely kiinnostaa entistä enemmän, vastuuntun-

to kasvaa ja motivaatio lisääntyy. (Kupias, Peltola & Saloraita, 2011, s. 16–18.) 

Vertaispalautteen avulla voidaan laajentaa omaa ja toisten näkemyksiä sekä kehittää osaamis-

ta. Itsereflektio tai itsearviointi on palautetta itselle omasta toiminnasta, vaikuttimista ja ar-

voista. Taitava palautteenantaja käynnistää tai vahvistaa yksilön sisäistä palautetta eli miten 

henkilö itse pohtii omaa toimintaansa. (Kupias, Peltola & Saloraita, 2011, s. 18–19.) Palaut-

teenannossa kannattaisi ensin selvittää oppilaan itsearvio tai oma käsitys asiasta ja vasta sen 

jälkeen aikuinen voi kertoa oman mielipiteensä. Yhdellä kertaa palautetta kannattaa antaa 

korkeintaan neljästä viidestä asiasta. (Aho, 1996, s. 52.) Usein opettajat tuovat vain yhden 

asian kerrallaan oppilaan huomion kohteeksi ja esimerkiksi korjaavat ainoastaan siihen liitty-

vät virheet ainekirjoituksessa (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 117). Yksittäiseen oppilaaseen 

kohdistuva palaute pyritään myös antamaan kahden kesken. (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 

117.)  

Vahvistava ja kannustava palaute tai korjaava palaute voi tilanteesta riippuen tuntua vastaan-

ottajasta positiiviselta, negatiiviselta tai neutraalilta. Palaute joka tukee omaa positiivista käsi-

tystä, on helppo vastaanottaa, mutta palaute joka on ristiriidassa oman käsityksen kanssa, ai-

heuttaa ikäviä tunteita tai se torjutaan kokonaan. (Kupias, Peltola & Saloraita, 2011, s. 23–

24.) Oppilaan suhde palautteen antajaan pitäisi olla luottamuksellinen. Tällöin minän kanssa 

ristiriitaiseltakin tuntuva palaute voi mennä paremmin perille. (Aho, 1996, s. 53.) Jos lapsella 

on korkea itsetunto, hän ei koe negatiivista kritiikkiä niin uhkaavana tai niin voimakkaasti 

kuin jos itsetunto olisi matalampi. Korkean itsetunnon lapsi todennäköisesti hyväksyy kritii-

kin objektiivisesti ja kehittää asenteen, että yrittää parantaa seuraavalla kerralla. (Lawrence, 

2006, s. 45.) Itsetunnoltaan matalalle oppilaalle kirjallinen palaute on todettu usein tehok-

kaammaksi kuin suullinen palaute, kuin myös yksityisesti annettu suullinen palaute on pa-

rempi kuin muiden läsnä ollessa annettu suullinen palaute. (Aho, 1996, s. 53.) 
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Palaute voi olla kontrolloivaa, neuvovaa, oivalluttavaa tai dialogista. Näkökulmasta riippuen 

palaute voi toimia kontrolloinnin tai kehittämisen välineenä. Toimintatapa voi vaihdella tilan-

teesta riippuen, mutta se voi myös kummuta henkilön johtamis- ja ihmiskäsityksestä. Pitääkö 

ihmisille kertoa, kuinka asiat tehdään ja kontrolloida asioiden sujumista vai ovatko ihmiset 

motivoituneita ja heihin voi luottaa? Kontrolloiva palaute keskittyy tarkastelemaan tavoittei-

den saavuttamista. Neuvovassa palautteessa tavoitellaan kehittymistä ja kerrotaan, kuinka asia 

tehdään. Oivalluttavan palautteen tarkoituksena on ymmärtää, miksi tulee toimia tietyllä ta-

valla. Dialogisessa palautteessa innostetaan tutkimaan omaa työskentelyään ja innovoimaan 

toimintaa yhdessä. (Kupias, Peltola ja Saloraita, 2011, s. 27–29.) Aidossa vuorovaikutteisessa 

ja dialogisessa palautteessa osapuolet rakentavat yhteistä näkemystä asioista (Kupias, Peltola 

& Saloraita, 2011, s. 36). Oppilaan itsetunto kasvaa hänen rehellisessä kuulemisessa, ajatusten 

tärkeänä pitämisessä ja hänen välittämisestä (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 90).  

Kupiaksen, Peltolan ja Saloraitan (2011, s. 29) mukaan työntekijöiden mielestä hyvä palaute 

on rehellistä, arvostavaa ja yksilöityä, jolloin se on perusteltua ja konkreettista. Palaute koh-

distuu toimintaan, ei persoonaan, mutta huomioi vastaanottajan persoonan tyylissä, miten pa-

laute annetaan. Viesti sovitetaan kuulijan mukaan. Palautteensaajan näkemys asiasta myös 

kuunnellaan. Palautteessa tuodaan esille hyvin sujuvat asiat ja ei-toivotut asiat käydään läpi 

rakentavassa ja kehittävässä hengessä. Palautteenantaja tarjoaa korjausehdotuksia ja vaihtoeh-

toisia tapoja toimia. Palaute johtaa mielellään konkreettisiin toimenpiteisiin. Parhaimmillaan 

palautteensaajalle jää tunne: ”Minulla on paljon voimavaroja ja osaamista, joista voin olla 

tyytyväinen. Sen lisäksi sain vielä hyviä ideoita ja konkreettista apua jatkokehittymiselleni.” 

Nämä samat ohjeet ja käsitykset pätevät myös oppilaalle annettavaan palautteeseen. (Kupias, 

Peltola & Saloraita, 2011, s. 29.) 

Palautteen hampurilaismallin ideana on kertoa vastaanottajalle ensin jotain positiivista hänen 

toiminnastaan, minkä jälkeen kerrotaan korjattava asia eli itse pihvi ja lopuksi tehdään yh-

teenveto tai kannustus positiivisessa hengessä (Kupias, Peltola & Saloraita, 2011, s. 34; Aho, 

1996, s. 52). Korjaava palaute on helpommin hyväksyttävissä, kun se annetaan vahvistavan 

palautteen yhteydessä. Kuitenkin vahvistavaa palautetta pitäisi antaa jopa viisi kertaa enem-

män kuin korjaavaa palautetta. Jos malliin tottuu ja se tulee vastaanottajalle tutuksi, voi posi-

tiivisen palautteen aikana jo alkaa odottamaan varsinaista pihviä. Alun vahvista palaute voi 

tällöin tuntua vain mekaaniselta suoritukselta, mistä aitous on kaukana ja minkä vastaanottaja 

kokee kielteisessä valossa. (Kupias, Peltola & Saloraita, 2011, s. 34–36.) 
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Palautteen ydinaluetta ovat tulokset sekä osaaminen ja työskentelytaidot. Keltikangas–

Järvisen (1995, s. 217) mukaan joskus on kuitenkin kehuttava lasta itseään ilman mitään eri-

tyistä syytä, että hän on mukava ja hänen kanssaan on kiva olla. Kupias, Peltola ja Saloraita 

(2011, 163–164) toteavat, että henkilökohtaisia alueita ovat ihmisen asenne, motivaatio sekä 

uskomukset työtä ja yhteisöä kohtaan. Varsinkin korjaavassa palautteessa erityisen herkkä 

alue on, millainen ihminen on eli ihmisen minäkäsitys. Jos palautteessa otetaan ydinminä pu-

heeksi, on toiminnan oltava erittäin hienotunteista, arvostavaa ja kuuntelevaa. Palautteenanta-

jan tulee huomioida, että temperamentti ja perinnölliset taipumukset ovat luontaisia kullekin 

yksilölle, eikä niitä voi muuttaa, mutta itseään voi oppia ymmärtämään paremmin ja toimi-

maan tarkoituksenmukaisesti. (Kupias, Peltola ja Saloraita, 2011, 163–164.) Temperamentti 

on synnynnäinen taipumus yksilölliseen reagointi- ja käyttäytymistyyliin. Yksilölliset erot 

aivoissa vaikuttavat siihen, millainen temperamentti ihmiselle muodostuu. Ihmisen lopullinen 

persoonallisuus ja käytös riippuvat kuitenkin useammasta tekijästä, jotka rakentuvat kasva-

tuksen ja elämänkokemusten myötä. (Keltikangs–Järvinen , 2006, s. 35; Kupias, Peltola ja 

Saloraita, 2011, s. 165.)  

Ihmisten toimintaa ohjaavat erilainen osaaminen, asenne, itsetunto ja temperamentti. Tämä 

yksilökohtainen cocktail vaikuttaa siihen, millaisia suorituksia yksilö voi saada aikaan. Se 

vaikuttaa myös ihmisen tapaan suhtautua palautteeseen, ja siihen millainen palautteen antota-

pa olisi sopivin juuri kyseiselle henkilölle. (Kupias, Peltola ja Saloraita, 2011, s.163.) 
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5 Haasteista selviytymisen mekanismit 

5.1 Selviytymiskeinot 

Ihminen kohtaa elämässään pieniä ja suuria koettelemuksia, joita hän käsittelee psykologisten 

selviytymiskeinojen (coping) avulla. Ihminen kokee ahdistusta ja minänsä uhatuksi, kun hä-

nen minäkäsityksensä (todellinen minäkäsitys) ja ympäristön (normatiivinen minäkäsitys) 

välillä on ristiriita. Selviytymiskeinojen tavoitteena on palauttaa mielen tasapaino ja lievittää 

ahdistusta. (Aho, 1996, s. 16; 2005, s. 28.) Lazaruksen kognitiivinen teoria stressin hallinnas-

sa vuodelta 1966 painottaa ihmisen omaa aktiivisuutta stressin käsittelijänä. Ihminen pyrkii 

käsittelemään ulkoisia tai sisäisiä vaatimuksiaan vähentämällä, hallitsemalla tai sietämällä 

niitä. Selviytymiskeinot voivat muuttua ja kehittyä elämän aikana ja niitä voi myös oppia. 

Stressitekijöiden käsittely auttaa vähentämään stressin haitallisia hyvinvointi- ja terveysvaiku-

tuksia. Tunteiden ja niiden säätely liittyy selviytymiskeinoihin kuin myös persoonallisuuden 

piirteet. Stressaavassa tapahtumassa ihminen joutuu arvioimaan tilannetta kognitiivisesti, mi-

hin vaikuttavat ihmisen piirteet, uskomukset ja tavoitteet sekä sillä hetkellä käytettävissä ole-

vat voimavarat ja stressitekijän luonne. (Feldt & Mäkikangas, 2015, s. 76–81.) Primaarissa 

arvioinnissa ihminen toteaa stressitekijän itselleen joko haitalliseksi, uhkaavaksi tai mahdolli-

suudeksi (Lazarus, 1990, s. 4.) Arviointi on riippuvainen yksilön minäkäsityksestä ja omista 

arvostuksista (Aho, 2005, s. 28). Sekundaarissa arvioinnissa ihminen pohtii mahdollisia sel-

viytymiskeinojaan (Feldt & Mäkikangas, 2015, s. 76). 

Lazarus & Lazarus (1994, s. 153) jakavat selviytymiskeinot ongelmasuuntautuneisiin ja tun-

nesuuntautuneisiin menetelmiin. Ongelmasuuntautuneissa keinoissa ihminen ajattelee, että 

hän voi tehdä jotain tilanteen ratkaisemiseksi, ja toimii aktiivisesti sen mukaisesti.  Tun-

nesuuntautuneissa keinoissa ihminen pyrkii lievittämään tilanteen aiheuttamia epämiellyttäviä 

tunteita. Nämä keinot näyttäytyvät esimerkiksi tunteiden purkamisena kiukutteluna, vihana tai 

itkemisenä, tuen etsimisenä muilta ihmisiltä, tilanteen välttelynä tai etäännyttämisenä sekä 

itseen kohdistuvina syytöksinä. Tunnesuuntautuneet keinot vähenevät ja ongelmasuuntautu-

neet keinot lisääntyvät lapsen kasvaessa kohti aikuisuutta. (Feldt & Mäkikangas, 2015, s. 77.) 

Lazarus (1996, s. 294) kuitenkin huomauttaa, että ihminen käyttää yleensä monia strategioita, 

sekä ongelmasuuntautuneita että tunnesuuntautuneita keinoja, selviytyäkseen stressaavasta 

tilanteesta. Sen vuoksi käytännön tasolla näitä ei tulisi erottaa toisistaan.  
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5.2 Puolustusmekanismit 

Puolustusmekanismit (defenssit) ovat ihmisen usein tiedostamattomia selviytymiskeinoja suo-

jata minäänsä ahdistukselta. Jos muut ihmiset vaativat yksilöltä muuta kuin mitä hän omasta 

mielestään on tai mihin hän kykenee, yksilön sisäinen tasapaino järkkyy ja hän ahdistuu, min-

kä seurauksena hän joutuu turvautumaan erilaisiin puolustusmekanismeihin (Aho, 1996, s. 

16). Puolustusmekanismi on kuin laastari, joka suojaa vähän aikaa käytettynä, mutta jos sitä 

pitää liian kauan tulehdusvaara kasvaa (Matikka, 23.11.2012.). Itsetunnoltaan matalalle yksi-

lölle puolustusmekanismeista voi tulla yleistynyt tapa selviytyä hankalista tilanteista. Ne eivät 

kuitenkaan tarjoa varsinaista ratkaisua ongelmaan. (Aho, 2005, s. 29.) 

Torjunnassa mielestä työnnetään pois ahdistavat asiat joko aktiivisesti tai tiedostamattomasti 

unohtaen. Asian arvo voidaan myös kieltään. (Aho, 2005, s. 29.) Matalan itsetunnon lapsi voi 

vältellä tehtävää, koska kokee riittämättömyyttä sen tekemiseen (Lawrence, 2006, s. 135). 

Esimerkiksi huonojen uutisten tosiasiat aluksi kielletään itseltä. Vasta kun mieli on valmis 

kohtaamaan kivun, otetaan todellisuus vastaan siedettävän pieninä annoksina. (Matikka, 

23.11.2012.) Yksinäinen lapsi voi myös todeta, että ei hän oikeastaan välitäkään kaverien 

seurasta. Projektiossa yksilö heijastaa omat itseltä hyväksymättömät ominaisuutensa muihin. 

Esimerkiksi kiusaaja saattaa huomata muiden kiusaamisen ja syyttä heitä siitä. Itseä ahdistava 

tilanne muuttuu ulkopuoliseksi. (Aho, 2005, s. 29–31.) Matala itsetunto voi aiheuttaa toisten 

syyttelynä, kun tuntee itsensä riittämättömäksi (Lawrence, 2006, s. 132). Regressiossa taan-

nutaan aikaisemmille kehitystasoille, usein pikkulapsen tasolle ja haetaan turvaa muista ihmi-

sistä. Esimerkiksi tavoitellaan huomiota, heittäydytään avuttomaksi tai käyttäydytään aggres-

siivisesti. Rationalisoinnissa turvaudutaan jälkiselittelyyn ja muiden syyttämiseen Esimerkik-

si kiusaaja selittää lyöneensä toista, koska tämä ärsytti. Fiksoitumisessa takerrutaan siihen, 

mikä on tuttua ja turvallista, koska uudet tilanteet aiheuttavat ahdistusta. Reaktiomuodostuk-

sessa korostetaan vastakkaisia ajattelu- ja toimintamalleja kuin mitä ovat yksilön todelliset 

ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen. Esimerkiksi epävarma ja arka lapsi alkaa kerskailla muil-

le. (Aho, 2005, s. 29–31.) Lapsi voi myös valehdella ja keksiä uskomattomia tarinoita (Law-

rence, 2006, s. 133).  Kompensaatiossa korvataan jonkin toisen alueen puutteet panostamalla 

johonkin toiseen alueeseen. Esimerkiksi suosiota haetaan kiusaamalla, jos hyväksymistä ei 

saada toivotuilla käyttäytymistavoilla, tai sosiaalinen arkuus ajaa paneutumaan johonkin yksi-

löharrastukseen. Eristäytymisessä paetaan sosiaalista vuorovaikutusta fyysisesti syrjään, fan-

tasiamaailmaan tai päihteiden käyttöön. Sublimaatiossa eli siirtämisessä ahdistavat asiat 

muovataan sosiaalisesti hyväksyttävämpään muotoon. Esimerkiksi aggressiivinen lapsi pur-
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kaa tunteitaan kilpailemalla kaikesta muiden kanssa. Aggressiossa voidaan verbaalisesti moit-

tia, pilkata, panetella, vähätellä tai nolata toisia. Nonverbaalisesti voidaan potkia, töniä, pakot-

taa, ottaa tavaroita, suhtautua alentuvasti sekä osoittaa eleillä ja ilmeillä negatiivisia tunteita. 

(Aho, 2005, s. 29–31.) Matala itsetunto, heikko osaaminen ja arvostuksen puute toisilta voi 

ilmetä aggressiivisena käyttäytymisenä (Lawrence, 2006, s. 137). 

Rationalisointia ja reaktionmuodostusta ei ole ihan pienillä lapsilla, sillä ne vaativat kognitii-

visesti korkeampaa kehitystä. Selviytymiskeinojen valikoima laajenee lapsen kasvaessa. Jos 

lapsi turvautuu usein puolustusmekanismeihin, lapsen ahdistuksen syitä pitää selvittää ja pyr-

kiä vähentämään ahdistusta. Opettamalla tapahtumien ennakointia ja uhkaavien tilanteiden 

tulkitsemista voidaan vähentää ahdistusta ja lisätä lapsen tietoisuutta. (Aho, 2005, s. 31–32.) 

5.3 Toiminta- ja tulkintatavat 

Haasteiden kohtaamista ja niiden ratkaisemista voidaan tarkastella myös toiminta- ja tulkinta-

tapojen (behavioral and cognitive strategies) näkökulmasta, mitä on käytetty eniten koulu-

ympäristössä. Toiminta- ja tulkintatapojen on havaittu ennustavan muutoksia muun muassa 

oppimistuloksissa ja kaverisuhteissa. (Nurmi, 2015, s. 101.) Sen mukaan aikaisemmat koke-

mukset ja palautteet samantyyppisissä tilanteissa vaikuttavat ihmisen käsitykseen itsestään ja 

itsetuntoon, mikä puolestaan ohjaa ihmisen ajattelua ja toimintaan uudessa tilanteessa, ja tämä 

edelleen vaikuttaa toiminnan lopputulokseen. Odotukset ja emootiot määrittävät toimintatapaa 

sekä tulokset ja syypäätelmät tulkintatapaa. Yksilön minäkäsitys eli käsitys omista kyvyistään 

ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa siihen, millaisia odotuksia ihmisessä syntyy uudessa haas-

teellisessa tilanteessa. (Määttä, 2018, s. 49; Nurmi, 2015, s. 93.)  

Näkökulma pohjautuu kognitiiviseen oppimisteoriaan, syypäätelmiin, ihmisen omaan aktiivi-

suuteen toimijana ja ihmisen persoonallisuuteen. Lisäksi motivaatio vaikuttaa osaltaan siihen, 

millaisiin kohteisiin ihminen suuntaa toimintaansa. Temperamentti vaikuttaa myös siihen, 

millaiset aistimukset eri ihmiset kokevat motivoiviksi ja vetävät heitä puoleensa. Motivaation 

pohjalta syntyy tavoitteita, joita toimintatavat pyrkivät toteuttamaan. Tulkintatavat tuottavat 

tietoa eri tilanteissa vaikuttavista tärkeistä tekijöistä ja muokkaavat palautetta yleensä itselle 

myönteisemmäksi. (Nurmi, 2015, s. 93.)  
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Kuva 3. Toiminta- ja tulkintatavat prosessikuvauksena (Nurmi, 2015, s. 95). 

Odotukset ja tunnetilat vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita ja suunnitelmia haasteen ratkai-

semiseksi muodostetaan (Määttä, 2018, s. 49). Odotus tehtävässä onnistumisesta ilmenee 

usein innostuneisuutena ja keskittymisenä. Sen sijaan epäonnistumisen ennakointi saa aikaan 

tehtävän välttämistä. Lopputuloksen ennakointi vaikuttaa siten myös toimintaan ja lisää enna-

koidun tuloksen todennäköisyyttä. Tehtävään keskittyminen kasvattaa onnistumisen mahdol-

lisuuksia ja tehtävän välttäminen lisää todennäköisyyttä epäonnistua. Toiminnan tulos ja sen 

arviointi vaikuttaa ihmisen minäkäsitykseen syypäätelmien mukaan. Jos ihminen arvioi onnis-

tumisen johtuneen hänen kyvyistään tai ponnisteluistaan, minäkäsityksen positiivisuus kas-

vaa. Sen sijaan jos ihminen kokee onnistumisen johtuneen tehtävän helppoudesta tai epäon-

nistumisen omien kykyjen heikkoudesta, minäkäsityksen negatiivisuus kasvaa. (Nurmi, 2015, 

s. 95; Määttä, 2018, s. 50).  

Persoonallisuuspsykologian käsitteitä voidaan hahmottaa ajattelemalla ihmisen persoonalli-

suus talona, jonka alimmassa kerroksessa on temperamentti ja perimä sekä ylimmässä kerrok-

sessa on ihmisen elämänkaari. Keskikerroksessa ovat motivaatio, tavoitteet ja strategiat. Toi-

minta- ja tulkintatavat kuuluvat keskikerroksen strategioihin. (Määttä, 2018, s. 50.)  
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6 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää luokanopettajien käsityksiä oppilaan itsetunnosta ja 

siihen liittyvistä lähikäsitteistä sekä millaisin tavoin oppilaan itsetuntoa voidaan tukea koulus-

sa ja millaisia haasteita siinä esiintyy. Tarkoituksena on myös verrata opettajien käsityksiä 

itsetunnon tukemisesta heidän omakohtaisiin kokemuksiin itsetuntoon vaikuttaneista asioista. 

Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten oppilaan itsetuntoa voidaan havaita koulussa ja mil-

laisia seurauksia itsetunnosta on oppilaan koulunkäyntiin. Tarkoituksena on myös selvittää 

tarkemmin, millaisia käsityksiä luokanopettajilla on luokan ilmapiirin rakentamisesta ja pa-

lautteen antamisesta. Luokanopettajat kuvaavat vastauksissaan omia käsityksiään ja koke-

muksiaan, jotka ovat muodostuneet elämänkokemuksista ja työskentelystä oppilaiden kanssa.  

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millainen käsitys luokanopettajilla on itsetunnosta ja sen lähikäsitteistä minäkäsityk-

sestä ja minäpystyvyydestä? 

2. Miten oppilaan itsetuntoa voidaan luokanopettajien mielestä havaita koulussa ja mi-

ten se vaikuttaa koulunkäyntiin? 

3. Millaisia omakohtaisia kokemuksia luokanopettajilla on itsetuntoon vaikuttaneista 

asioista? 

4. Miten luokanopettajien mielestä oppilaan itsetunnon kehittymistä voidaan tukea kou-

lussa ja millaisia haasteita siinä on? 

5. Miten luokanopettajat rakentavat luokan ilmapiiriä ja antavat palautetta? 
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7 Tutkimuksen toteutus 

7.1 Laadullinen tutkimus 

Tutkielmani on menetelmältään laadullinen, jossa pyrin selvittämään itsetunnon ilmiötä ko-

konaisvaltaisesti antaen tilaa tutkittavien käsityksille ja kokemuksille.  Hirsjärven, Remeksen 

ja Sajavaaran (2015, s. 160–163) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on 

todellisen elämän kuvaaminen ja pyrkimyksenä on löytää tosiasioita keräämällä aineisto 

luonnollisissa tilanteissa. Tutkielmassani toteutuu myös muita laadullisen tutkimuksen omi-

naispiirteitä, joita ovat ihmisen käyttäminen tiedonkeruun välineenä, aineiston kerääminen 

metodilla, jossa tutkittavien ”ääni” pääsee esille, kohdejoukon valinta tarkoituksen mukaan 

sekä aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu induktiivisesti. Lisäksi aineistoni 

tapauksia käsitellään ja tulkitaan ainutlaatuisina sekä osittain tutkimukseni on tarkentunut 

joustavasti aineistoni mukaan (Hirsjärvi ym., 2015, s. 164). 

Ihmisen eli tutkijan käyttäminen tiedonkeruun välineenä perustuu ajatukseen, että tutkija pys-

tyy joustavasti sopeutumaan vaihteleviin tutkimustilanteisiin. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkija luottaa enemmän omien havaintojensa ja keskustelujensa avulla saatuun tietoon kuin 

mittausvälineillä tuotettuun tietoon. (Hirsjärvi ym., 2015, s. 164.) Tässä tutkielmassa hankin 

tietoa tutkittavasta ilmiöstä eli itsetunnosta keskustelemalla tutkittavien kanssa teemahaastat-

telun ohjaamana, mutta joustavasti reagoiden esiin nousseisiin keskustelunaiheisiin. Käyttä-

mäni teemahaastattelu on yksi tällainen metodi, jossa tutkittavat voivat vastata omin sanoin ja 

heidän näkökulmansa pääsee esiin (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 47). Tutkittavien luokanopet-

tajien kohdejoukko valikoitui asettamieni muutamien kriteerien perusteella ja osittain kohden-

tuen tiettyihin kouluihin ja ryhmään. Kohdejoukon valinnassa toteutui siis osittain harkinnan-

varaisuutta (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 59), mutta myös satunnaisuutta siinä mielessä, että 

haastateltaviksi valikoituivat ne henkilöt, jotka ilmoittivat halunsa osallistua tutkimukseeni.  

Laadullisen tutkimuksen havaintoja punnitaan kriittisesti, niitä analysoidaan ja niiden pohjalta 

kehitetään päätelmiä ja synteesejä tutkimuksen pääasioista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2015, s. 183). Tutkimuksessa aineistosta tehtävien päätelmien tavoitteena ei sinänsä ole niiden 

yleistettävyys. Kuitenkin tutkimuksen pohjalla on ajatus, että yksityisessä toistuu yleinen. 

Yksittäistä tapausta tarkasti tutkimalla voidaan saada esille tutkittavassa ilmiössä olevat mer-
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kittävät seikat, mitkä toistuvat usein tarkasteltaessa ilmiötä myös yleisesti. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara, 2015, s. 182.) 

Kvalitatiivinen tutkimus perustuu eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilo-

sofiaan (Metsämuuronen, 2008, s. 14), mikä pohjautuu ihmiskäsityksessä kokemuksen, mer-

kityksen ja yhteisöllisyyden käsitteisiin sekä tiedonkäsityksessä ymmärtämiseen ja tulkintaan. 

Hermeneuttinen tutkimus suuntautuu ihmisten väliseen kommunikaatioon, missä tulkitaan 

ihmisten ilmaisuja. Ilmaisut kantavat merkityksiä, joita lähestytään ymmärtämällä ja tulkitse-

malla. (Laine, 2010, s. 28–31.) 

7.2 Fenomenografinen tutkimusmenetelmä 

Tässä tutkielmassa käytän fenomenografista tutkimuksellista lähestymistapaa ja analyysipro-

sessia (Niikko, 2003, s. 7, 30), koska sen tarkastelun kohteena ovat erityisesti ihmisten arkito-

dellisuudessa muodostuneet käsitykset asioista (Metsämuuronen, 2008, s. 34; Niikko, 2003, s. 

29). Tutkimukseni kohteena ovat luokanopettajien käsitykset, jotka ovat muodostuneet heidän 

kokemustensa, ajatustensa ja ymmärryksensä tuloksena oppilaan itsetunnosta ja sen tukemi-

sesta koulussa (ilmiö). Fenomenografisessa tutkimuksessa kuvataan jotakin ilmiötä, miten se 

ilmenee tutkittavien tietoisuudessa ja millaisia käsityksiä tutkittavilla on siitä. Ihmisten käsi-

tykset samastakin asiasta voivat vaihdella ja lisäksi käsitykset saattavat myös muuttua. (Met-

sämuuronen, 2011, s. 240.) Fenomenografiassa käsityksellä tarkoitetaan ymmärtämistä tai 

näkemystä jostakin asiasta sekä myös kokemusta asiasta. Kokemusten kautta muodostetaan 

käsityksiä ja niiden tarkennuksia. Ihmisen käsityksissä heijastuu kokemus ympäröivästä maa-

ilmasta ja merkitysten antaminen. (Niikko, 2003, s. 25.) Käsitys on siis kokemuksen ja ajatte-

lun avulla muodostettu kuva jostakin ilmiöstä. Taustalla on ontologinen ajatus, että objektiivi-

sen todellisuuden merkitys ilmenee ihmisten tietoisuuden ja erilaisten käsitysten kautta (Met-

sämuuronen, 2008, s. 10. 34; Valkonen, 2006, s. 23). Vastavuoroisesti ihmisen ajatukset ja 

käsitykset asioista ja ilmiöiden välisistä suhteista vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen. Kui-

tenkaan toiminnan ja käsitysten välillä ei ole suoraa yhteyttä eli käsityksistä ei voi suoraan 

päätellä, miten yksilöt toimivat todellisuudessa. (Niikko, 2003, s. 28.) Luokanopettajien käsi-

tyksistä oppilaan itsetunnosta ja sen tukemisesta ei voida siis varmuudella päätellä, miten luo-

kanopettajat toimivat todellisuuden vaihtelevissa tilanteissa. 

Fenomenografiassa painotetaan toisen asteen näkökulmaa eli tutkimuksessa ollaan kiinnostu-

neita toisten ihmisten tavoista kokea ja käsittää jotakin ympäröivässä maailmassa. Päätelmissä 
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keskitytään muiden ihmisten ajatuksiin ja pyritään tutkijan omien käsitysten vaikutusten eris-

tämiseen ja minimointiin. Tutkimuskohteena ovat ihmisten erilaiset tavat havaita, ymmärtää, 

tulkita ja käsitteellistää tutkimuksen kohteena oleva ilmiö. Päämääränä on paljastaa käsitysten 

variaatio ja tuoda esille mahdollisimman paljon erilaisia ajattelutapoja tutkittavasta ilmiöstä. 

(Niikko, 2003, s. 24–29.)  Kokemuksien lisäksi ihmisten käsityksiin voivat vaikuttaa muun muassa 

ikä, sukupuoli ja koulutustausta (Metsämuuronen, 2008, s. 34). Kiinnostuksen kohteena on ajatte-

lun sisältö, eikä niinkään ajattelun prosessi tai siihen liittyvät havainnot tai miksi ihmisellä on 

tietynlaisia käsityksiä. (Niikko, 2003, s. 24–29.) Koska todellisuus saa merkityksen ihmisen 

oman tulkinnan kautta, saadaan yhden ihminen käsitysten kautta selville vain osan ilmiöstä 

(Valkonen, 2006, s. 23). Harvoin myöskään yksi ihminen antaa yhdellä kerralla täydellistä 

kuvausta käsityksestään (Niikko, 2003, s. 27). Kuvaamalla eri ihmisten erilaisia käsityksiä 

jostakin ilmiöstä useampien näkökulmien kautta voidaan paremmin tavoittaa ilmiön koko-

naiskuva (Valkonen, 2006, s. 23). Tutkielmani kohteena ovat siis luokanopettajien käsitykset, 

niiden sisältö sekä sisällön vaihtelu ja kirjo. 

Tyypillisin tiedonhankintatapa on yksilöllinen haastattelu, jossa suhteellisen avoimilla ja väl-

jillä kysymyksillä rohkaistaan haastateltavaa reflektoimaan tutkittavan ilmiön eri puolia 

(Niikko, 2003, s. 23). Aineistolähtöisessä kuin myös teoriasidonnaisessa analyysissä pyritään 

induktiiviseen päättelyyn, missä yksittäisistä merkityksistä pyritään kohti yleistä teoreettista 

kokonaisuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 95–98).  Tässä tutkielmassa aineistolähtöisenä 

lähtökohtana ovat empiirisen haastatteluaineiston tarjoamat luokanopettajien käsitykset. Mer-

kityksiä etsitään aineistosta ja sitä kautta pyritään luomaan kokonaisuutta itsetunnon tukemi-

sen ilmiöstä.   

Analyysivaiheessa pyritään sulkemaan tutkijan aikaisempi tieto ja ennakkokäsitykset analyy-

sin ulkopuolelle, mikä nähdään kuitenkin haastavana toteuttaa. Tutkijan on hyvä tiedostaa 

ennakkokäsityksensä ja tuoda ne esille tutkimuksessaan (Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 96–98; 

Niikko, 2003, s. 35) Kandidaatin tutkielmassani perehdyin kirjallisuuskatsauksen avulla itse-

tuntoon, sen kehittymiseen lapsuudessa ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä miten itsetuntoa 

voidaan tukea koulussa. Ennakkokäsitykseeni siis kuului teoreettinen tieto itsetunnosta ja 

yleinen käsitys itsetunnon tukemiseen liittyvistä toimintatavoista. Lähtökohtaani kuului myös 

kiinnostus itsetunnon ilmiötä kohtaan ja sen pitämistä tärkeänä ja huomioon otettavana asiana 

koulutyössä. Odotuksenani myös oli, että opettajilla on jonkinlainen yleinen käsitys itsetun-

nosta. Kuitenkaan itselläni ei ollut ennakkokäsityksiä sen suhteen, kuinka hyvin luokanopetta-

jat ovat perillä itsetunnon tukemiseen liittyvistä mahdollisuuksista koulussa. Toisaalta Alasta-
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lon ja Åkermanin (2010, s. 317) mukaan huolellinen perehtyminen tutkittavaan ilmiöön hel-

pottaa haastatteluvaiheessa tarkentavien kysymysten esittämistä aiheesta, jolloin saadaan esil-

le enemmän hedelmällisiä yksityiskohtia. 

Analyysissä etsitään merkityksellisiä ilmauksia, joita luokitellaan vertailemalla niitä toisiinsa 

etsimällä samankaltaisuuksia, erilaisuuksia ja poikkeavuuksia. Ilmausten ajatukselliset koko-

naisuudet säilytetään eli niiden asiayhteyksiä ei katkaista. Analyysin tuloksena saadaan erilai-

sia kategorioita (luokkia), jotka ilmaistaan ydinmerkitysten termein. Kategorioita voidaan 

vielä pyrkiä yhdistelemään ylemmäntason kuvauskategorioiksi, jotka yhdessä muodostavat 

kategoriajoukon. (Niikko, 2003, s. 34–36.)  

7.3 Tutkimusaineiston hankinta teemahaastattelulla 

Koska tutkimukseni kohdistuu luokanopettajien käsityksiin, on luonnollista kysyä niitä suo-

raan heiltä itseltään. Ihmistieteellisen tutkimuksen perusaineistonkeruumenetelmä on jo pit-

kään ollut haastattelu, myös fenomenografisessa tutkimuksessa aineisto kerätään yleensä 

haastattelujen avulla (Pietilä, 2010, s. 179; Niikko, 2003, s. 31). Käytin tutkielmassani teema-

haastattelua eli niin sanottua puolistrukturoitua haastattelua, missä etukäteen valitut teemat 

perustuvat usein tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyihin asioihin. Teemahaastattelussa pyritään 

löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimustehtävän mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 88.) Kuitenkin kysymysten tarkka muoto ja järjestys voi vaihdella. Etuna onkin me-

netelmän joustavuus haastattelutilanteessa, missä voidaan säädellä aiheiden käsittelyn järjes-

tystä myötäillen vastaajan esille tuomia asioita. Teemahaastattelussa on myös hyvä mahdolli-

suus selventää ja syventää vastaajan antamia tietoja, kuin myös tarvittaessa tavoittaa haasta-

teltavat myöhemmin täydentämään puutteellisia vastauksia. Vastaajat voivat myös suhteelli-

sen vapaasti tuoda esille merkittäviksi kokemiaan asioita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2015, s. 205 ja 208; Eskola & Vastamäki, 2007, s. 25–28) Etukäteen valmiiksi mietitty haas-

tattelurunko (kts. Liite 1.) antaa myös mielestäni sopivasti tukea haastattelijalle viedä haastat-

telua eteenpäin unohtamatta olennaisia asioita. Erityisesti teemahaastattelu sopii käytettäväksi 

esimerkiksi tutkimuksissa, joissa halutaan selvittää heikosti tiedostettuja asioita (Metsämuu-

ronen, 2008, s. 41). Yleensä itsetunnosta kaikilla on jonkinlainen yleinen ymmärrys, mutta 

ehkä sen ilmeneminen, vaikutukset ja tukemisen muodot voivat olla heikommin tiedostettuja.  

Haastattelujen teko edellyttää huolellista suunnittelua ja mielellään myös kouluttautumista 

haastattelijan rooliin. Haastattelun luotettavuutta voi heikentää se, että vastaaja haluaa antaa 
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sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia ja esiintyä esimerkillisesti. Haastatteluaineisto on myös 

tilannesidonnaista eli vastaajat voivat tuoda toisessa tilanteessa esille erilaisia asioita. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara, 2015, s. 206.)  

Yksilöhaastatteluun päädyin jo senkin vuoksi, että sopivan haastatteluajan sopiminen on hel-

pompaa kuin myös sen käytännöllisen seikan vuoksi, että äänitallenteessa useamman puhujan 

seuraaminen litteroinnissa voi olla haasteellisempaa. Lisäksi uskoin myös, että itsetunnon 

aiheesta on vapaampaa keskustella kahden kesken, koska varsinkin omien itsetuntoon vaikut-

taneiden kokemusten kertominen voi tuntua henkilökohtaiselta. Pietilän (2010, s. 181) mu-

kaan ryhmäkeskusteluissa aiheet käsittelevätkin yleensä yleisempiä teemoja. Hirsjärvi, Remes 

ja Sajavaara (2015, s. 206) toteavat, että haastattelun vastaajiksi suunnitellut henkilöt saadaan 

yleensä mukaan tutkimukseen. Tähän pro gradu tutkielmaan kuitenkin opettajia oli suhteelli-

sen haastavaa saada lupautumaan haastatteluun, mihin osaltaan vaikutti tutkielmani aineiston-

keruun nopea aikataulu. 

7.4 Teemahaastattelujen kohdejoukko ja toteuttaminen 

Haastateltaviksi rajasin alakoulun luokanopettajat, jotka ovat yhtäjaksoisesti opettaneet samaa 

luokkaa vähintään puoli vuotta eli lukuvuoden alusta lähtien Pohjois-Pohjanmaalla. Rajasin 

haastateltavien määrän neljään tutkimukseen käytettävän rajallisen ajan vuoksi ja myös siksi, 

että tavoitteenani oli perehtyä saamaani aineistoon huolellisesti ja syvällisesti. 

Haastateltavia hain jo valmistuneiden opiskelukavereideni, ohjaajani yhteistyökoulujen ja 

itselleni entuudestaan tutun koulun luokanopettajista. Kaksi haastateltavaa sain valmistunei-

den opiskelukavereideni whatsapp-ryhmästä. Lähestyin myös kahden koulun rehtoreita säh-

köpostilla helmikuun 2019 lopulla esittelemällä tutkimusaiheeni ja pyytämällä heitä välittä-

mään tiedon koulunsa opettajille. Sen jälkeen lähestyin suoraan noin kuutta näiden koulujen 

opettajaa seminaarissa ja sähköpostilla sekä muistutustekstiviestillä heti talvilomaviikon jäl-

keen. Viimeisessä vaiheessa hain erityisesti miesopettajaa. Haastattelupyynnön saanneista 

koulujen 29 opettajasta kaksi vastasi myöntävästi. He, joilta sain kielteisen vastauksen, veto-

sivat kiireeseen johtuen erilaisista hankkeista tai koulutuksista sekä sairasloman aiheuttamasta 

työn kasaantumisesta.  

Lopullinen neljä haastattelemaani luokanopettajaa koostuu kolmesta naisesta ja yhdestä mie-

hestä, joista ennestään tunsin kaksi henkilöä ja kaksi oli ennestään tuntematonta. Iältään opet-
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tajat ovat 33–38-vuotiaita. Luokanopettajina he ovat toimineet 1,5–10 vuotta. Kahdella on 

lisäksi aineenopettajan koulutus ja tästä työkokemusta 4–6 vuotta. Ottaen tämän huomioon 

työkokemus yleensä opettajan toimesta tasoittuu 7–10 vuoteen. Haastattelemistani opettajista 

kaksi toimii luokanopettajina eri kouluissa Oulussa ja kaksi muualla Pohjois-Pohjanmaalla 

niin ikään eri kouluissa. Haastattelujen ajankohtana kaksi luokanopettajaa toimi alkuluokkien 

opettajina ja kaksi muuta viidennen luokkien opettajina. Kauempana olevat luokanopettajat 

haastattelin maaliskuun alussa tallentavan Skype-puhelun avulla ja Oulussa sijaitsevat luo-

kanopettajat kasvokkain heidän omissa kouluissaan maaliskuun loppupuolella käyttäen tieto-

koneen puheentallennus-ohjelmaa. Haastattelujen kesto vaihteli vajaasta tunnista puoleentois-

ta tuntiin. Kaikki haastattelut toteutettiin opettajien pitämien opetustuntien jälkeen heidän itse 

valitsemassaan rauhallisessa tilassa, kolme koululla ja yksi kotona. Ennakkotietona he tiesivät 

tutkimukseni aiheen olevan oppilaan itsetunnon tukeminen. 

Haastattelujen aluksi selvitin ensin opettajien perustiedot, kuten iän, koulutustaustan, opetta-

jakokemuksen määrän sekä nykyisen luokan luokka-asteen, oppilasmäärän ja tukea tarvitsevi-

en oppilaiden määrän. Haastateltavien peruslähtökohtien ymmärtäminen taustoittaa, millai-

sessa kontekstissa opettajan käsitykset ovat muodostuneet ja millaiseen ympäristöön opettaji-

en antamat esimerkit liittyvät.  Haastattelut etenivät suunnittelemieni teemojen mukaan, mutta 

keskustelun tyylisesti syventyen välillä joihinkin teemoihin enemmän. Varsinkin haastattelu-

jen alkuvaiheessa pyrin antamaan tutkittaville vapauden puhua ilman liian ohjailevia kysy-

myksiä. Tarkoituksenani oli saada selville puhtaasti opettajien omista käsityksistä nousevia 

itsetuntoon liittyviä ajatuksia. Vasta haastattelujen loppupuolella esitin tarkentavia kysymyk-

siä palautteen antamiseen, ilmapiiriin luomiseen ja oppimisen ohjaamiseen. 

7.5 Tutkimusaineiston käsittely ja sisällönanalyysi 

Silloin kun tutkimus kohdistuu haastatteluissa esiin tuleviin asiasisältöihin, kuten tässä feno-

menografisessa tutkimuksessa, ei Ruusuvuoren (2010a, s. 356) mukaan litteroinnissa tarvitse 

huomioida kovin tarkkaan, miten haastateltavat ilmaisevat asiansa. Haastattelijan puheenvuo-

rot on myös hyvä litteroida, jotta tutkija voi päätellä, miten kysymysten muotoilu on voinut 

vaikuttaa saatuun vastaukseen (Ruusuvuori, 2010a, s. 356). Käytin litteroinnissa apuna ohjel-

maa, minkä avulla puhetta voi muun muassa hidastaa. Tämän vuoksi jouduin aluksi muunta-

maan haastattelujen äänitiedostot mp3 muotoon. Litteroin aineiston huolellisesti ja sanatarkas-

ti, mutta jätin kuitenkin merkitsemättä äännähdyksiä, toistoja, korjauksia ja taukoja.  Kesken 
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puheessa olevat miettimisen tauot merkitsin pisteillä. Lisäksi jätin osittain kirjoittamatta usein 

puheessa toistuvan ”niinku” sanan. Tulosten analysoinnissa jätin lainauksista pois myös liian 

usein toistuvan ”tavallaan” sanan selkeyttämään ilmausten sisältöä. Litteroitua aineistoa tuli 

kaikkiaan yli 62 sivua vaihdellen 13 sivusta 17 sivuun per henkilö. Tutkittavien anonymitee-

tin suojaamiseksi muunsin heidän nimensä toisiksi, enkä myöskään mainitse heidän koulujen-

sa nimiä.  

Analyysitavaksi valitsin fenomenografisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin, jonka tavoit-

teena on luoda kuvauskategorioita tutkittavasta ilmiöstä (Metsämuuronen, 2008, s. 36). Tuo-

men ja Sarajärven (2018, s. 122) mukaan sisällönanalyysissä pyritään kuvaamaan sisältöä 

sanallisesti. Sisällönanalyysin tarkoituksena on luoda tutkittavasta ilmiöstä sanallinen ja sel-

keä kuvaus. Analysoinnin tuloksena sisällön informaatioarvo kasvaa, koska hajanaisesta ai-

neistosta pyritään luomaan tiivistä ja järjestettyä informaatiota, jonka avulla tutkittavasta il-

miöstä voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä. Analyysissä aineisto hajotetaan 

osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, s. 122.)  

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa luetaan ja perehdytään teksteihin sekä etsitään aineiston 

tekstin ilmauksista esiin tulevia merkityksiä, jotka liittyvät käsiteltäviin teemoihin (Tuomi & 

Sarajärvi, 2003, s. 111). Rajat tutkittavien henkilöiden välillä katoavat ja merkitysten löytämi-

sessä ei ole olennaista se keneltä ne löytyvät (Niikko, 2003, s. 33).  Valitsin aineistosta teksti-

katkelmia, merkitsin ja koodasin niitä tulkintani ohjaamana, mikä aineistossa on olennaista ja 

mikä ei. Etsin teksteistä tutkimuskysymyksiini eli teemoihini liittyviä merkittäviä ilmauksia. 

Käsittelin tekstit Wordillä yliviivaten eri väreillä eri teemoihin liittyvät ilmaukset. Sen jälkeen 

keräsin yhteen teemaan liittyvät ilmaukset Excelin yhdelle sivulle ja merkitsin kunkin ilmauk-

sen alkuperäisen löytöpaikan haastateltavan koodinimellä ja sivunumerolla, esimerkiksi Hele-

na3. Tämän avulla pystyin myös myöhemmin tarvittaessa tarkistamaan ilmauksen alkuperäi-

sen kontekstin. Excelin kullakin sivulla käsittelin yhteen teemaan liittyvät alkuperäiset ilma-

ukset Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 122–127) sisällönanalyysin ensimmäisen vaiheen mu-

kaan pelkistetyiksi ilmauksiksi eli kirjoitin toiseen sarakkeeseen ilmauksen redusoidussa 

muodossa. Yhdessä alkuperäisessä ilmauksessa saattoi tulla esille useampia merkittäviä asioi-

ta, jotka merkitsin erillisinä pelkistettyinä ilmauksina seuraavan esimerkkinä olevan taulukon 

mukaan.   
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Taulukko 1. Esimerkki itsetunnon havaitsemiseen liittyvien alkuperäisten ilmausten pelkistä-

misestä.   

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetyt ilmaukset 
  

T4: se oppilas ehkä ei oo niin kau-

heen ulospäin suuntautunu, ehkä 

vetäytyy vähän omaan itseensä ja 

saattaa jättäytyä vähä muitten ulko-

puolelleki 

Ei ole kovin  

ulospäinsuuntautunut 

Vetäytyy 

itseensä 

Jättäytyy  

muiden  

ulkopuolelle 

J7: se oli koko syksyn alkuun, että: 

"Emmä ossaa, emmä opi, tää on 

liian vaikiaa, emmä ossaa." 

Sanoo, ettei osaa,  

ei opi tai on liian  

vaikeaa     

H3: lapsi pystyy realistisesti arvi-

oimaan sitä itseensä, et näkkee sit-

ten ne myös, että hei tätä mä harjot-

telen vielä ja tän mä jo osaan.  

Osaa arvioida  

realistisesti omaa 

osaamistaan 

    

K5: yritetään olla joku muu ku oi-

keasti ollaan. Se on semmosta… 

veetään semmosta showta. Usein se 

on sitte ehkä se, että ollaan pellejä. 

Halutaan vettää joka asia vähän 

överinä vitsiksi, häiriköidään tai 

jottain. 

Roolin vetäminen,  

ei ole oma itsensä 

Asiat vedetään 

vitsiksi ja  

pelleillään 

Häiriköidään 

 

Analyysin toisessa vaiheessa ryhmittelin pelkistetyt ilmaukset omiin kategorioihinsa eli luok-

kiinsa siten, että samaa tarkoittavat ilmaukset ryhmittelin omiin kategorioihinsa, joille annoin 

sisältöä kuvaavat nimet (Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 112–113). Analyysin kriittinen vaihe on 

kategorioiden muodostaminen, sillä silloin tutkija päättää oman tulkintansa perusteella, mil-

laisiin kategorioihin eri ilmaisut kuuluvat (Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 103). Ilmauksia tulee 

verrata saman kategorian sisällä oleviin ilmauksiin sekä eri kategorioiden ilmauksiin (Niikko, 

2003, s. 36). Excelissä kopioin pelkistetyt ilmaukset uuteen eri kategorioiden taulukkoon, 

missä pystyin helposti ryhmittelemään ja tarvittaessa siirtämään pelkistettyjä ilmauksia ver-

taillessani niitä toisiinsa. Jos pelkistettyjä ilmauksia oli paljon, käytin myös värejä avuksi 

merkitsemällä samaan ryhmään kuuluvat ilmaukset samalla värillä. Kolmannessa vaiheessa 

jatketaan alakategorioiden yhdistämistä kuvaaviksi yläkategorioiksi eli luodaan teoreettiset 

käsitteet, mitä kutsutaan aineiston abstrahoinniksi. (Tuomi & Sarajärvi, s 2018, s. 122–127.) 
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8 Tutkimustulokset 

8.1 Itsetunto, minäkäsitys ja minäpystyvyys luokanopettajien määritteleminä 

Luokanopettajien käsitykset itsetunnosta, minäkäsityksestä ja itseluottamuksesta menivät osit-

tain päällekkäin, kuten ne menevät monissa teorioissakin. Taulukossa 2 on esitetty opettajien 

maininnoista koostettujen alakategorioiden esiintyminen eri käsitysten määrittelyjen yhtey-

dessä.  

Taulukko 2. Opettajien käsityksien (itsetunnosta, minäkäsityksestä ja minäpystyvyydestä) 

jakaantuminen muodostuneisiin alakategorioihin. 

ALAKATEGORIAT ITSETUNTO MINÄKÄSITYS MINÄPYSTYVYYS 

Käsitys itsestä x x   

Tietää omat taidot ja kyvyt x x x 

Arvostaa itseään x x   

Uskallus ja itseensä  

luottaminen 
x   x 

Muodostuu kokemuksista   x 
 

Varma/epävarma  

käyttäytyminen 
x  x x 

Muiden tuki     x 

Muiden mielipide ja palaute x x   

 

Luokanopettajat määrittelivät itsetuntoon kuuluvaksi muun muassa käsityksen itsestä, itsear-

vostuksen ja uskalluksen. Nämä tulivat esille esimerkiksi seuraavissa ilmauksissa. 

Tiina: ”…käsitys omasta itsestä ja miten ite arvostaa itseään, että millä tavalla, mi-

ten hyvässä arvossa tai huonossa arvossa itse pitää itseään” 

Kimmo: ”…ei välitä siitä, mitä muut odottaa sinun tekevän, vaan uskaltaa tehdä 

niinku ite haluaa. Ja luottaa itseensä.” 

Luokanopettajien käsityksissä tuli itsetunto esille myös omien vahvuuksien ja heikkouksien 

tunnistamisena. Jenni toi myös esille, että terveen itsetunnon omaava ihminen ei kuitenkaan 

kehu ja korosta itseään liikaa. 

Helena: ”…Miten tuntee itsensä ja pystyykö löytämään niitä omia vahvuuksia ja tie-

tämään ne omat haasteet ja kehittymiskohteensa. 
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Jenni: ”…Mutta tavallaan se [ihminen] ei oo kuitenkaan leuhka, eikä se kuvittele 

olevansa silti maailman paras jossaki. Että et tavallaan tietää omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa.” 

Jenni valaisi asiaa vielä entisen opettajansa kertomalla vertauskuvalla. Hyvin korkea itsetunto 

on kuin ylitäyteen puhallettu ilmapallo. Jos sitä hieman tökkää neulalla, poksahtaa kupla heti 

rikki. Mutta jos ilmapallo on täytetty sopivasti, on sen pinta sen verran joustava, että se ei heti 

puhkea pienestä neulan pistosta. Ihminen, jolla on ylipullistunut itsetunto ja kuvittelee olevan-

sa paras, ei pystykään ottamaan vastaan rakentavaa palautetta, eikä kehittymään.  

Matala itsetunto nousi käsityksissä esille muun muassa käyttäytymisenä ja muiden mielipitei-

siin suhtautumisena. Tällöin onnistumista saatetaan vältellä peläten sen aiheuttamaan arvoste-

lua vertaisten taholta. 

Kimmo: ”…et onnistumista vähän vältellään senkin takia, että muut ei arvostelis. 

Niin jos on hyvä itsetunto, niin uskaltaa onnistua, pärjätä koulussa pelkäämättä sitä 

muitten asettamia paineita sille, että ois... Ne käyttää lapset ikävä kyllä sellasta sa-

naa hikari. Tai tuota on jopa suositeltavampaa epäonnistua ku onnistua…” 

Minäkäsityksen yhteydessä tuotiin esille ihmisen käsitys omasta persoonastaan, taidoistaan ja 

kyvyistään sekä myös kokemusten ja muiden ihmisten vaikutus omaan käsitykseen itsestään. 

Tiina: ”…muodostuu sitten vähä omien kokemusten, mutta sitten myös tavallaan sen 

kautta, minkälaista palautetta saa sitten muilta ihmisiltä. …että miten näkee itsensä 

sitten tavallaan muutenki persoonana” 

Helena: ”…millainen minä olen, minkälaiset ovat minun taitoni ja vähän sitte siinä 

peilaa toisaalta sitä suhdetta muihinki ihmisiin siinä, että millälailla muut minut nä-

kevät.” 

Käsitys itsestä ohjaa ihmisen toimintaa toteuttamaan omia tavoitteitaan, eikä muiden asetta-

mia toiveita ja odotuksia.  

Kimmo: ”…teenkö asioita omasta puolestani vai muitten puolesta. Kenelle minä 

teen? Ehkä käytännössä tuota, että se tieto siitä kuka on, minkälainen ihminen on.” 

Keskusteluissa tuli ilmi myös minäkäsityksen muuttuva puoli ja erilaisten kokemusten vaiku-

tus siihen. 

Tiina: ”Että sehä [kuka minä olen] on myös semmone asia, mikä koko ajan elää.. 

koko ajan tavallaan kaikki tilanteet, mitä tulee elämässä vastaan, niin vaikuttaa sit-

ten.” 

Minäpystyvyydestä ja itseluottamuksesta kysyttäessä esiin nousi pystyvyyden tunne eri tilan-

teissa sekä erityisesti uskallus ja rohkeus toimia. Tukeminen nähtiin myös keinona kohtaa 

itseluottamusta. 

Jenni: ”…luottaa vaikka, että selviää tilanteesta ku tilanteesta. Ja että tavallaan se 

on ehkä semmosta hyvää itsetuntoa eri tilanteissa.” 
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Helena: ”Miten luotan itseeni, omiin taitoihini, pystynkö, uskallanko, rohkasenko, 

olenko saanut semmoset eväät elämässä, että pystyn.” 

Kimmo: ”…luottaako itseensä, omiin taitoihin, joutuuko varmistelemaan koko ajan 

vai uskaltaako tehä koko ajan kyselemättä. …jos itseluottamusta tuetaan, niin se 

varmasti helposti saahaan myös hyvälle tasolle.” 

8.2 Oppilaan itsetunnon havaitseminen ja sen vaikutus koulunkäyntiin 

8.2.1 Oppilaan itsetunnon havaitseminen 

Kysyin opettajilta, miten yleensä voi havaita sen, onko jollakin oppilaalla itsetunnon puutetta 

tai miten oppilaan terve itsetunto näkyy opettajalle. Pelkistetyistä ilmauksista muodostuivat 

alla esitetyt alakategoriat. Sulkeissa on kuhunkin alakategoriaan kuuluvien pelkistettyjen il-

mausten lukumäärä. Käyttäytymiseen liittyviä huomioita tuli eniten ja niistä muodostui oma 

selkeä yläkategoria. Käyttäytymisen alakategorioiksi tulivat varmuus, häirintä ja arkuus. 

Taulukko 3. Oppilaan itsetunnon havaitsemiseen liittyvät alaluokat.  

Käyttäytyminen (varmuus) 

(5) 

Käyttäytyminen (häirintä) (4) Käyttäytyminen (arkuus) (7) 

Luottamus/epäluottamus 

oppimiseen (5) 

Osaamisen tunnistaminen (5) Epäonnistumiseen suhtautu-

minen (4) 

Itsetuntemus ja itsensä hy-

väksyminen (5) 

Muiden hyväksyminen ja 

arvostaminen (2) 

Opettajan vuorovaikutus ja 

oppilaantuntemus (2) 

 

Opettajat kertoivat, että itsetunto näkyy ulospäin yleensä jonkinlaisena käyttäytymisenä. Op-

pilaasta riippuen itsetunnon heikkous voi näyttäytyä arkuutena ja epävarmuutena tai toisaalta 

häiritsemisenä, esittämisenä ja pelleilynä.  

Jenni: ”Sitten voi olla just tommosia epävarmoja, vaikka kavereitten kans tai sem-

mosia jotka mennee vaan aina mukana… sosiaalisissa suhteissa sen saattaa nähä 

kans, että ei uskalla oikeen tutustua.” 

Tiina: ”Toki jollaki saattaa sitten näkyä se huono itsetunto myöski täysin semmose-

na, että rupiaa rellestään ja riehuun ja tekemään kaikkia hölmöyksiä entisestään ja 

hakee jotenki vielä enemmän sitä huomiota.” 

Luokanopettaja joutuu myös inkluusion myötä kohtaamaan moninaisia haasteita. Esimerkiksi 

Jennin arvion mukaan arkuutta mutistisen oppilaan kohdalla ei kuitenkaan voida pitää osoi-

tuksena itsetunnon puutteesta. Hieman muista poikkeavana käyttäytymisen muotona Jenni toi 
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esille myös liiallisen itsensä kehumisen, minkä hän näki osoituksena itsetunnon puutteesta, 

varsinkin jos itsetunto horjuu helposti muiden kriittisistä kommenteista. 

Jenni: ”...se [oppilas] aina sannoo, et mä oon maailman paras piirtämään… Sit… 

joku sannoo tai sille tullee joku negatiivinen fiilis, niin se saattaa yhtäkkiä sitten 

vaan ihan maansa myynny olla, et se vähän romahtaa.  Niin se on tavallaan mun 

mielestä edelleen huono itsetunto...”  

Terve itsetunto puolestaan nähtiin rauhallisena ja varmana käyttäytymisenä, jolloin ei hermos-

tuta esimerkiksi väärin vastaamisesta. Terve itsetunto yhdistettiin myös itsetuntemukseen, että 

tietää kuka on ja hyväksyy itsensä sellaisena kuin on, eikä yritä olla joku muu. Vastaavasti 

itsetunnon puute yhdistettiin heikkoon itsetuntemukseen, ettei oikein tiedä kuka on ja vetää 

jotain roolia. 

Tiina: ”…ne kuitenki on sinut oman itsensä kanssa, eikä sitten välttämättä niin her-

mostu kaikesta, et jos vaikka jossaki tilanteessa vaikka vastaa väärin tai jotain, niin 

se ei tunnu olevan maailmanloppu.” 

Kimmo: ”Hyvä itsetunto taas näkyy semmosena rauhallisuutena ja varmuutena, eikä 

tarvii yrittää olla joku muu, ku kuka on.” 

Opettajat toivat esille myös oppilaan luottamuksen oppimiseen tai luottamuksen puutteen 

omaan itseensä oppijana, esimerkiksi uuden tehtävän edessä tai vertaillessaan itseään toisiin 

oppilaisiin. 

Helena: ”Sitte niistä pienistä viesteistä, emmä osaa, emmä pysty, emmä rohkane, 

emmä kykene tähän”, että se lapsi kyllä kertoo, ku se on tarpeeksi tuttu.” 

Helena: ”No kyllä ne hirveesti vertailee sitten itseänsä valitettavasti. Ja kaveria ar-

vioivat toinen toistaan sillä tavalla no, et toi aina osaa, sä aina osaat tän ja mä oon 

niin huono tässä ja mä en pysty tähän.” 

Tervettä itsetuntoa kuvailtiin myös oman osaamisen tunnistamisena sekä omien vahvuuksien 

ja heikkouksien realistisena arvioimisena.  

Helena: ”No se lapsi pystyy realistisesti arvioimaan sitä itseensä, et näkkee sitten ne 

myös, että hei tätä mä harjottelen vielä ja tän mä jo osaan.” 

Tiinan mukaan oppilaan itsetunto voi myös näyttäytyä hänen suhtautumisessaan epäonnistu-

miseensa. Terveen itsetunnon omaava oppilas hyväksyy omat epäonnistumiset ja ajattelee 

parantavansa tulostaan seuraavassa kokeessa. Sen sijaan matalan itsetunnon omaava oppilas 

voi huonosti menneen kokeen seurauksena ajatella olevansa kokonaan huono. 

Tiina: ”…jos yks koe menee huonosti ja saa huonon numeron, niin se ei kuitenkaan 

oo maailmanloppu.  Vaan sitä tavallaan näkee sen, että se on nyt vaan yks juttu, mi-

kä nyt meni vähän huonosti ja pitää sitten kokeilla petrata paremmin. Mutta sitten 

taas on niitäki, jotka yksittäisiin epäonnistumisiin saattaa suhtautua sitte paljon va-

kavammin….että minä oon huono ja minä en ossaa yhtään.” 
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Keskustellessani opettajien kanssa palautteesta (ks. palaute kappale) esille tuli myös oppilai-

den suhtautuminen kehuihin. Matalan itsetunnon omaava oppilas ei osaa ottaa kehuja vastaan 

ja uskoo kehuista huolimatta, että ei ollut kuitenkaan kovin hyvä.  

Tiina liitti terveeseen itsetuntoon kuuluviksi ominaisuuksiksi myös muiden hyväksymisen ja 

arvostamisen sellaisina kuin he ovat. 

Tiina: ”…kun on hyväksyny oman ittensä semmosena ku on, niin sitte tavallaan osaa 

myöski arvostaa muita, kohtelee muitaki ihmisiä sillä lailla ihan hyvin ja arvostaa 

muita. Että se näkyy myös sillä lailla, että kun hyväksyy itsensä, niin hyväksyy taval-

laan myös kaikki muutki” 

Opettajan vuorovaikutussuhde oppilaisiin ja oppilaantuntemus tuli myös tässä yhteydessä 

esille, vaikka se ei varsinaisesti kuvaakaan oppilaan itsetunnon havaitsemista vaan enemmän-

kin opettajan edellytyksiä havaintojen tekemiseen. Luokanopettajat kuvaavat, että oppilaan 

itsetunnon tai mieltä painavat asiat opettaja kyllä havaitsee, kun tuntee oppilaansa. 

Tiina: ”Kyllä sen oikeestaan huomaa ja varsinkin sitten, ku oppii tuntemaan sitä 

omaa luokkaa ja oppilaita paremmin… että jos jollaki oppilaalla vaikka joku asia 

painaa mieltä ja sitä harmittaa joku asia.” 

Helena: ”…se vuorovaikutus sen lapsen kanssa, kun tulee niitä päivittäisiä kohtaa-

misia. Se on semmonen avoin luottamussuhde, niin kyllä se lapsi kertoo ja siitä näkee 

sen, että millä lailla hän itteään arvioi ja arvostaa ja arvostaako.” 

8.2.2 Oppilaan itsetunnon vaikutus koulunkäyntiin 

Kysyin opettajien käsityksiä ja mielipiteitä, millaisiin asioihin itsetunto vaikuttaa koulussa ja 

elämässä sekä voiko se vaikuttaa koulussa menestymiseen ja oppimiseen. Pelkistetyistä ilma-

uksista muodostuivat alla esitetyt alaluokat. Sulkeissa on kuhunkin alaluokkaan kuuluvien 

pelkistettyjen ilmausten lukumäärä.  

Taulukko 4. Oppilaan itsetunnon vaikutus koulunkäyntiin ja elämään (alakategoriat). 

Luottamus/ epäluottamus 

oppimiseen (6) 

Käyttäytyminen (6) Asenne oppimiseen (5) 

Minä oppijana ja koulume-

nestys (5) 

Terveys ja elämänlaatu (4) 

 

Pärjääminen elämässä (3) 

 

Oppilaan terveen tai matalan itsetunnon nähtiin vaikuttavan oppilaan luottamukseen tai epä-

luottamukseen omaa oppimistaan kohtaan. Opettajien käsitysten mukaan terveen itsetunnon 

omaavalla oppilaalla on usein luottavainen mieli ja uskoo, että voi vielä oppia uuden asian, 
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vaikka ei sitä vielä osaa. Oppilas pystyy luottamaan itseensä ja omiin päätöksiinsä sekä on 

sinut itsensä kanssa. Positiivinen ajattelu synnyttää osaltaan positiivista asennetta ja motivaa-

tiota asian oppimiseen, mikä ilmenee käyttäytymisessä rauhallisuutena ja sinnikkäänä yrittä-

misenä. Positiivinen ajattelu edistää myös uuden tiedon vastaanottamista ja käsittelyä aivois-

sa, millä nähtiin olevan vaikutusta myös oppimistuloksiin. 

Tiina: ” jos saa jollaki tavalla sen motivaation kaivettua esiin ja semmosen yrittämi-

sen ja sellasen, että vaikka mä en nyt tällä hetkellä tätä asiaa en osaa, niin mä pystyn 

tätä asiaa oppimaan ja mä en oo huono ihmisenä, vaikka mä en nyt tätä asiaa tällä 

hetkellä vielä osaakaan.... se varmasti vaikuttaa myös niihin oppimistuloksiin ja että 

jaksaa sitten sen motivaation avulla  opiskella paljon sinnikkäämmin.”    

Jenni: ”jos on positiivinen ja aattelee, että kyllä, että ohan nuo muukki oppinu... se 

fiilis ja se, että jos aattelee, että kyllä mä opin. Ja sitte semmoseen mielentillaan tul-

lee sitä uutta tietoa, niin ne [aivot] pystyy käsittelemään ja tallentamaan huomatta-

vasti nopiammin, aivot jaksaa niitten kanssa työskennellä.” 

Vastaavasti jos ajattelee itsestään kovin negatiivisesti, eikä luota omaan oppimiseen, nähtiin 

sen vaikuttavan myös heikentävästi yrittämisen haluun, aivojen työskentelyyn ja siten koulu-

menestykseen. Jos oppilas ei luota pärjäämiseensä, niin ajattelee, ettei viitsi edes yrittää, kun 

ei kuitenkaan opi eikä osaa, eli se näkyy myös käyttäytymisessä yrittämisen puutteena. 

Tiina: ”se [asenne] vaikuttaa siihen koulumenestykseen myös sillä tavalla, jos sillä 

lailla suhtautuu, että mä oon aivan huono, niin se ehkä näkyy heikompana koulume-

nestyksenä.” 

Helena: ”voi sitä toisaalta alisuoriutua jo siinä, ku aattelee, että emmä tätä kummin-

kaan osaa, niin emmä viitti ees yrittää.” 

Jenni: ”jos ajattelee vaikka silleen, että: enhä mä ossaa mittään, enhän mä opi mit-

tään, enhän mä, niin ei sitä sillon kyllä opikaan. Ei ne aivot ota vastaan uutta tietoa, 

eikä ne sitä käsittele.” 

Tiina toi esille myös oppimisvaikeuksien aiheuttamat haasteet itsetunnolle ja ajatteluun itses-

tään. Jos itsetunto on jo valmiiksi matalalla, voivat haasteet oppimisessa edelleen heikentää 

itsetuntoa tai terve itsetunto voi saada kolauksen oppimisvaikeudesta. Vertailu toisiin voi 

edelleen vahvistaa omia huonouden kokemuksia. 

Tiina: ”…oppilaita, joilla on matikka hankalaa, niin sitten ne saattaa ajatella, että 

mä oon ihan huono, ku mä en osaa tätä matikkaa ja ku kaikki muut osaa ja mä en. 

Niin sitten ne kokee itsensä jotenki huonoksi.”  

Tiina: ”…jos he käy tämmösessä erityisopetuksessa, niin he saattaa kokea senki sit-

ten tavallaan myös niin, että mä oon niin huono, että mun pitää käydä sitten jossaki 

erityisopettajalla.” 
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Helena oli huolissaan matalan itsetunnon vaikutuksista terveyteen ja näki itsetunnon vaikutta-

vat lapsen minäkäsitykseen ja tulevaisuuteen. Kimmo puolestaan korosti terveen itsetunnon 

tuovan elämään helppoutta, antavan enemmän energiaa ja aikaa erilaisille asioille. 

Helena: ”…jotenki aattelee, että sillä huonolla itsetunnolla vois olla johonki masen-

nukseenki viittauksia sitte. Että jos kauheen huonona itsensä kokee, niin sitähän 

kääntyy sisäänpäin ja masentuu ja ei uskallakaan sitte, jos ei oo luottoa siihen, että 

mä selviän ja mä pärjään ja nää eväät riittää.”  

Helena: ”No on äärettömän tärkeä. Ja tuota se [itsetunto] kauhean paljon sitte vai-

kuttaa sen lapsen minäkäsitykseen ja ylipäätään hänen tulevaisuutensaki sitte..” 

Kimmo: ”pystyy luottamaan itteensä, siihen omiin päätöksiin ja on sinut ittensä 

kanssa, niin ohan eläminen helpompaa, eikä tarvii yrittää kenellekään esittää mit-

tään.” 

Kimmo: ”…antaa aikaa sitte erilaisille asioille, et jos koko aika joutuu olemaan, 

painii sen asian kanssa, niin siinä sitä kuluttaa energiaa myös siihen aika paljon… 

huomaamatta.” 

Jenni kuvasi terveen itsetunnon merkitystä myös yleensä elämässä pärjäämisessä, sosiaalisissa 

suhteissa ja työelämässä. 

Jenni: ”vaikka ois taidoltansa heikko, mutta jos on itsetunto oikeesti kunnossa, niin 

kyllähän semmonen ihminen pärjää elämässä. Se löytää paikkansa. Se löytää mie-

lekkään työn, kavereita, jonkun kolon tästä maailmasta ja varmasti itellensä leivän 

hankkii.” 

8.3 Luokanopettajien omakohtaisia kokemuksia itsetuntoon vaikuttaneista asioista 

Pyysin opettajia muistelemaan omalta kouluajalta tai muutenkin elämästä jotain asiaa, sano-

mista tai tilannetta, mikä olisi vaikuttanut heidän omaan itsetuntoonsa positiivisesti sekä nega-

tiivisesti. Lähes kaikilla tuli mieleen muistoja liittyen omaan kouluaikaan. Aineistossa vain 

yksi muisto liittyy aikuisuudessa tapahtuneeseen esimiehen antamaan positiiviseen palauttee-

seen. Pelkistetyistä ilmauksista muodostui yhdeksän alaluokkaa.  

Taulukko 5. Opettajien itsetuntoon vaikuttaneista kouluaikaisista kokemuksista muodostetut 

alakategoriat.  

Opettajan vuorovaikutus (12) Kannustus ja palaute (5) Kiusaaminen ja hylkääminen 

(3) 

Osaaminen (4) Arvostus ja hyväksyntä (2) Luokan ilmapiiri (1) 

Osallisuus (1) Omatoimisuus (1) Kodin tuki (1) 
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Vastauksista eniten ilmauksia kohdistui opettajan vuorovaikutukseen, kannustukseen ja pa-

lautteeseen ja osaamiseen. Vastausten perusteella voi olettaa, että opettaja on merkittävässä 

roolissa vaikuttaen lasten itsetuntoon. Opettajaan kohdistuvia ilmauksia löytyy lisää myös 

muista alaluokista. Yhteensä opettajan rooli tulee esille 17 pelkistetyssä ilmauksessa kaikki-

aan 30 ilmauksesta. Myös kannustava ja mukava luokan ilmapiiri tuli esille. Itsetuntoon posi-

tiivisesti vaikuttaneiden luokanopettajin vuorovaikutusta ja tapaa olla kuvailtiin esimerkiksi 

seuraavasti. 

Tiina: ”…vitos-kutoselle tuli sitten yks Esa opettaja, niin hänestä on jääny semmoset 

hyvät mielikuvat. Että se, vaikka meillä oli kauhean rauhaton luokka, niin se osas jo-

tenki kivasti käsitellä meitä ja semmosen huumorin kautta otti… ja se toi semmosta 

kannustavaa ja mukavaa ilmapiiriä sinne luokkaan. Että hänestä on jääny hyvät mie-

likuvat sillä tavalla, että se osas tavallaan jokaiselle oppilaalle vetää oikeasta narus-

ta. Että se osas kannustaa oikealla hetkellä.” 

Kimmo: ”Hän [miesopettaja] oli semmonen helposti lähestyttävä, rento niin sanotus-

ti, mutta aina asiat hoidettiin, hyvin tehtiin. Mutta ehkä sellanen helposti lähestyttä-

vyys ja sellanen lämpö, mikä hänessä oli. Kuunteli ja aina autto, jos oli jotain uutta. 

Kannustava.” 

Lisäksi Kimmo mainitsi, että kyseinen ala-asteen luokanopettaja vaikutti osaltaan myös hänen 

ratkaisuunsa hakeutua myöhemmin samalle alalle. Toisaalta tarinoissa tuli esille myös opetta-

jan negatiivinen vaikutus oppilaisiin. Erästä tällaista opettajaa Tiina kuvasi tiukaksi ja helposti 

hermostuvaksi, joka lisäksi puhui oppilaille rumasti. Tunnollista oppilasta myös yhden opetta-

jan huomautus loukkasi pahasti. 

Tiina: ”…ennen vitosluokkaa oli sitten kans semmone opettaja, joka taas oli aika 

tiukkapipo ja hermostu tosi helposti ja puhu tosiki rumasti oppilaille… Meillä oli ai-

ka ilkeä opettaja tosiaan sillon. Siellä ihan ehkä kolmos-nelosluokalla oli sit tämä 

opettaja, joka puhu ehkä oppilaista ja oppilaiden vanhemmistaki välillä tosi ikävään 

sävyyn.” 

Helena: ”Mä oon joku nelosluokkalainen ollu ja meillä oli 32 oppilaan luokka ja 

hirveen vähän oli se opettajan aika, mitä sitten yhdelle oppilaalle pysty antamaan. 

Niin siellä ruokalassa oli sitte makaronilaatikkoa ja mä ketsuppia töräytin ison ka-

san siihen. Ja sekotin sen sinne ketsupin joukkoon ne makaronit, niin sitte opettaja 

sano, että: ”Helena! Ketsuppi on mauste, ei maali!” Se oli hirveää. Mä oon kauheen 

kiltti ja semmone suorittaja ollu ja must oli kauheen loukkaavaa, että hän mua ojensi 

sillä tavalla. Että sen muistaa vieläki.” 

Tarinoista nousi esille positiivisen palautteen merkitys itsetuntoa kohottavana tekijänä. Posi-

tiivista palautetta saatiin opettajalta tehdystä työstä ja omasta taidosta sekä kehuja myös van-

hemmilta ja esimieheltä. 

Tiina: ”…se yks opettaja siinä tukioppilaskoulutuksessa osas tosi silleen kivasti koh-

della meitä oppilaita. Ja kannusti sitten myös meitä, ku päästiin siihen tukioppilas-
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työhön, niin sitten anto taas aina sitä hyvää palautetta, ku saatiin jotaki touhuja teh-

tyä.” 

Kokemus osaamisesta, onnistuminen kokeessa ja parhaansa tekeminen nosti itsetuntoa. Mutta 

toisaalta myös epäonnistuminen tehtävissä saattoi latistaa itsetuntoa. Jennin katkelmassa 

osaamisen kokemuksen lisäksi esiin nousee myös positiivinen palaute ja osallisuuden vaiku-

tus itsetuntoon. Opettajan halu ottaa oppilas mukaan koulun kuoroon toimi vahvistavana 

merkkinä oppilaalle omasta laulutaidosta.    

Jenni: ”…mä muistan, että meillä oli laulukoe ja sitten koulun kuoro. Niin sitten mun 

opettaja aina raahas mut sinne. Niin tavallaan se, että ossaa laulaa, niin se oli sem-

mone, että siitä varmasti tuli jollain lailla ainaki positiivista palautetta. Tai ainaki 

silleen, että just tahottiin johonki kuoroihin, niin sitte aatteli siitä. Ja kyllä ihan muis-

tan, että oli se musiikinkoe, että sain mä siitä vaikka kympin sillon... varmaan siitä 

tuli hyvä fiilis.”  

Myös sanaton viestintä oli merkittävää. Opettajan arvostus saattoi tulla esille ilmeistä ja eleis-

tä. Myös muiden oppilaiden hyväksynnän merkitys nousi esille itsetuntoa tukevana tekijänä, 

mikä kantoi ja antoi voimaa kohdata myös kiusaajat.  

Jenni: ”…äikän opettaja mulla oli semmone, että mä tiesin tavallaan, että se arvos-

taa ja pittää mua ihan hyvänä, vaikka se ei sitä ikinä sanonu. Mä tiesin sen ilmeistä. 

Sillä hymyilytti, mutta se ei viittiny hymyillä, mutta sen näki silmistä. Se niinkö tykkäs 

musta. Tai tavallaan, että se niinkö arvosti mun työpanosta.” 

Kimmo: ”…varsinki yläkouluiässä semmonen tilanne, että ku on menestyny hyvin ja 

sitten siihenki aikaan jo ollu vähän, että on katottu sitä pikkusen ikätovereitten puo-

lelta pahasti. Ja sitten siellä on kuitenkin ollu aina joitakuita, jotka on sanonu, että 

saa tehä jos haluaa, eikä oo tuominnu sen takia tai arvostellu sitä, et menestyy poi-

kana varsinkin.”  

Perheen antama tuki on myös kantanut hankaluuksien yli sekä opettanut sinnikkyyttä ja oma-

toimisuutta. 

Jenni: ”…olikohan se kolmas luokka… Mä olin vähä ulalla siitä matikasta ja meina-

sin tippua kelkasta. Niin opettaja oli siitä vähän huolissaan ja sitten äiti vaan sano, 

että se ei auta kun nää alat laskemaan. Ja siis ihan järjetöntä me laskettiin joku neljä 

viis tuntia illassa. Mun äitihän on siis matikan opettaja ja ekonomi… Mutta se sanoi, 

että minähän en hyväksy, että minun lapsi ei ossaa laskea, että sää ihan varmasti 

opit ja ossaat…. Semmosta asiaa ei pidä mennä sanomaan äitille, ettei ossais, että 

äiti on sitä mieltä ja isä myös, että meijän lapsihan kyllä ossaa….Niin ehkä tommo-

set tilanteet, et tavallaan ehkä semmosta luovuttamista ei oo hyväksytty jossaki vai-

heessa. Niin varmaan siitä on tullu semmosta minäpystyvyyttä..” 

Jenni: ”…ehkä se, että se laiskottelu ei niinkö onnistu… Tavallaan, että jos alko 

mennä joku vaikka, että tuli kokkeesta huono numero, niin sitte aatteli, että nyt pittää 

oikeesti tehä jotaki, et muuten joutuu äitin kanssa laskeen.”    

Itsetunto on kokenut kolauksen joutuessaan kiusaamisen kohteeksi tai kaverin hylätessä. 



58 

 

Jenni: ”Mä muistan joskus viiennellä luokalla, vaikka oli semmosta, että tyyliin ka-

veri, jonka kanssa oli aina liikkunu ja aina ollu, niin sitten yhtäkkiä se vaihto kave-

ria. Niin tavallaan ehkä semmone, että mä en riitä.” 

Jenni: ”Mulla alko tosi aikasin tuo murkkuikä ja mä olin varmaan joskus ehkä viien-

nellä kuuennella luokalla. Ja mä olin kuullu jonkunlaista mutinaa, että vähän on 

niinkö pyöreä… Opettaja oli varmaan haistellut sitä, että tässä on joku kiusaamisjut-

tu vähän tulossa. Niin kyllä se oli varmaan just semmone, että läski tai jotaki täm-

möstä niin huutelua. Että kyllä se varmaan oli jo vähä painanu mun mieltä jonku ai-

kaa.” 

Toisaalta härnääminen on voinut toimia myös oppilaalle merkkinä siitä, että tekee jotakin 

oikein. Tällöin se onkin kannustanut ja osittain vahvistanut omaa itsetuntoa. Hyvä kaveripiiri 

toimi suojaavana tekijänä.  

Kimmo: ”…omalla tavalla toimi myös vahvistavana tekijänä. Varsinkin ku huomas, 

että omassa kaveripiirissä ei ollu sitä,…Ne tiesi, oli jo pitkän aikaan tienny, että ha-

luan tehä parhaani ja suoriutua hyvin. Mutta sitten muut ikätoverit, jotka ei ollu niin 

läheisiä, saatto olla semmosia heippa-tuttuja, et heiltä tuli paljon sitä kommenttia. Se 

alko sitte selvästiki jo nakertamaan jossain vaiheessa niitä, niin sehän toimi sitten 

itelle semmosena, että minä tässä teen jotakin oikein. Heillä ärsyttää se, että onnis-

tuu.” 

Kimmo: ”…mutta se ei itelle toiminu semmosena lannistavana tekijänä vaan enem-

mänki kannustavana, koska oli kuitenki paljon hyviä kavereita”. 

Mielestäni tarinoissa hyvää itsetuntoa osoittaa myös voimakas puolustautuminen kiusaajia 

kohtaan. Puolustautuminen myös lopulta lopetti kiusaamisen ja kasvatti ehkä omalla tavallaan 

myös edelleen puolustajan itsetuntoa. 

Jenni: ”Sepolla meni jotenki hermot ja vaikka mä en ollu siihe millään lailla osallis-

tunu, niin se tuli sitten jonku välkän jälkeen mun päälle, et se tyyliin pieksään tai jo-

taki. Niin mä tuota otin vaan sitä ja heitin sen täysillä tonne naulakkoon… Ja mä en 

ollu mikkään tavallaan kooltani kovin iso, mutta mä oon aina ollu hirveen riski....se 

oli semmone tilanne, mihin se loppu tavallaan semmone kiusaaminen ja alkava kiu-

saaminen ja ulkonäkköön liittyvä.” 

Kimmo: ”…kylmästi jossaki iltadiskoissa niin saatettiin ottaa rinnuksista kiinni ja 

uhitella. Se vaan oma tapa niihin oli, et mä aina sanoin, et lyö sinä ensin, niin kato-

taan sitten. Ei kukkaan koskaan oo mittään sitten loppuun asti vienny. Semmonen 

rauhallinen lähestymistapa, niin sekin varmaan ärsytti sitten. Mutta se sitten loppuki 

jossain vaiheessa.” 



59 

 

8.4 Oppilaan itsetunnon kehittymisen tukeminen ja sen haasteet koulussa 

8.4.1 Oppilaan itsetunnon tukemisen keinot 

Aineistoni tässä osiossa keskustelin luokanopettajien kanssa, miten oppilaan itsetuntoon voi-

daan vaikuttaa luokassa ja koulussa. Vastaukset jakaantuivat melkein samoihin alakategorioi-

hin kuin teeman ”opettajien omat kokemukset” yhteydessä. Tässä yhteydessä kiusaaminen ja 

hylkääminen ei noussut niin voimakkaasti esille, vaikkakin myös sitä sivuavia ilmauksia 

esiintyy ilmapiirin ja hyväksynnän alakategorioiden yhteydessä. Myöskään suoranaiseen 

omatoimisuuteen liittyviä ilmauksia ei tuotu esille. Uutena alakategoriana sen sijaan nousi 

esille itsetuntemus. Myös oppilaantuntemukseen liittyviä ilmauksia kerrottiin enemmän niin, 

että niistä muodostui oma alakategoria. 

Taulukko 6. Opettajien käsitykset itsetuntoon vaikuttavista tekijöistä koulussa (alakategoriat). 

Kannustus ja palaute (18) Osaaminen (14) Hyväksyntä (11) 

Oppilaantuntemus (10) Opettajan vuorovaikutus (9) Kodin tuki (6) 

Luokan ilmapiiri (5) Osallisuus (4) Itsetuntemus (4) 

Kannustus ja palaute nousi esille itsetuntoon vaikuttavana tukemisen keinona. Kaikkien pitäi-

si saada positiivista palautetta ilman, että oppilaan pitäisi olla erityisen taitava tai hyvä jossa-

kin asiassa, kunhan löytyy jokin pieni arkipäiväinen asia, jossa on onnistuttu tai josta voi ke-

hua tai kiittää. Oppilaan yrittäessä sinnikkäästi ansaitsee hän myös positiivisen palautteen 

hyvästä yrittämisestä.       

Tiina: ”…tärkeimpiä asioita ehkä on se jonkunlainen kannustava palaute, mitä pitäis 

muistaa iteki vähä enemmän antaa.” 

Helena: ”Sitte sitä palautetta, että niitä onnistumisia juhlitaan ja liputetaan, vaikka 

se ois joskus se kaunis A-kirjain ja oikein tehty, niin sieltä ympäröidään kirjasta, 

vaikka että hei kylläpä onnistui tässä.” 

Jenni: ”…antaa sitä positiivista palautetta siis ihan vaan siksiki, että on hyvä tyyppi. 

Et tavallaan et itsetunto ei ois mistään taidoista tai semmosestakaan kiinni. Että just 

vaikka sitä, että se lapsi on niin avulias ja semmone, että hei kiitti sä taas autoit mua, 

että kyllä sä oot kohtelias. Tavallaan ihan tommosilla, ettei sen tarvii olla mittään 

semmosta erikoislahjaa välttämättä.” 

Kimmo: ”Että saa positiivisen palautteen ja riittää, kun tekee parhaansa ja siinä ei 

välttämättä niin sitä suorituksen tasolla hirveesti arvioida... Jokainen suorittaa 

omalla tasollaan, mutta kuhan yrittää ja tekee parhaansa niin se riittää kaikille.” 
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Positiivista palautetta annetaan niin suullisesti kuin myös kirjallisesti onnistumisista sekä 

myös kotiin Wilman tai vaikka onnistumisvihkon kautta. Jenni puolestaan koki, että alkuluo-

kan oppilaitten vanhempien kanssa tulee tavattua muutenkin enemmän, jolloin voi vaihtaa 

kuulumisia ja kehua oppilasta vanhemmille, että erillisille positiivisille Wilma-merkinnöille ei 

ole tarvetta. 

Helena: ”Pienistä asioista johonki, jossa on joku testi tai kirjotelma tai muuta sitä 

sanallista palautetta, niin suullisesti ku kirjallisestiki tukea niissä onnistumisissa.”  

Helena: ”Ja sitte kotiin myös niitä Wilma-merkintöjä. Tulee niitä paljon, että läksyt 

tekemättä ja muuta, mutta myös niistä onnistumista, miten hienosti autoit kaveria tä-

nään. Ja että kyllä kotona ne kauheen ihanasti niitä juhlii sitten, ku on koulusta tullu 

sitä palautetta, että miten hienosti oot työrauhan antanu tai sinnikkäästi luistellu.” 

Jenni: ”…joillakihan on niitä onnistumisvihkoja. Niin tavallaan ne on joilleki tosi 

tärkeitä, kun he on onnistuneita, niin niillä on mustaa valkosella kotona näyttää,  et 

ne on ollu kunnolla koulussa.” 

Kannustusta tarvitaan työn tekemisen vaiheessa ja se voi olla kehumista, innostamista tai va-

kuuttelua osaamisesta. Haasteiden ja surun hetkellä pitää muistaa myös kannustaa lasta pää-

semään eteenpäin. Joskus motivaatio tekemiseen löytyy huumorin tai sarkasmin kautta, var-

sinkin jo hieman isommilla oppilailla. Opettajan pitää kuitenkin huomioida oppilaat yksilölli-

sesti ja miettiä, millainen lähestymistapa sopii kenellekin. Kannustimena voi toimia myös 

erilaiset palkintojärjestelmät, mutta niiden käytössä on hyvä käyttää omaa harkintaa ja pohtia, 

millainen systeemi voisi toimia juuri omalle luokalle. 

Kimmo: ”Ja sitte se, että ollaan kannustavia kaikissa tapauksissa. Että niin surun ku 

ilon hetkellä muistetaan kannustaa, eikä tarttua niihin negatiivisiin puoliin.” 

Kimmo: ”…[yleensä poika] että ei auta semmonen normaali, että no niin nyt aletaan 

tekemään ja yritä parhaasi, vaan ehkä vähän semmosen jonku pienen sarkasmin tai 

huumorin kautta, niin siitä innostuu.” 

Kimmo: ”Sitten niihin poikiin myös vaikuttaa todella paljon se, että niitä käy aina 

kehasemassa välillä, että nyt menee tosi hienosti. Onpa hyvää jälkeä ja näin. Nehän 

aivan kasvaa silmissä niistä, että ne tykkää siitä.” 

Kimmo: ”Sitten voi olla tämmösissä aremmissa tytöissä, että… ei oo oikein semmos-

ta luottoo siihen, että ossaa. Aina on vähän semmosta en ossaa, et ei tästä tuu yhtään 

mitään. Sitä pikkusen eri tavalla aina koko ajan kannustaa, että varmasti ossaat. 

Näitä yrittää tai semmonen pehmeämpi lähestymistapa sitten taas siihen.” 

Jenni: ”Tietenki joissaki luokissa on enemmän näitä palkintojärjestelmiä, että on 

vaikka liikennevalot ja sitten on kaikki [oppilaat] päivän alussa siellä vihreällä ja 

mitä enemmän törttöilee, niin sen enemmän punanen lähestyy. Mutta tässä luokassa 

se ei toimi, koska mulla ois useampi heti saman tien punasella.”  
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Jenni: ”…ehkä mä ite oon vähä sitä mieltä myös ainaki nyt, ku on tämmönen tää po-

rukka, niin tavallaan oppilas pitäs aatella silleen kuitenki ihmisenä ja yksilönä, että 

jokapäivä se jossaki onnistuu. Että tässäki luokassa olis ihan varmana niitä, jotka ei 

koskaan sais niitä lahjoja, palkintoja, vapaa välituntia tai vastaavaa. Niin tavallaan 

musta se ois liian raaka.” 

Ilmauksissa tuli esille, että opettajien käsitysten mukaan osaamisella, oppimisella ja koulussa 

menestymisellä voi olla vaikutusta itsetuntoon. Positiivinen kierre voi alkaa ensimmäisistä 

onnistumisen kokemuksista. Vastaavasti haasteet oppimisessa voivat aiheuttaa ylimääräistä 

kuormitusta ja jännitystä omasta oppimisesta. Jennin mukaan itsetunnon tukeminen erityisesti 

alkuluokilla on tärkeää, koska silloin rakentuu oppilaan käsitys itsestä oppijana.  

Jenni: ”…koulumenestys niin vaikuttaa ihan varmasti. Kuka hyvin alkaa menesty-

mään jo alaluokilla, niin sitten tavallaan aattelee, että se minäpystyvyys on suurem-

pi. Ja sitten se taas ruokkii ja sitte pärjää hyvin.” 

Jenni: ”Kyllä mä sanosin, että ykkös-kakkosen yks tärkeimmistä tehtävistä [itsetun-

non tukeminen], varsinkin just nää alimmat luokat niin. No, tavallaan tässä ne alkaa 

opettelemaan sitä koulunkäynnin rytmiä ja sitä oppimista. Asiaa tullee niin paljo 

enemmän [esikouluun verrattuna], niin sitte että säilyy semmonen ilo oppia ja onnis-

tumisia tullee paljon… Niin tavallaan, että minkälainen minä olen oppijana… niin 

rakentuu ykkös-kakkosen aikana.” 

Jenni: ”Mut sitte jos on niitä vaikeuksia ja muuta haastetta, niin voi olla vähä sem-

mone, että no jännitysmomentti, että opinkohan mä.” 

Kimmo korostaa, että lasta ei saa painostaa tekemään enemmän kuin mihin itse kykenee tai 

haluaa kunhan näkee, että lapsi kuitenkin yrittää. Jokainen tekee omien kykyjensä mukaan. 

Tekemistä ahdistuneena tai paineen alaisena tulee välttää. Myös Helena painottaa jokaisen 

oppilaan oppimista omalla tavallaan ja ajallaan sekä vertailun välttämistä. 

Kimmo: ”…kuhan sen näkkee, et se tehhään, mitä voi. Ei väkisin painosteta, että nyt 

sun pitää tehä extra töitä tai sun pittää jotenki, että tämä ei riitä. Ei anneta semmos-

ta kuvaa, että tämä ei riitä.” 

Kimmo: ”Kuhan yrittää riittävästi, niin se riittää lopputuloksesta huolimatta minun 

mielestä. Toki täytyy se olla selvillä siellä, et jollaki tavalla motivoi, mutta kaikilta ei 

voi odottaa niitä kiitettäviä aina. Että ei vaan yksinkertaisesti, se ei kaikilta luonnistu 

välttämättä ilman, että joutus jotenki tekemään ahistuneemman tai semmosessa liial-

lisessa paineessa sitten asiat. Tai vääränlaisilla kannustimilla tai paljon muuta, että 

se ei lähe itestä.”  

Helena: ”No ainakin sitä vertailua välttää, niinku pienestä pitäen sitä, et jokainen 

oppii ja jokainen oppii omalla tavalla ja omalla ajallaan.” 

Osaamisen ja oppimisen yhteydessä tuli esille onnistumisen kokemukset tärkeinä itsetunnon 

rakentajina. Joillakin oppilailla on käytössä onnistumisen vihkot, mihin esimerkiksi päivän 

aikana onnistunut käyttäytyminen merkitään. 
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Kimmo: ”Varmaan ajan kanssa muuttuukin ja siinä kun antaa niitä mahollisuuksia 

onnistua, ehkä siinä unohtuu se, että mä en ossaa. Tulee enempi niitä, että no oon 

mä oppinu aiemminki.” 

Jenni: ”…joillakihan on niitä onnistumisvihkoja. Niin ne on joilleki tosi tärkeitä, kun 

he on onnistuneita, niin niillä on tavallaan mustaa valkosella kotona näyttää,  et ne 

on ollu kunnolla koulussa.” 

Yksi tärkeimmistä tekijöistä itsetunnon kohoamisessa on hyväksynnän tunne. Oppilaan tulisi 

kokea olevansa hyväksytty muiden oppilaiden kuin myös opettajien ja ohjaajien taholta. Tämä 

tuli esille myös luokanopettajien käsityksissä. Kokeakseen tulevansa hyväksytyksi on oppi-

laan ensin koettava tulevansa nähdyksi ja kuulluksi.  

Jenni: ”…jos kaverit aattelee ja sannooki sulle ja näyttää, et sä oot hyvä tyyppi, niin 

sitte varmaan iteki aattelee, et oon mä ihan hyvä tyyppi.”  

Jenni: ”No, miten opettajat ja muut koulun aikuset suhtautuu vaikka lapseen”  

Jenni: ”Mulla on tämä yks, jolla on noita keskittymishäiriöitä. Niin se on vaikka hy-

vä rassaan konneita ja mä voin niistä konneista ja niistä automerkeistä sen kans ju-

tella ja siitä tullee semmone olo, että opettaja kuulee sitä.” 

Tiina: ”jos opettaja tavallaan antaa semmosta kuvaa, että välittää niistä ja on kiin-

nostunu opplaista. Niin ehkä se jollaki tavalla sitten välittyy myöski oppilaille sem-

mosena myönteisenä kokemuksena.” 

Kimmo: ”Niin, olla lasten kanssa [koulunkäynninohjaaja] niin, että he kokee, että 

heitä kuunnellaan. Että se ei pelkästään oo sitä oppiaines tai opittavassa asiassa 

auttamista, vaan kokonaisvaltasta lapsen kuulemista ja hyvinvoinnin edistämistä, et-

tä vähän niinku opettajaki tehtävä oisi.” 

Opettajalla voi olla myös omia tavoitteitaan oppilaidensa oppimisen suhteen, mutta siinäkin 

on rajansa ja opettajan on hyväksyttävä oppilaidensa oppiminen sellaisena kuin se on.  

Kimmo: ”…mutta se on hyväksyttävä, että se vaan ku kaikki ei oo kiitettäviä kuvik-

sessa, kaikki ei oo kiitettäviä lukuaineissa, matematiikassa ja niinhän se on iät ja ajat 

ollu. Pitää vaan enempi yrittää antaa oppilaittenki olla sellasia, ku ne on.” 

Hyväksyvän ilmapiirin luomisessa auttaa alusta pitäen erilaisuuden korostaminen ja sen hy-

väksyminen. Oppilaiden itsetunnon tukemiseksi oppilaiden välistä vertailua ei kannata aina-

kaan korostaa. 

Helena: ”No, ainakin sitä vertailua välttää. Sitä pienestä pitäen, et jokainen oppii ja 

jokainen oppii omalla tavalla ja omalla ajallaan. Sitä yrittäny siinä puheessa ja kes-

kusteluissa ja jotenki omien oppilaitten kans, et meillä voi olla ihan erilaiset tehtä-

vätki. Että toi toinen alotti vasta lukemaan harjottamisen, sä osaat sit jo, niin ei mei-

dän tarvii edes, ei me voida edes olettaa, että samaan aikaan kaikki tekee samanlai-

sia asioita.” 

Osa opettajan roolia on lisäksi tuntea oppilaansa hyvin. Jokaisen oppilaan henkilökohtainen 

tunteminen vaikuttaa myös oppilaiden hyväksytyksi tulemisen tunteeseen ja luokan ilmapii-
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riin. Oppilaantuntemuksen ansiosta opettaja voi ohjata kutakin oppilasta sopivimmalla tavalla 

ja ymmärtää käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tutustuessaan oppilaisiin opettaja 

voi välillä jutella oppilaiden kanssa ihan muistakin kuin kouluun liittyvistä asioista. Lisäksi 

kodin tuki koettiin tärkeänä tietolähteenä lisäämään opettajan ymmärrystä oppilaitaan koh-

taan. 

Jenni: ”Et tavallaan sitte, ku se migreeni tuli, niin mä tiesin mistä on kysymys, enkä 

mä ollu silleen, että no niin nyt ylös sieltä ja nyt hommiin ja muuta. Et tavallaan se 

oppilaantuntemus lissääntyy, niin sitte ossaa toimia tietyissä tilanteissa ehkä järke-

vämmin.” 

Helena: ”Ja ne voi olla ihan erilaisia kotona kuin täällä koulussa. Mutta jotaki os-

viittaa, että se on tärkee se oppilaantuntemus just, että tietää ne puolet.” 

Kimmo: ”Kaikki on erilaisia persoonia, niin osaa kaikkien kanssa vähän oikeista na-

ruista vedellä ja kaikkiin ei toimi samanlaiset tavat. Tavat vaikkapa ihan tämmösissä 

tehtävän annoissa tai siinä, miten saa yrittämään parhaansa tai miten saa tekemään 

hyvää työtä.”  

Jenni: ”No, siinä esimerkiksi semmone just, että onko vaikka ujo tai arka vai onko 

joku trauma taustalla. Tommoset asiat ohjaa sitä opettajan, vaikka et miten komen-

nettaan. Jotaki lasta voi sanoa ihan kunnolla, että nyt lopeta heti tuo ja jolleki sano-

taan vähä nätimmin tai sievemmällä äänellä tai riittää katse.” 

Jenni: ”Ja sitte yhteispelissä on nuo alotuskeskustelut, puolituntia per oppilas syksyn 

alussa, jollon vanhemmat tullee koululle ja kertoo lapsesta.” 

Helena: ”No, koti on sillä tavalla mukana, kehityskeskustelut, arviointikeskustelut. 

Sehän alkaa sillä aina, että missä sä onnistut, mitkä on sun vahvuutesi, mitä sä osaat 

hyvin eli koti on siinä mukana ja sieltä justiin kerään infoa sitten.” 

Ilmapiiri syntyy ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, missä opettajalla on tärkeä rooli vuo-

rovaikutuksen ohjaajana ja mallintajana. Opettaja näyttää omalla käytöksellään esimerkkiä 

oppilaille positiivisesta asenteesta. Jenni toi myös esille ennakoinnin ja rutiinien tärkeyden. 

Opettajan on hyvä selittää päivän kulku tarkkaan oppilaille. Tällöin oppilaat tietävät, mitä 

tulee tapahtumaan ja heillä on varmempi olo.   

Tiina: ”Opettajalla on aika isoki tehtävä siinä, että saa pysymään siellä luokassa 

semmosen ilmapiirin, että kenellekään ei naureta, eikä ketään syrjitä siellä.” 

Kimmo: ”Niin se, että siinä yrittää ohjata siihen, tietenki ite esimerkkinä, että hae-

taan niitä positiivisia asioita negatiivisen sijaan.” 

Tiina: ”…että opettaja tietenkään ei ite saa sillä tavalla arvostella oppilaita muitten 

kuullen mitenkään, että puhuttas negatiiviseen sävyyn. Että sitten jos jotaki negatii-

vista on niin se pitää sitten sen oppilaan taas kahen kesken käyä läpi…” 
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Kimmon oppilaat kokivat erityisesti koulunkäynninohjaajan merkittävänä henkilökohtaisena 

ohjaajana. Niin opettajan kuin myös ohjaajan persoonallisuudella ja vuorovaikutustaidoilla on 

merkitystä oppilaille, mikä vaikuttaa heidän halukkuuteensa vastaanottaa opetusta.  

Kimmo: ”…tämän vuoden aikana se on muuttunut jotenki päälaelleen, että jopa ha-

lutaan sinne erityisopetuksen pienempään ryhmään tekemään tai halutaan sitä oh-

jaajan tukea siihen viereen… se ohjaajan persoona vaikuttaa siihen, et minkälainen 

se ohjaaja on, miten se ottaa oppilaat huomioon.” 

Kodin tuki ja rooli tuli esille myös itsetunnon tukemisessa ja se nähtiin merkittävämpänä kuin 

koulun tai opettajan rooli. Vanhempien sanomiset voivat joskus huomaamattakin loukata lasta 

syvästi ja vaikuttaa hänen itsetuntoon. Vanhempien kanssa on löydettävä yhteinen sävel ja 

tuettava puolin ja toisin molempien osapuolten työtä. Kasvatuskumppanuudella ja yhteispelil-

lä kodin kanssa voidaan tällöin parhaiten tukea oppilaan itsetunnon kasvua ja oppimista. Eri-

tyisesti haasteellisissa tapauksissa, mutta muutenkin, opettaja voi lasta kehumalla nostattaa 

myös vanhempien uskoa lapseensa ja saada heidät kiinnittämään huomion lapsen hyviin puo-

liin. Vanhempien apua ja tukea voidaan käyttää esimerkiksi itsetuntemuksen kehittämiseen 

tähtäävissä harjoituksissa. 

Jenni: ”Mutta kyllä mä sanosin, että kodin rooli on silti isompi ku koulun. Koulussa 

voijaan tehä paljo asioita etteenpäin, mutta paljo asioita voi mennä pieleenki.” 

Kimmo: ”Sen lisäksi, että kotona se tuki ois kohallaan. Vaikea on koulun tehdä mi-

tään asioita, jos kotona ei tueta. Samoin toisinpäin varmasti että… jos koulussa teh-

dään asioita eri tavalla kuin kotona. Se pitäs se kasvatuskumppanuus siinä olla 

semmonen selkeä yhteistyössä.” 

Jenni: ”No, kyllä niitäki vanhempia välillä on, että ne sannoo: "Nyt kyllä täytyy tää 

lapsi laittaa tutkimuksiin. Tää ei oo normaalia. Tässä on kyl jotaki pahasti vialla." 

Ja lapsi on siinä vieressä.  Niin ei välttämättä kovin semmone itsetuntoa nostava ai-

nakaan.” 

Jenni: ”No, siinähän voi tietenki kehua lasta ja sanoa, että täähän ossaa vaikka mitä 

ja on mukava ja hyvä tyyppi ja ystävällinen ja ilonen ja vaikka mitä positiivista sitte 

näin. Ja tavallaan myöski kokkeilla vakuuttaa ehkä vanhempia.” 

Helena: ”…sitten vanhempi ja lapsi yhdessä ideoivat, että mitkä niitä hänen vah-

vuuksia olisi…” 

Koulun ja luokan ilmapiirillä nähtiin vaikutusta oppilaan itsetuntoon, minkä huomaa erityi-

sesti silloin, kun se ei toimi. Ketään ei saisi kiusata tai haukkua ja jokaisen oppilaan pitäisi 

pystyä olemaan koulussa omana itsenään.     

Tiina: ”Sitten myöski tavallaan se koko luokan ja koulun ilmapiiri, miten oppilaat 

kohtelee toisia ja semmone yleinen ilmapiiri on siinä kuitenki yks asia. Ja sitten ehkä 

tavallaan se minkälainen ryhmähenki siinä omassa luokassa on.” 
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Tiina: ”Jos siellä mollataan ja lytätään ja haukutaan ja näin, niin totta kai se vaikut-

taa tota niin omaan mielialaan ja itsetuntoon heikentävästi.” 

Kimmo: ”Ihan aluksi sen ilmapiirin luominen sellaseksi, että siellä kukin saa olla 

sellanen ku on. Ei tarvii yrittää olla kukaan muu tai ei tarvii yrittää miellyttää ke-

tään.” 

Kimmo: ”Se lapsella tahtoo olla, että ne aina löytää sen asian, mistä voi vähän piiki-

tellä. Vähän kaikessa ihan lähtien pukeutumisesta kuvistöihin.” 

Oppilaan itsetuntoa voidaan tukea osallisuuden kokemuksella. Tällöin oppilas saa osallistua 

johonkin yhteiseen toimintaan, sanoa oman mielipiteensä tai toimia jossakin merkittävässä 

roolissa.   

Helena: ”Sitten oli nämä tietyissä asioissa nostamiset esimerkkinä jostakin.  No, lii-

kuntatunnilla joku on vaikka taitava sählynpelaaja, niin hänet ottaa sitten näyttä-

mään jotaki, niin se muistaa pitkän aikaa, että hän sai olla esimerkkinä siinä ja mui-

ta opettaa.” 

Helena: ”Esimerkiksi yksi poika mulla on semmone, joka… on perheen nuorin ja ko-

kee, että hän ei oikeen missään oo hyvä. Ja sitten esimerkiksi meillä oli joulukirkko, 

niin hänet sitten nostin lukijaksi... Hän oppi aika myöhään lukemaan ja minkälainen 

itsetunnon nosto se oli sille lapselle… ja se on kantanu monessa asiassa... Sen näk-

kee siitä lapsesta, että silmät loistaen se sitte aina muistaa sen hetken.” 

Jenni: ”Meillä on, vaikka tuota tuo Yhteispeli-systeemi, että on näitä luokkapiirejä, 

jolloin jokasella on puheenvuoro jossaki vaiheessa aina. Kaikkia kuunnellaan. Siinä 

voi olla joku yhteinen aihe. Se voi olla vaikka läheiset ihmiset tai lemmikkieläimet tai 

mikä vaan ja sitte siinä on jokaisella puheenvuoro luokkapiirin aikana ja kaikki muut 

opettelee kuuntelemista.” 

Tiina ja Helena olivat perehtyneet itsetunto asiaan jonkin verran ja se tuli esille heidän il-

mauksissaan koskien itsetuntemusta. Tiina oli käsitellyt itsetuntoa ja itsetuntemusta Lions 

Questin Elämisentaitoja antaman koulutuksen ja materiaalin avulla. Helena oli puolestaan 

vasta ottanut käyttöönsä Vahvuusvariksen kortit luonteenvahvuuksista, mutta oli jo aikai-

semmin toteuttanut vahvuuksia joulukalenterissa.   

Tiina: ”…me ollaan jonku verran käyty ihan sitä itsetunto asiaaki läpi, mitä se itse-

tunto on. Ja sitten vähä semmosta itsetuntemusta erilaisten leikkien ja harjotusten 

avulla ollaan käytyki läpi, että oppilaat vähän lähtis ihteki sitä miettimään, että mitä 

se on.” 

Tiina: ”…se on kuitenki mun mielestä aika tärkeää, että niitä [itsetuntoa, itsetunte-

musta] jollaki tavalla koulumaailmassa sitten otetaan esille ja käsitellään...” 

Helena: ”…tutustutaan joka viikko yhteen luonteenvahvuuteen. Ja miettii, mikä mi-

nussa on sitä puolta ja mitä mun pitäs vielä kehittää, miten mä voisin sitä kehittää, 

vaikka rohkeutta tai vaikka sosiaalista älykkyyttä, johtajuutta. Siellä on vaikka mi-

tä.” 
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Helena: ”…joulukalenterissa oli tämmönen vahvuusjoulukalenteri, missä sitten van-

hempi ja lapsi yhdessä ideoivat, että mitkä niitä hänen vahvuuksia olisi. Ja joka aa-

mu oli päivän tonttu sitten… Mä luin pienen tekstin siitä oppilaasta, että minkälainen 

se on ja mitkä on hänen vahvuuksia ja erityistaitoja niin. Kyllä hirveen hyvin ne tun-

nisti…” 

8.4.2 Oppilaan itsetunnon tukemisen haasteet 

Opettajien kokemusten mukaan itsetunnon tukemisen haasteet liittyvät lähinnä seuraaviin 

yläkategorioihin: turvallisuuden tunne, oppilaan huonommuuden tunne, itsetunnon tukemisen 

toteuttaminen sekä resurssien puute ja kiire. Tämän teeman tulokset perustuvat kolmen luo-

kanopettajan käsityksiin, koska yhden opettajan haastattelun yhteydessä ei tullut puheeksi 

haasteet, eikä niitä ilmennyt muutenkaan kyseisessä keskustelussa. 

Taulukko 7. Opettajien käsityksiä itsetunnon tukemiseen liittyvistä haasteista koulussa (ylä- ja 

alaluokat). 

Alakategoriat Yläkategoriat 

Luokan ilmapiiri (5) 

Haastavat oppilaat (6) 

Oppilaiden väliset suhteet (4) 

Luottamussuhde opettajaan (2) 

Turvallisuuden tunne 

Arvosanan merkitys (5) 

Erityis- ja tukiopetus (3) 

Negatiivinen asenne itseensä (5) 

Huonommuuden tunne 

Harjoituksiin suhtautuminen (5) 

Pitkä prosessi (4) 

Tukemisen toteuttaminen 

Oppilaiden tasapuolinen huomioiminen (6) 

Lisäavun saaminen (5) 

Opettajan jaksaminen (4) 

Resurssit ja kiire 

 

Opettajien käsitysten mukaan opettajan pitää tehdä paljon asioita, jotta luokan ilmapiiri säilyi-

si hyvänä, missä oppilaat eivät syrji, piikittele, nimittele tai arvostele toisiaan. Erityisesti Jen-

nin koulussa on paljon haastavia oppilaita. Jennin luokassa on monta (kymmenen) erilaista 

tukea tarvitsevaa oppilasta muun muassa S2-oppilaita, kuulovammaisia, keskittymishäiriöinen 

ja väkivaltainen oppilas. Usein ns. tavalliset oppilaat joutuvat pärjäämään itsekseen ja joskus 

jopa pelkäämään muiden oppilaiden vuoksi. Kuitenkin myös hyvin käyttäytyvillä oppilailla 

voi olla jo mukana henkistä painolastia vanhempien eron tai muun tilanteen vuoksi, jolloin 

olisi toivottavaa, että koulussa ei joutuisi kohtaamaan lisää stressaavia tilanteita.  Myös oppi-
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laiden välisissä suhteissa tapahtuvista muutoksista opettajan on oltava valppaana. Välitunneil-

la tapahtuu paljon asioita, mistä opettaja ei ole tietoinen. Aina välillä opettaja joutuu selvitte-

lemään oppilaiden välisiä riitatilanteita ja muistuttamaan, miten toisia tulee kohdella. Hyvä 

luottamussuhde opettajan ja oppilaan välillä on avain toimivaan vuorovaikutussuhteeseen. 

Jenni: ”Ne [tavalliset oppilaat] joutuu pärjäämään ja joutuu pelkäämään. Viime 

vuonna oli vaikka yks kutosluokka, niin kakskytä oppilasta. Ja kakstoista kulki sään-

nöllisesti kuraattorilla, ku ne pelkäs yhtä luokkakaveria… Että oishan se paljon jär-

kevämpää erkkaluokkia laittaa muutama lissää ja poistaa nuita erityisen tuen oppi-

laita sinne sitte.” 

Jenni: ”…yhen oppilaan kanssa oli niin pahat haasteet, että piti komentaa muita op-

pilaita väistämään, ettei osu mikkään maalit tai pulpetit päälle, ku se heitteli niitä.  

Niin tavallaan semmone, et sitä mä mietin sillon, että miten ihan sen fyysisen turval-

lisuuden sais säilytettyä.” 

Jenni: ”Yhellä lapsella oli kotona kiireellinen huostaanotto. Yhellä oli just ollu tuli-

palo ja ero… Et kyllä mä mietin, et niillä muutenki elämä hakusalla ja sitte vielä 

tämmöne kaveri on täällä luokassa säätämässä.” 

Tiina: ”Ja siinä saa koko ajan olla vähän valppaana, koska kaikkea ei siellä luokka-

tilanteessa välttämättä näy, koska sitten myös välitunneilla tapahtuu paljon, mitä 

opettajat eivät aina näe tai saa tietää.” 

Kimmo: ”Siellä on riitatilanteita ja niitä on koulussaki selvitetty ihan vapaa-ajan rii-

toja. Mutta tuota niissä oon aina pyrkiny siihen semmoseen rauhalliseen tyyliin selvi-

tellä ja sitten kaikkia muistuttaa siitä omasta vastuusta ja … miten toisia kohtelee.”  

Vertailu toisiin vaikuttaa olevan perussyy, mikä aiheuttaa helposti huonommuuden tunnetta 

oppilaiden esimerkiksi vertaillessa arvosanojaan. Oppilaat samaistavat itsensä ja osaamisensa 

arvosanoihinsa ja laittavat sen mukaan toisiansa paremmuusjärjestykseen. Oppilaat voivat 

aluksi suhtautua negatiivisesti myös lähiopetukseen tai erityisopetuksessa käymiseen. Toisi-

naan joissakin kaveriryhmissä hyvän arvosanan merkitys on arvostusta vähentävä tekijä. Nu-

meerisen arvosanan antaminen sai opettajan pohtimaan käytäntöjään, mutta koki että se kui-

tenkin ohjaa häntä pitämään kokeita, joista voi antaa numeron ja millä voi perustella todistuk-

sen arvosanana. 

Tiina: Monesti ne oppilaat kokee sen jotenkin semmosena, että no mä oon nyt ihan 

tosi huono, ku mä en osaa, ku mä vaikka vaan seiska miikan tai kuus puoli tästä ko-

keesta. Niin ehkä semmone haaste, että ne ei liikaa sitten arvostais itseään sen kou-

lumenestyksen ja yksittäisten oppiaineittenkaan perusteella, eikä määrittelis itseään 

sen mukaan… et minkälaista koulumenestystä saa niin tuntuu, että ne oppilaat sa-

maistaa sitten sen oman itsensä ja osaamisensa siihen numeroon…”  

Kimmo: ”Varsinkin aluksi niin sehän on, usein herättää negatiivisia mielikuvia, jos 

vaikka jossain erityisopettajan ryhmässä käy viikottain.” 
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Kimmo: ”Esimerkiksi se avustajan, ohjaajan tuki tai lähiopetus, ihan vieressä opet-

taminen, niin se on monesti varsinkin aluksi monelle niin semmonen, että ne ei koe 

mukavaksi oloaan siinä.” 

Joidenkin oppilaiden negatiivinen asenne oppimiseen sekä tukeen koetaan toisinaan haasta-

vana. Oppilaan toivoisi ymmärtävän, että jokin hankaluus oppimisessa juuri sillä hetkellä ei 

tee hänestä huonoa ihmisenä tai oppilaana. Opettajan vakuutteluista huolimatta joillakin oppi-

lailla on vaikeaa muuttaa asennettaan.  

Tiina: ”…että sais sen oppilaan tosiaan ymmärtämään sen, että jos sillä nyt tälllä 

hetkellä menee se matikka huonosti. Niin se ei tarkoita sitä, että se olis huono kuiten-

kaan ihmisenä tai oppilaana, vaan että sillä on nyt vaan joku hankaluus tai vaikea 

asia, mitä se ei tällä hetkellä ymmärrä ja osaa.” 

Kimmo: ”Alkuasenne jo, että vaikka joku uus asia matematiikassa, niin heti otetaan 

se asenne, että en tule osaamaan tätä, vaikkei ois vielä yritetty tai opittu koko asiaa. 

Tai joku kuvistyö, näkkee että mikä pitäs tehä, niin enhä minä ossaa tämmöstä tehä, 

en minä ossaa piirtää. Se on vaan semmonen tapa jotenki joillaki heti ottaa se.” 

Tiina: ”Oon yrittänyt just sanoa, että… jokainen oppii omalla tavallaan ja omalla 

ajallaan eri asiat ja tämä on nyt sulle tällä hetkellä hankalaa… mutta se että miten 

paljon se oikeesti vaikuttaa tai auttaa tai miten hyvin se oppilas sitä sisäistää, niin se 

vähän riippuu oppilaastakin. Että kuka sen sitten enemmän ottaa vastaan ja kuka 

ei.” 

Tukemisen toteuttaminen vaatii opettajilta sinnikkyyttä ja pitkäaikaista sitoutumista, sillä itse-

tuntoon vaikuttaminen vaatii aikaa ja on pitkä prosessi. Itsetuntemusta kehittävät harjoitukset 

tuntuvat joistakin oppilaista vaikeilta ja haastavilta, mihin saatetaan reagoida pelleilemällä. 

Harjoituksiin suhtautuminen vaihtelee ryhmän, luokkahengen ja ryhmädynamiikan mukaan. 

Opettaja on tunnustellut ryhmän päivittäisen tunnelman mukaan, milloin olisi otollinen hetki 

pitää harjoituksia.    

Kimmo: ”No kyllähän se iso haaste siinä [itsetunnon tukemisessa] on, että se on pit-

kä prosessi. Voi olla hyvinki pitkä prosessi ja se, että välttämättä ne tulokset ei näy 

kovin nopealla aikataululla, et se on hidasta.” 

Jenni: ”Ensinnäki aivan hirvee niinkö tsemppaaminen ja satsaaminen siihe, että se 

[S2-oppilas] oppii lukemaan… Ja tuota puhuttiin sen erkkaopettajan kans sitte, että 

aivan hirveesti vaan kehutaan sitä.  Ja tuota noin, niin sill on kyllä koulu alkanu 

mennä ihan hyvin.” 

Tiina: ”…siellä on vähä semmosta levottomampaa oppilasainesta, niin ne on saatta-

nu pistää sit tämmöset ryhmäleikit ja muut sitten vähä pelleilytouhuksi. Että se suh-

tautumine siihen vähän vaihtelee, että varmaan se ryhmän ja luokan semmosen hen-

gen ja ryhmädynamiikan muunki mukaan… Että toisille se nyt toimii tosi hyvin ja sit-

ten taas toisille ei välttämättä niin hyvin… Se voi olla just sitäki, että se on jotenki 

niilleki niin haastava tilanne, että ne ei oikeen tiedä, että miten siihen pitäis suhtau-

tua.” 
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Erityisesti silloin kun haastavat oppilaat vievät opettajan ajan ja huomion, ei opettaja pysty 

tasapuolisesti huomioimaan kaikkia oppilaita. Helena tosin toi esille myös sen, että toiset op-

pilaat tarvitsevat enemmän positiivista palautetta itsetuntonsa rakentamisessa.  

Helena: ”No, joo yritän tasapuolisesti, mutta eipä se tässä kiireessä aina ole ihan 

mahollista, että jokus ainaki, yrittäs nyt kerran viikossa jonku ainaki hyvän palaut-

teen sinne [Wilmaan] laittaa.” 

Jenni: ”Varmaan just se, että repiää, että on aikaa, ja huomata myös ne hiljaset ja 

semmoset kunnolliset oppilaat siellä. Että jos tommosessa hullunmyllyssä on, niin… 

nehän äännekkäät ja vilkkaat ja muut vastaavat. Nehän ottaa sen tilan. Ne ottaa sen 

opettajan ajan, vaikka sitä ei niin suunnitteliskaan. Mut sitte ne hiljasten, rauhallis-

ten ja kunnollisten huomaaminen siellä, koska se on tosi tärkiää, että ne huomataan 

yksilönä. Että ne ei oo yhtä massaa.” 

Opettajien on osattava vaatia tarvittavaa lisäapua oppilaille, jotka sitä tarvitsevat. Opettaja ei 

ole psykologi tai terapeutti, eikä edes pysty luokkatilassa riittävästi tukemaan yksittäistä oppi-

lasta. Jenni joutui lähes koko vuoden taistelemaan saadakseen luokkaansa koko aikaisen kou-

lunkäynnin ohjaajan. Ensin ohjaaja oli käytettävissä kahtena päivänä viikossa, sitten kolmena 

ja nyt lähes kokoaikaisena.  

Tiina: ”Jos näkee, että joku oppilas oikeesti tarvii enemmän sitä apua, niin sitten 

myös pitää hoksata kääntyä sen kuraattorin taikka koulupsykologin tai jonkun muun 

tämmösen oppilashuoltoon liittyvän ammattilaisen puoleen siinä. Että sais sieltä sit-

ten sille oppilaalle enemmän sitä apua, koska kuitenkaan opettaja ei oo minkään sor-

tin psykologi tai terapeutti, että ei osaa sillä lailla, eikä pysty yksittäistä oppilasta 

riittävästi tukemaan.” 

Jenni: ”Sen mä keksin, että mä nousin barrikaadeille siitä, että mä tarviin koulun-

käynnin ohjausta, ku mulla on tuon tasonen oppilas, joka tarvii yhen pitelemmään.” 

Koulun resurssien ja taloudellisen tilanteen vuoksi tarvittavan lisäavun saaminen voi olla jos-

kus vaikeaa ja hidasta. Esimerkiksi koulun kuraattorille pääsyä voi joutua odottamaan, eikä 

yksi oppilas pääse vastaanotolle riittävän usein.  

Jenni: ”Meillä on erkkaluokat täynnä. Kaikki luokkatilat on täynnä, ei oo missään 

tillaa, ei opettajia, ei rahhaa.” 

Opettajien jaksaminen vaarantuu haastavien oppilaiden, lisäavun puutteen ja liian suuren työ-

kuorman vuoksi. Opettajan on osattava laittaa rajat omalle työmäärälleen. Yhdessä koulussa 

oli otettu käyttöön työnohjausta opettajien työn tukemiseksi. Opettajan oma ammatillinen 

itsetunto voi myös laskea, jos kokee epäonnistuneensa jonkun oppilaan tukemisessa.  

Jenni: ”Meillä on koko kunnan erityisoppilaat siis tuolla meijän koulussa. Niin siellä 

on ainaki puolet opettajista palanu loppuun jossaki vaiheessa... siis silleen, että yks – 

kaks opettajaa per luokka-aste, jos pallaa loppuun puolen vuojen aikana. Niin se on 

aika paha tilanne… Se myöski tavallaan sitte tullee kunnalle kalliiksi…” 
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Jenni: ”…mut sitte jossaki vaiheessa itellä on pakko laittaa se piste, et nyt en mieti 

enempää, et mä teen minkä pystyn, riitän mihin riitän. Tavallaan vaikka välillä tullee 

semmone perfektionisti olo ja jäätäviä työtunteja, työviikkoja tekkee ja sitte johonki 

koulutuksiin vielä raahautuu. Niin sitte jossaki vaiheessa tullee semmone, että oi-

keesti mä oon ihan piipussa. Että nyt on pakko höllätä. Ja laittaa se raja just ja miet-

tiä sitä, että jos opettaja ei oo hyvinvoiva, niin ei ne lapsetkaan.” 

Kimmo: ”Jos yrittää jotakuta tukea ja tuntee, että se ei kauheen hyvin onnistu. Niin 

se voi jopa sitten itseen vaikuttaa sillai negatiivisesti, että harmittaa ettei oo osannu 

auttaa. Se oma itsetunto saa sitten kolauksen, ehkä siinä ammatillinen itsetunto.” 

8.5 Luokan ilmapiirin rakentaminen ja palautteen antaminen  

8.5.1 Luokan ilmapiirin rakentaminen 

Selvitin tarkemmin opettajien käsityksiä luokan ilmapiirin rakentamisesta kysymällä muun 

muassa ryhmähengestä, hyväksytyksi tulemisen tunteesta, klikkiytymisestä, menetelmistä ja 

virheiden sallimisesta. Jaottelin muodostuneet alakategoriat vielä helpommin hahmotettaviin 

yläkategorioihin.  

Taulukko 8. Opettajien käsitykset luokan ilmapiirin rakentumiseen liittyvistä tekijöistä.  

Alakategoriat Yläkategoriat 

Luokan säännöt (8) 

Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus (6) 

Turvallinen aikuinen (opettaja) (8) 

Virheiden hyväksyminen ja avun hakeminen (5) 

Turvallisuuden tunne 

Ryhmäyttäminen (10) 

Ryhmittely (6) 

Kaikkien hyväksyminen (10) 

Positiivinen palaute (3) 

Toisten tunteminen ja hyväksyntä 

 

Tunteiden ymmärtäminen (8) 

Hyvään käyttäytymiseen ohjaaminen (7) 

Tunnetaidot ja käytöstavat 

 

Harjoittelutunnit (5) 

Yhteinen keskustelu (5) 

Harjoittelutunnit 

 

Koulun ja luokan yhteiset säännöt tulivat esille turvallisen ilmapiirin luojina. Helena kertoi, 

että sääntöjen selvittämiseen ja yhdessä pohtimiseen on panostettava ja käytettävä aikaa, jotta 

oppilaat myös ymmärtävät, miksi tietyt säännöt ovat olemassa. Säännöt laaditaan yhdessä ja 

jokaiselle viikolle asetetaan jonkun säännön harjoittelu tavoitteeksi. Vastuuta hyvästä ilmapii-
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ristä voi jakaa myös oppilaille, kuten esimerkiksi ketään ei jätetä yksin, vaan pyydetään mu-

kaan. 

Helena: ”…että on tietyt vaikka lapsilla ne säännöt, missä on kielletty kaikki fyysinen 

vahingoittaminen ja myös psyykkinen vahingoittaminen. Että lapset tietää ne säännöt 

ja pyrkii niitä noudattamaan. Ja niitä käydään tarpeeksi läpi, että siihen aikaa… että 

lapset ymmärtää, et miksi meillä on tämmöset sääntöviidakot täällä.” 

Helena: ”…laaditaan yhdessä ne luokan säännöt ja sitten on vielä nuo pitkät koulun 

säännöt… Ja yleensä meillä on sitten vielä semmonen viikon taito sieltä säännöistä 

poimittu joku juttu, mitä me erityisesti harjotellaan. Et se tavoite asetetaan yhessä 

aina maanantaina ja perjantaina sitä sit arvioidaan, miten suju viikko.”  

Helena: ”Nyt ope, nyt pitää laittaa taas tarkkailukiikarit silmille, et tarkkailla onko 

joku yksin ja meijän pitää mennä puuttumaan siihen sitten ja pyytämään mukaan.”  

 

Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa luonnollisesti, että luokassa vallitsee niin fyysinen kuin 

myös psyykkinen turvallisuus, jolloin muun muassa virheiden tekemisestä ei pilkata, eikä avun 

pyytämistä tarvitse hävetä.  

Tiina: ”…yritän tosiaan kasvattaa oppilaita siihen, että kenenkään vastauksille ei 

naureta tai ei kommentoida niitä mitenkään niin ikävällä tavalla… Niin semmone pi-

tää heti kitkeä pois…” 

Opettajan on oltava luokassa turvallinen aikuinen, johon oppilaat voivat tarvittaessa turvau-

tua, ja joka omalla esimerkillään näyttää mallia, kuinka käyttäydytään hyvin, miten reagoi-

daan virheisiin ja toimitaan positiivisesti. Jos opettajakin tekee välillä virheitä, tulee virheiden 

tekemisestä luonnollinen ja sallittu tilanne. Virheet myös kuuluvat oppimiseen.  

Jenni: ”Alussa mä tein silleen, että ite luetutin tosi paljon jokkaista vuoron perrään. 

Että tavallaan jonkunlainen suhe tulis heti alussa jokkaiseen lapseen.” 

Kimmo: ”Sitä [negatiivisuutta] ilmenee silti aina aika ajoin ja siinä vaan pittää pyr-

kiä taas muistuttelemaan ja ite pysyä kuitenki siinä positiivisena.” 

 Tiina: ”Ja kyllä mäkin aina iteki välillä sitten saatan tehdä virheitä siellä luokas-

sa… mä oon kirjottanuki jonkun sanan väärin ja sitten vaan et ohoh, että nytpä tuli 

opettajalleki virhe… Yritän myös näyttää sitä, että kaikki välillä tekee virheitä ja se 

on ihan normaalia, eikä se haittaa.” 

Kimmo: ”Et se on varmaan, et ne sit kokee kuitenki  sen hyödyn siitä [avun saami-

sesta]. Eikä se ennää oo semmonen asia, mitä kenenkään tarvis hävetä, että me aute-

taan.” 

Ryhmäyttämistä tehdään erityisesti uuden luokan alussa, jotta oppilaat oppivat tuntemaan toi-

sensa. Ryhmäyttämisessä käytetään erilaisia tutustumispelejä ja -leikkejä sekä välitunnilla 

yhteisiä leikkejä ja sovittuja välituntipareja. Ryhmäyttämistä olisi kuitenkin hyvä toteuttaa 
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aina välillä, vaikka ryhmä olisikin jo tuttu. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään ja hy-

väksymään erilaisuutta sekä tulemaan kaikkien kanssa toimeen koulussa.  

Helena: ”Kyllä se [ryhmäyttäminen] vähenee jotenki, ku aattelee, että nehän jo tun-

tee toisensa, mutta ei se niin pitäs olla. Et joka syksyllä pitäis uudestaan alottaa se.” 

Helena: ”Sitä on käytetty ihan siis valtavasti aikaa siihen ryhmäytymiseen. Ja siihen, 

että opitaan tuntemaan toinen toisemme, hyväksytään tätä erilaisuutta, ymmärre-

tään, et me ollaan erilaisia, mutta silti me pystytään yhessä tekemään töitä, et ei tar-

vii olla kaikkien paras kaveri.” 

Varsinkin alkuopetuksessa oppilaiden tutustumista toisiinsa helpotetaan käyttämällä opettajan 

määräämiä välituntipareja. Lapset tottuvat menetelmään niin hyvin, että joskus jopa itse eh-

dottavat opettajalle, että voitaisiin taas pitää välituntipareja. Opettaja ottaa myös välituntiparit 

käyttöön, jos huomaa tai kuulee, että jokin oppilas on ilman kaveria. Välitunneille voidaan 

myös yhdessä oppilaiden kanssa miettiä yhteisiä leikkejä, johon kaikki voivat osallistua.  

Helena: ”Ekaluokalla tosi pitkään mä pyöritin semmosia välkkäpareja tai välkkä-

ryhmiä, et opettajapa määräs, et kenen kanssa siellä välitunnilla on.” 

Jenni: ”Sitte on ollu välkkäparit ja... kerran viikossaki alussa, mutta nyt on ollu sil-

leen kerran kuukauessa suunnilleen.” 

Helena: ”Lapset ite osaa toivoa, että ope voitaisko taas ottaa ne välkkäparit, että nyt 

me on paljon leikitty taas samojen kanssa... Joo, bingo hyvä! Otetaan vaan.” 

Oppilaiden istumajärjestystä muuttamalla ja erilaisilla ryhmittelyillä voidaan auttaa ja tukea, 

että jokainen oppilas kokee kuuluvansa joukkoon. Työskentelyryhmissä oppilaat tutustuvat 

toisiinsa paremmin, jolloin on helpompi tulla kaikkien kanssa toimeen. Joskus kaikki tuen 

tarvitsijat ovat samassa ryhmässä, jolloin opettaja voi keskittyä tukemaan heitä ja muut saavat 

työskennellä enemmän itseohjautuvasti. Toisinaan taas edistyneempi oppilas voi toimia tu-

kioppilaan toiselle. Helena mainitsi käyttävänsä sosiometristä mittausta ryhmittelyn apuna. 

Helena kertoi myös, ettei anna oppilaiden itse päättää ryhmittelystä, jolloin kukaan ei jää il-

man paria tai ryhmää. Kimmo otti esille, että ohjataan lapset esiintymään mieluummin ryh-

mässä kuin yksinään, koska aroilla oppilailla voi olla kovat paineet esiintymisestä.   

Helena: ”…opettaja päättää hommat, että täällä ei ole koskaan tilannetta, että sä 

valitset kenen kanssa sä oot tai et kenen kanssa sä teet töitä, et se on aikuinen joka 

sen päättää.” 

Helena: ”No se just, että tutustuttaa niitä toisiinsa. Että kyllä mä oon nähny sen esi-

merkiksi, et työskentelyryhmien semmosella tietyllä vaikuttamisella ja niillä vaihte-

luilla, niin niillä voi saada jonkun tipahtaneen mukaan joukkoon. Kun ne tutustuuki 

eri tavalla, ku ne on pakotettu siinä tekemään yhdessä.” 
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Helena: ”Et paljon käytän sitä sosiometrista mittausta ja kyselen sitten vaan, että 

kenen kanssa oisit mieluiten nyt järjestäjäpari seuraavan kaksi kuukautta. Ne sinne 

kirjottaa kaks tai kolme nimeä, niin siitä aika helposti piirtää sen kartan, että kuka 

on ulkopuolella ja kuka on sisällä.” 

Kimmo: ”Ennemmin ryhmässä vaikka. Että arat oppilaat ne ottaa aivan niin hirvit-

täviä paineita siitä yksin esiintymisestä. Ja se virheitten pelko ja sittenhän helposti 

tullee, ku jännittää niin jotaki pientä, luetaan väärin tai änkytetään. Ja sitten siellä 

joku saattaa pikkusen tirskahtaa, niin se kyllä vaikuttaa tosi negatiivisesti.” 

Harjoituksissa ja keskusteluissa opettajat tuovat esille erilaisuuden ymmärtämisen ja hyväk-

symisen. Kaikkien kanssa on pystyttävä tekemään töitä ja jokaisen pitäisi tuntea olevansa hy-

väksytty. Jokaisen pitäisi pystyä myös olemaan oma itsensä, eikä tarvitsisi esittää mitään 

muuta. Toisaalta lapsen kehitysvaiheeseen myös kuuluu, että halutaan olla samanlaisia kuin 

muut.  

Helena: ”Oikeestaan tärkein asia täällä koulussa ois se, että tuntee olevansa hyväk-

sytty siinä omassa yhteisössä.” 

Kimmo: ”Niistä pittää puhua lasten kanssa, että toisilla on erilaisia haasteita, voi ol-

la, että tarvii vähän enempi tukea johonki asiaan, joku toinen johonki toiseen asi-

aan." 

Kimmo: ”Että ei niin kiinnitettäis huomiota, että tuo on sellane, jolla on haasteita, 

ku kaikilla on niitä jossaki osa-alueessa varmasti.” 

Positiivinen palaute ja suhtautuminen tuli esille myös tässä yhteydessä hyvän ilmapiirin ra-

kentajana. Myös oppilaita ohjataan kannustamiseen ja positiivisuuteen. 

Kimmo: ”Pyrin sitä positiivisen palautteen voimaa käyttämään, että keskittyy positii-

viseen ja mahollisimman vähän sitä negatiivista puolta esille.” 

Helena toi tässä yhteydessä esille tunteiden ymmärtämisen. Viikon ensimmäinen tunti on oi-

keastaan tunnetunti, jolloin vaihdetaan kuulumisia, harjoitellaan toisten arvostavaa kuuntele-

mista ja toisista kiinnostumista. Joka viikko tai joka toinen viikko käydään läpi myös luonteen 

vahvuuksia, ja jos ehditään, seurataan myös tunteita käsittelevää ohjelmasarjaa.  

Helena: ”Kyllä meillä oikeastaan on se maanantaiaamun ensimmäinen tunti, se on 

näitä tunneasioita oikeastaan. Ne viikonloppukuulumiset, arvostava kuunteleminen, 

toisista kiinnostuminen. Se on se yks. Sit meillä monesti on joka viikko tai joka toinen 

viikko se Vahvuusvariksen asiat ja mietitään niitä. Ja monesti siihen liittyy vielä sitä, 

jos ehitään, niin tämä Jotain rajaa tunti tai semmonen, että aina johonki kiusaa-

misasiaan liittyvä teema sitten esillä.” 

Tunteiden ymmärtämistä harjoitellaan seuraamalla Suomen mielenterveysseuran Jotain rajaa 

–ohjelmasarjaa, jossa näytetään jokin luokan tilanne ja jonka jälkeen pohditaan, miltä esimer-

kiksi kiusaajasta ja kiusatusta tuntuu. Helenan oppilailla on pahviset tunnemittarit, joiden 

helmeä oppilaat liikuttavat tunneskaalassa. He myös keskustelevat, mikä tilanteessa meni 
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huonosti. Lisäksi he pohtivat yleensä, että millaisia eri tunteet ovat ja missä ne tuntuvat fyysi-

sesti.  

Helena: ”Meillä on pahviset tunnemittarit, helmi kulkee siinä. Siin on tunteiden ku-

vat tai punanen, keltanen, vihree väri ja ne oppilaat sitte liikuttaa sitä helmeä siinä 

tunnemittarin skaalassa, et miltä kenestäki tuntuu. Ja sitte myös omista jostaki koke-

muksista käytetään sitä tunnemittaria välillä, että miltä se tuntu. Ja sanotetaan pal-

jon sitä, et missä se tunne tuntuu, et mikä se ilo on ja missä se suru tuntuu ja missä 

pettymys. ” 

Oppilaita ohjataan hyviin käytöstapoihin ja vääriin toimintatapoihin pitää puuttua yhä uudes-

taan. Opettajan tehtävänä on yrittää itse toimia positiivisena esimerkkinä. 

Kimmo: ”Siitä on paljon oppilailleki puhunu, että mielellään auttaa semmosia, joilta 

saa tavallaan iteki tukia ja apua. Ja hymy niin alottaa päivän paljon kivemmin, ku 

joku myrtsi naama tai jotain vastaavaa. On siinä paljon. Ja sitten kiittäminen. Eihän 

me muisteta ees kiittää aikusetkaan, lapsilta vaaditaan, että tervehdi ja kiitä.  Ja ke-

huminen…” 

Kimmo: ”Niin kertoa sen toimintatavan, mikä on suotavaa ja oikein. Ja sitten ne 

väärät toimintatavat kitkeä pois tai ainaki sanoa, että tämä ei ole oikein, se on vää-

rin ja se ei tunnu kivalta. Että niinhän sitä käytännössä tehhään. Sitä voi joutua tois-

tamaan tuhansia kertoja.” 

Avoin keskustelu oppilaiden kanssa tuli esille liittyen muun muassa erilaisuuden ymmärtämi-

seen ja hyväksymiseen, mutta se koettiin muutenkin tärkeänä tekijänä hyvän ilmapiirin luoja-

na.  

Jenni: ”Sit just, että luokassa voi puhua ja saa sanoa.” 

Kimmo: ”Semmosta avointa keskustelevaa ilmapiiriä yrittää luoda lasten kanssa, et-

tä oppis ymmärtämään erilaisia puolia ja erilaisuutta ylipäätään, tarpeita.” 

Helena: ”Sitä on vaan sitä keskustelua käytävä ja siihen on käytettävä sitä aikaa tosi 

paljon. Vaikka tuntuu, että mitä tääki asia pitäs. Mutta se että jos siel ei tunne ole-

vansa hyväksytty, niin sitten se ei onnistu. Keskustelu ja keskustelu, mallien näyttä-

minen.” 

Puhe tuli myös harjoittelutunneista, joilla on vaikutusta luokan ilmapiirin muodostumiseen. 

KiVa koulun tunneilla käydään läpi tunneasioita, kiusaamista ja koulun käytäntöjä. Lisäksi 

Helena pitää edellä mainittuja Vahvuus variksen tunteja luonteen vahvuuksista ja käydään 

läpi Jotain rajaa ohjelmasarjaa.  

Helena: ”Nämä kaikki KiVa-materiaalit, mitä meillä on KiVa kouluasiat. Siinähän 

on hirveesti semmosta hyvää tukea siihen [ryhmähenki ja turvallisuuden tunne] kä-

sittelyyn.”  

Jenni: ”Noita KiVa koulun tunteja meillä pidetään kans. Niin niitten [turvallisuus] 

yhteyessä ja sitte se on uskonnossa ja ympissä ja muussa, missä on näitä koulun käy-

täntöjä käyty läpi.” 
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Helena toi myös esille, että heidän koulussa pidetään kolme neljä kertaa vuodessa tapahtuma, 

jossa halukkaat oppilaat pääsevät esiintymään. Esiintymiseen kannustetaan sekä samalla ope-

tetaan ja harjoitellaan myös arvostavaa katsomista. 

Helena: ”Meillä on neljä kertaa tai kolme kertaa vuodessa olevat tämmöset [tapah-

tumat]. Mennään sit tuonne liikuntasaliin. Niin semmoset oppilaiden esitystunnit, 

jossa matalalla kynnyksellä pääsee esittämään ja luokissa puhutaan sitä, että mitä se 

on se arvostava katsominen, ettei se ole arvostelevaa katsomista. Kaikki pääsee esil-

le, jotka haluaa… Luokassa sitten niitä kannustetaan myös rohkeesti siihen esiinty-

miseen ja esillä oloon ja siihen arvostavaan yleisönä olemiseen.” 

8.5.2 Palautteen antaminen 

Kysyessäni erikseen, miten opettaja antaa palautetta ja minkälaisessa tilanteessa sekä onko 

hänellä käytössään joitakin menetelmiä palautteen antamisessa, sain vielä lisää tarkentavia 

ilmauksia. Edellisten ilmausten lisäksi esille nousivat nyt selkeämmin myös ryhmä- ja ver-

taispalaute, mihin liittyivät myös itsearviot, sekä arvioiva ja korjaavaa palaute. Lisäksi myös 

uusia menetelmiä mainittiin ja ilmauksia liittyen palautteen vastaanottamiseen. Jaottelin esille 

tulleet alaluokat vielä seuraaviin yläluokkiin. Palautteen vastaanottamiselle ei löytynyt sopi-

vaa yläluokkaa, joten se jäi omaksi luokakseen.  

Taulukko 9. Opettajien käsitykset palautteeseen liittyvistä tekijöistä. 

Alakategoriat Yläkategoriat 

Palaute kotiin (12) 

Yksilöllinen palaute (7) 

Ryhmäpalaute (8) 

Vertaispalaute (5) 

Itsearvio (2) 

Palautetapa 

 

Kannustava ja ohjaava palaute (7) 

Korjaava palaute 

Arvioiva palaute 

Palautteen laatu 

 

Yrittämisestä ja tehdystä työstä 

Onnistumisesta 

(Virheistä, puutteista) 

Palautteen syy 

 

Palautteen vastaanottaminen Palautteen vastaanottaminen 

 

Opettaja voi antaa positiivista palautetta yksittäiselle oppilaalle tai joskus koko luokalle, esi-

merkiksi onnistuneesta työrauhasta. Palautetta kotiin annetaan Wilman kautta niin onnistu-

mista kuin myös huomautuksia tuntimerkintöinä. Wilman kautta välitetyt viestit on tarkoitettu 

lähinnä vanhemmille positiiviseksi kannustukseksi tai huomautusten kohdalla seurattavaksi 



76 

 

tiedoksi. Varsinkin jos oppilaan kohdalla on haasteita, positiivinen palaute kotiin nostaa myös 

vanhempien myönteisiä tunteita. Opettajien käsitysten mukaan korjaava palaute annetaan 

koulupäivän aikana oppilaalle suoraan, eikä sitä ole useinkaan tarve laittaa enää Wilmaan. 

Palautetta kotien kanssa käsitellään myös yhteisissä keskusteluissa mm. yhteispelikeskuste-

luissa ja arviointikeskusteluissa. Tukea tarvitseville lapsille laaditaan myös oppimissuunni-

telmat. 

Helena. ”Ja sitte toiset sitä [hyvää palautetta] kaipaa enemmän. Jos näkee semmo-

sen lapsen, jolla on sen itsetunnon kanssa sitä haasteita, niin sinne vielä enemmän 

sitä suitsuttaa sitä hyvää myös sinne kotiin.” 

Helena: ”…että mä oon yrittäny kotiinki sitä aina viestiä, että siellä kotonaki tulis 

puheen laitto, että sä onnistuit tässä.” 

Helena: ”No, sitä [rakentava palaute] en sinne Wilmaan laita sitten, että häiritsit 

työrauhaa, mutta lopputunnista keskityit. Niin ei todellakaan, vaan se on sille lapsel-

le suoraan siellä koulussa, että kyllä se saa sen rakentavan palautteen tai rangais-

tuksen tai tämmösen korjaavan palautteen jo siellä. Ei sitä tarvii kotiin sitte laittaa. 

Tulee varmasti esiin näissä keskusteluissa tai todistuksessaki.” 

Ryhmäpalautetta opettaja voi antaa myös suullisesti koko luokalle onnistumisesta jossakin 

asiassa. Koko ryhmälle voidaan antaa myös kannustava yhteinen tavoite, esimerkiksi palkin-

totunti. Hyvän mielen helmipurkkiin tipahtaa aina helmi, kun ryhmä on toiminut hienosti, ja 

kun purkki on täynnä, tehdään yhdessä jotain kivaa. Ryhmäpalaute voi olla myös luokan ko-

konaistilanteen seuraamista, esimerkiksi työrauhan kehittymisessä. Tällöin oppilaat voivat 

itsearviona antaa oman näkemyksensä, esimerkiksi arviointityökalun Qridin kautta.   

Tiina: ”Koko luokalle mä annan palautetta ihan silleen suullisesti, et jos joku asia 

on menny hyvin, niin mä yritän muistaa sitte sanoa, että hei tämä meni hienosti, hyvä 

että tässä teitte just niinku pitiki..” 

Helena: ”Meillä on sellanen hyvän mielen helmipurkki, kun on hyvää mieltä tai on-

nistutaan ryhmänä, niin sitten sinne aina tipahtaa helmi. Ja sit ku purkki on täynnä, 

niin sit on palkintotunti, mikä yhessä päätetään, että mitä tehdään, et onks se joku 

ohjelmahetki tai temppurata salissa vai ulkoilutunti vai lautapelitunti.” 

Helena: ”Qridi-arviointiohjelmq, meillä on käytössä tämmönen itsearviointijuttu. 

Niistä yhessä katotaan, miten he on arvioinu, vaikka luokkana ja sieltä semmosia ti-

lastoja katotaan, miten hyvin meillä asiat sujuu. Työskentelyyn ja käyttäytymiseen 

liittyviä, vaikka toisten kuuntelua, vuorottelua tai työrauhan antamista ja muuta.”  

Vertaispalautteessa oppilaat antavat palautetta toisilleen ja esimerkiksi koulukirjoissa on jo 

usein kaveripalautteen kohtia valmiina. Vertaispalaute voi olla muun muassa vastavuoroista 

pariarviointia tai jokaisen oppilaan kehumista vuorollaan.  

Kimmo: ”Sehän se tarkotus oiski, että toisille annettas palautetta ja paljon on ihan 

oppiaineisiin ja jopa oppikirjoihin sisällytetty kaveripalaute juttuja, että on au-
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keaman lopussa ihan tilaa sille, että annetaan kirja kaverille. Se saa kommentoida 

sitten, arvioida että mikä se työn jälki on.” 

Jenni: ”Liikkatunneilla on ollu niitä, että yks mennee mykkyrälle keskelle ja toiset 

antaa positiivista palautetta. Aina jokkainen vuorollaan pääsee siihe kehuttavaksi… 

Keksii tosi hyvin. Ihan aivan yllättävää ollu, miten hyvin se mennee. Että sanovat 

just, että se on hyvä pellaamaan ja se juoksee nopiaan ja se on hyvä piirtämään ja se 

on kiva kaveri ja se on ystävällinen ja auttavainen.” 

Kannustavaa ja positiivista palautetta pyritään antamaan pienistä asioista joka päivä ja mah-

dollisesti joka tunti. Opettajat pyrkivät käyttämään positiivista palautetta kannustavana voi-

mana. Opettaja seuraa tunnilla, miten oppilailla sujuu ja auttaa aina tarvittaessa. Ohjaavassa 

palautteessa voidaan antaa pieniä vinkkejä oikeaan suuntaan, mikä auttaa oppilasta itse hok-

saamaan asian. Positiivinen ja kannustava lähestymistapa tulee esille myös esimerkiksi siinä, 

miten opettaja suhtautuu myöhästyneeseen oppilaaseen. Kimmo toi myös esille, että positiivi-

seen palautteeseen kiinnitetään nykyisin enemmän huomiota ja on tärkeää tukea sitä, mikä on 

oikein, eikä aina vain korjata sitä, mikä on väärin. 

Helena: ”Positiivisella palautteella voi tehdä ihmeitä aikaan ja saada sen lapsen ku-

koistamaan, että mieluummin se porkkana kuin keppi.” 

Kimmo: ”Käyn kattomassa ja autan ja koko aika piän positiivista semmosta henkeä, 

että osaat sinä ja autan siinä ongelman kohatessa. Että ne huomaa iteki, että sitten 

ku ne saa apua tai tota opastusta johonki, niin rupiaa saamaan sen jälkeen.” 

Jenni: ”…kuunteleppa montako koota siinä on ja tämmösiä ihan perus, annetaan 

vähän vinkkejä ja sitte ne hoksaa ite...” 

Kimmo: ”…esimerkkinä se vaikka, kun tullaan myöhässä kouluun, niin ei olla ovella 

vihasena vastassa, et miks sä oot myöhässä, vaan otetaan luokkaan ja sanotaan, että 

kiva että tulit ja oliko matkalla ongelmia. Heti se lähestymistapa aivan eri siinä, että 

toivotaan tervetulleeksi, kun että ensin aletaan kuulustelemaan, että minkä takia oot 

myöhästyny. Se oppilaan päivä lähtee vähän eri tavalla käyntiin sitten siitä.” 

Kimmo: ”...enemmän käytetään positiivista palautetta, eikä keskitytä aina siihen ikä-

vään tai korjata vaan sitä, mikä on väärin, vaan myös tuetaan sitä, mikä on oikein. 

Siinä pikkuhiljaa se henki muuttuu.” 

Korjaavassa palautteessa puututaan virheelliseen tilanteeseen ja pyritään korjaamaan se. Op-

pilas on voinut käyttäytyä huonosti tai ymmärtänyt jonkin asian väärin. Korjaavaa palautetta 

annetaan tilanteesta riippuen yksityisesti tai kaikkien kuullen. Jos oppilas häiritsee kaikkien 

opiskelua voi siihen puuttua myös kaikkien nähden, mutta jos asia on joidenkin oppilaiden 

välisen riidan selvittely, niin se pyritään hoitamaan yksityisesti. Varsinkin käyttäytymiseen 

liittyvissä tilanteissa opettajien käsityksissä nousi esille, että tapahtunutta pohditaan oppilaan 

kanssa yhdessä ja haetaan korjaavaa ratkaisua tilanteeseen. Korjaavaa palautetta annetaan 
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käyttämällä niin sanottua hampurilaistekniikkaa, jolloin oppilas saadaan paremmin vastaanot-

tavaiseksi palautteen suhteen.  

Jenni: ”…tässä asiassa sulla nyt pikkusen näyttää, että et oo ymmärtäny että käy-

äänpä tätä nyt rauhassa läpi vielä.” 

Tiina: ”Jos joku asia on menny pieleen, niin lähetään vähä miettimään, miks se joku 

asia on sitten menny pieleen.” 

Jenni: ”Että mikä meni vikkaan tai mitä sun ois pitäny tehä toisin. Tuota tavallaan 

ensin käyään se läpi, mitä on kämmätty ja sitten, että miten toimitaan jatkossa ja sit-

te pyyetään anteeksi.” 

Helena: ”…että jos nyt jossaki musiikintunnilla hölisee ja häiritsee ja muut, että 

miksei toi jo lopeta tota soittamista. Niin kyllä sen voi ihan kaikkien kuullen, että täl-

lä lailla ei voi meijän koulussa toimia, että sä rikot sääntöjä.” 

Helena: ”Niin sitten antaa sen positiivisen asian ja sitten ehkä siinä keskellä sen kor-

jaavan ja sitten sen vielä positiiviseen päättää, että tämä hampurilaistekniikka, että 

hyvä huono hyvä.” 

Kimmo: ”…että ois jotaki hyvää ensin ja sitten se negatiivinen, niin se ei oo niin 

vahva se kilpi siinä eessä. Se saattaa mennä paremmin perille se palauteki.” 

Selkeästi arvioivaa palautetta annetaan palautettaviin töihin, sekä myös kokeisiin ja todistuk-

siin. Esimerkiksi Tiina pyrkii numeroarvioinnin lisäksi antamaan myös sanallista palautetta, 

koska kokee, ettei numero oikeastaan kerro, missä asioissa oppilas onnistuu ja missä asioissa 

kaipaisi vielä harjoittelua. Jos oppilaalla on kokeessa paljon virheellisiä asioita, opettaja pyr-

kii antamaan palautetta vain keskeisimmistä opittavista asioista, mutta löytämään aina myös 

jotain positiivista sanottavaa.     

Tiina: ”…että se pelkkä numero siitä liikunnasta vois olla semmone, että monella 

saattaa jäähä vähä semmone, että no miks mä sain tämän numeron. Niin sitte ku sin-

ne vähän parilla lyhyellä lauseella vaikka laittaa, että minkälainen on se perustelu 

sille numerolle. Niin se ainaki nyt vielä tässä vaiheessa itestäki tuntuu, että pitäis ol-

la sitä sanallista arviointia myös enemmän.” 

Tiina: ”…joka kohasta yritän kattoa ne keskeisimmät jutut, että yrittää löytää kaikis-

ta sitä hyvää sanottavaa ja kehuja, mikä meni hyvin.  Ja sitten taas, jos siellä on use-

ampia asioita menny pieleen, niin sitte yritää miettiä, mikä ois semmone isoin asia, 

mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Että mikä semmone tavallaan suurin haaste 

siinä tehtävässä on ollu.” 

Palautetta annetaan muun muassa tehdystä työstä, työn määrästä, työn jäljestä, tarkkuudesta, 

taidosta ja pienetkin onnistumiset pyritään huomioimaan. Positiivista palautetta voi antaa 

myös onnistuneesta käyttäytymisestä. Kuten korjaavan palautteen yhteydessä tuli jo esille, 

aina tarvittaessa on puututtava myös virheellisiin asioihin, puutteisiin, sääntöjen rikkomiseen 

ja ei hyväksyttävään käyttäytymiseen. 
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Jenni: ”Kyllähän se on monesti on sitä, että tehystä työstä palautetta. Että ooppa 

piirtäny hienosti tai tosi kiva tuo kissa tai tuo on kyllä taitavasti tehty ja tuohon näit 

vaivaa ja hieno temppu ja tarkasti laskettu… Ja että toimit tuossa tilanteessa hyvin ja 

olipa hyvä, etet käyttäny nyrkkejä vaan puhhuit, tuossa sä hoksasit hienosti sanoa, 

miltä tuntuu.” 

Keskusteluissa tuli myös esille, miten oppilaat ottavat palautteen vastaan. Suomalainen vaa-

timattomuutta korostava kulttuuri ei ole kannustanut olemaan ylpeä osaamisestaan. Opettajat 

kokevat, että kulttuuri on muuttumassa ja positiivisiin asioihin kiinnitetään enemmän huomio-

ta. Opettajat pyrkivät ohjaamaan, että onnistumisista saa iloita ja kehut voi ottaa kiittäen vas-

taan. Oppilaan matala itsetunto näkyy siinä, että positiivista palautetta ja kehuja ei osata ottaa 

vastaan, eikä uskota niitä, vaan oppilas silti kokee olevansa jotenkin epäonnistunut. 

Helena: ”Kyllä se on jossaki täällä Suomen tässä, että työtä arvostetaan ja vaatima-

ton pitää olla. Et sitä ainaki yrittää puheella opettaa myös, että saa juhlia niitä voit-

toja ja tämmösiä onnistumisiaki myös, ja iloita niistä.” 

Kimmo: ”Vaikka se on vaikea vastaanottaa kehuja, ainahan se on, että vähän oot 

hyvin tehny ton homman, niin aikusellaki se on vähän sillai, että no älä nyt viitti. Mut 

se että ossaa ottaa vastaan sannoo vaan, että kiitos. Olla ylpeä siitä, että on tehny 

hyvin sen.” 

Helena: ”Semmonen hyvä palaute, positiivinen palaute, niin siinähä sitte toinen saa 

silmät loistamaan ja ihanaa jes, että mä onnistuin ja mua kehuttiin tästä ja tuntupa 

mukavalta.”  

Helena: ”Jos on sen itsetunnon kanssa ongelmia, niin sitte vähättelee sitä, että no en 

mä nyt siltikään. Että vaikka ope noin sanoo, niin ei tää, en mä silti ollukaan hyvä tai 

ei tää onnistunukaan.” 
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9 Tutkimustulosten tarkastelu 

9.1 Itsetunto, minäkäsitys ja itseluottamus luokanopettajien määritteleminä 

9.1.1 Itsetunto 

Luokanopettajat määrittelivät itsetunnon käsitykseksi itsestään ja miten itse arvostaa itseään. 

Useiden teorioiden mukaan itsetunto on nimenomaan itsearvostusta (mm. Keltikangas-

Järvinen, 1995, s. 16; Rayner & Devi, 2001, s. 173; Koivisto, 2007, s. 32; Kiviruusu, 2017, s. 

14). Itsearvostus voidaan ymmärtää myös itsensä hyväksymiseksi ja kunnioittamiseksi 

(Schunk, 2014, s. 504; Salovaara & Honkonen, 2011, s. 88). Schunk (2014) määrittelee it-

searvostuksen olevan ihmisen käsitys omasta arvostaan perustuen etupäässä omiin uskomuk-

siin kyvykkyydestään. Keltikangas–Järvisen (1995, 16) mukaan itsetunto on ihmisen minäkä-

sityksen positiivisuuden määrä eli tunne siitä, että on hyvä ja arvokas. Lawrencen (2006, s. 3) 

mukaan itsetunto tarkoittaa, miten yksilö kokee ”mitä olen?” ja ”mitä haluaisin olla?” välisen 

eron. Opettajien käsityksissä ei kuitenkaan tuotu esille ihanneminää.  

Ahon (1996, s.10) mukaan itsetuntoon sisältyy tämän lisäksi itsetuntemuksen ja itsearvostuk-

sen osa-alueet. Itsetuntemus nousi myös esille opettajien käsityksissä omien vahvuuksien ja 

heikkouksien tunnistamisena sekä omien kehittymiskohteiden löytämisenä. Terveeseen itse-

tuntoon opettajien käsitysten mukaan kuului realistinen suhtautuminen itseensä. Itsensä liial-

linen kehuminen ja korostaminen koettiin olevan merkkinä jostain muusta kuin hyvästä itse-

tunnosta. Frankin (2011) mukaan ihminen voi esittää käytöksellään ylemmyyttä tarkoitukse-

naan peittää todelliset tunteensa, esimerkiksi matalan itsetunnon omaavat perfektionistit voi-

vat toimia näin.  

Terveen itsetunnon omaava ihminen koettiin myös joustavana, joka pystyy vastaanottamaan 

rakentavaa kritiikkiä särkymättä. Ilmapallo-vertauskuvan mukaan itsetunto on kuin sopivasti 

täytetty ilmapallo. Pieni neulanpisto ei riko sitä vaan pinta joustaa. Lickona (2009, s. 384) 

esittää lisäksi, että itsetunto-ilmapallo täyttyy, kun ihmiselle tapahtuu hyviä asioita, ja puoles-

taan tyhjenee huonoja asioita kohdatessaan. Ilmapallo täyttyy muiden kehuista ja hyvästä pa-

lautteesta, mutta erityisesti omien vahvuuksien löytäminen rakentaa positiivista ja muiden 

mielipiteistä riippumatonta minäkuvaa (Lickona, 2009, s. 384). Keltikangas–Järvisen (1995, 

s. 84–85) mukaan ihminen voi pyrkiä täydellisiin suorituksiin saadakseen osakseen ihailua. 
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Kuitenkin tällainen yksilö on hyvin herkkä kritiikille ja loukkaantuu helposti. Lawrencen 

(2006, s. 45) mukaan terveen itsetunnon omaava henkilö pystyy suhtautumaan kritiikkiin ob-

jektiivisemmin ja yrittää parantaa suoritustaan seuraavalla kerralla. 

Opettajien itsetuntoon liittyvissä käsityksissä terveeseen itsetuntoon liitettiin uskallus onnistua 

ja pärjätä riippumatta muiden mielipiteistä. Toisaalta matalaan itsetuntoon yhdistettiin hyväk-

synnän tarve muilta oppilailta, minkä seurauksena voidaan jopa vältellä onnistumista koulu-

työskentelyssä. Monikaan oppilas ei halua leimautua ja tulla nimitetyksi ”hikariksi”. Plum-

merin (2014, s. 17) mukaan matalan itsetunnon omaava henkilö usein vähättelee kykyjään ja 

kieltää menestymisensä. Frank (2011) toteaa, että matalan itsetunnon henkilö voi asettaa ta-

voitteensa sen mukaan, mitä kuvittelee toisten haluavan hänen tekevän. Itsetunnon moniuloit-

teisuus ei tullut täysin suoraan esille opettajien käsityksissä. Keltikangas–Järvisen (1995, s. 

26–30) mukaan yleisen hyvän itsetunnon voi saavuttaa erilaisilla itsetunnon yhdistelmillä eli 

yhden alueen heikkoutta voi tasapainottaa toisen alueen vahvuudella.  

9.1.2 Minäkäsitys 

Minäkäsityksen luokanopettajat perustelivat koostuvan käsityksestä itsestä, omasta persoonas-

ta ja omista taidoista sekä muodostuvan omista kokemuksista ja muilta saadusta palautteesta. 

Schunk (2014, s. 504) määrittelee lähes vastaavasti minäkäsityksen koostuvan yksilön koo-

tuista käsityksistä itsestään, mitkä ovat muodostuneet yksilön kokemuksista ja tulkinnoista 

ympäristön kanssa. Opettajien ilmauksissa tuli esille myös ymmärrys siitä, että käsitystä itses-

tä peilataan siihen, miten muut ihmiset näkevät yksilön. Ahon (1996, s. 15–16) mukaan nor-

matiivinen minäkäsitys kuvaa sitä, millaisena yksilön mielestä muut ihmiset häntä pitävät ja 

mitä häneltä odottavat. Aho (1996, s. 10) pitää myös realistista positiivista minäkäsitystä sa-

maa tarkoittavana asiana kuin vahvaa itsetuntoa. 

Lisäksi opettajien ilmauksissa nousi esille, että tietoisuus itsestä ohjaa toteuttamaan omia ta-

voitteitaan. Tähän liittyi pohtiva ilmaus: ”Teenkö asioita omasta puolestani vai muitten puo-

lesta?” Ahon (1996, s. 14) mukaan minäkäsitykseen voi muodostua kuviteltuja ominaisuuksia 

itsestä (väärennysalueita) ja tiedostamattomia ominaisuuksia (kieltämisalueita). Jos tällaiset 

ominaisuudet minäkäsityksessä ovat suuria, niin silloin ihminen ei tunne tai hyväksy itseään 

sellaisena kuin on. (Aho, 1996, s. 14.)   Kun ihminen tuntee itsensä ja tietää, mitä haluaa, niin 

silloin omat tavoitteet ja arvot ohjaavat toimintaa, eikä ajaudu toteuttamaan jonkun toisen 

toiveita. Keltikangas–Järvisen (1995, s. 20) mukaan itsenäisyyden ja itsetunnon välillä vallit-
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see yhteys. Hyvä itsetunto antaa rohkeutta asettaa omia päämääriä, mitkä ovat riippumattomia 

toisten mielipiteistä. Kuitenkin Keltikangas–Järvinen (1995, s. 79) toteaa, että hyvä itsetunto 

ei ole itsekkyyttä, itsensä toteuttamista toisten kustannuksella. Ihminen on luotu elämään vuo-

rovaikutuksessa sosiaalisen yhteisön jäsenenä, missä hän ei ainoastaan aseta vaatimuksia vaan 

ottaa myös toiset huomioon antaen jotain itsestään.  

Opettajien käsityksissä tuli ilmi myös minäkäsityksen muuttuvuus, mihin vaikuttaa kaikki 

ihmisen kokemat elämän tilanteet. Varsinkin lapsuudessa ja nuoruudessa minäkäsitys on 

muutosten kourissa, mihin vaikuttaa omat pystyvyyden ja onnistumisen kokemukset, vertailu 

muihin sekä muilta saatu hyväksyntä ja palaute (Byrne ja Shavelson, 1996, s. 610; Aro ym., 

2014, s. 10). Eriksonin kehitysteorian mukaan erityisesti nuoruudessa etsitään omaa identi-

teettiä, jolloin pohditaan millainen minä olen ja miten muut minut näkevät sekä mikä minulle 

on elämässä tärkeää ja arvokasta (Lehtinen & Kuusinen, 2001, s. 30–32).     

9.1.3 Minäpystyvyys 

Minäpystyvyyden ja itseluottamuksen opettajat määrittelivät luottamukseksi itseensä, omiin 

taitoihin ja pärjäämiseen erilaisissa tilanteissa. Mielenkiintoinen ilmaus oli, että ”itseluotta-

mus on hyvää itsetuntoa eri tilanteissa”. Keltikangas–Järvisen (1995, s. 16-18) mukaan itse-

luottamuksen määrä voi vaihdella elämän eri alueilla. Rentzsch, Wenzler ja Schutz (2016, s. 

139) toteavat, että myös itsetunto voi vaihdella eri elämänalueilla, esimerkiksi akateemisessa 

suoriutumisessa tai sosiaalisissa suhteissa (myös Byrne & Shavelson, 1996, s. 600; Aro, 2014, 

s. 10). Ihmisen taitojen vaikutus itsetuntoon määräytyy myös sen mukaan, mitä asioita ihmi-

nen arvostaa ja pitää tärkeinä (Aro ym., 2014, s. 12). Mrukin (2006, s. 23) itsetunnon määri-

telmään pohjautuen, jos ihminen kehittyy arvostamissaan asioissa osaavaksi ja päteväksi voi-

daan olettaa, että hänen itsetuntonsa noilla alueilla on hyvä. Edelleen voisi olettaa, että tuol-

loin myös ihmisen itseluottamus pärjätä ja onnistua kyseisillä alueilla on hyvällä tasolla. Kui-

tenkin Pettyn (16.3.2015) mukaan vahva itseluottamus voi tarkoittaa myös sitä, että ihminen 

luottaa omaan käsitykseensä, että ei osaa mitään. Mielestäni arkielämässä itseluottamuksella 

kuitenkin tarkoitetaan yleensä luottamusta jonkin asian onnistumiseen kuin sen negaatioon.  

Opettajien käsityksissä esille nousi myös uskallus ja rohkeus tehdä asioita itsenäisesti ilman 

jatkuvaa tukea ja varmistelua muilta. Schunk (2014, s. 504) mukaan itseluottamus tarkoittaa 

käytännössä samaa kuin minäpystyvyys, minkä hän kuvaa uskomuksiksi omista kyvyistään 

suoriutua tehtävästään määrätyllä tasolla. Keltikangas–Järvinen (1995, s. 18) kuvaa itseluot-
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tamukseksi sitä, että ihminen asettaa itselleen rohkeasti tavoitteita ja ottaa haasteita vastaan. 

Frankin (2011) mukaan korkea minäpystyvyys antaa itseluottamusta ja kykyä ottaa hallittuja 

riskejä, koska toimintaa ohjaa halu saavuttaa ja onnistua, eikä epäonnistumisen ja virheiden 

välttäminen. 

9.2   Oppilaan itsetunnon havaitseminen ja sen vaikutus koulunkäyntiin 

Yhdistämällä opettajien käsitysten alakategorioita itsetunnon havaitsemisesta ja itsetunnon 

vaikutuksista koulunkäyntiin muodostin alla olevan kuvauskategorian, jossa on esitettynä ala- 

ja yläluokat. Opettaja voi tehdä havaintoja oppilaan itsetunnosta siitä, miten oppilas ajattelee 

(kertoo) itsestään, käyttäytyy, motivaatiosta ja asenteesta koulunkäyntiä kohtaan, käsitykses-

tään oppijana, itsetuntemuksesta sekä itsensä ja muiden hyväksymisestä sekä oppilaan ylei-

sestä hyvinvoinnin ja pärjäämisen tilasta. Vastaavasti matala tai terve itsetunto aiheuttaa seu-

rauksia näihin osa-alueisiin. 

 

Kuva 4. Opettajien käsitykset oppilaan itsetunnon havaitsemisesta ja vaikutuksista koulun-

käyntiin. 

Tästä kuvauksesta jätin pois opettajan vuorovaikutuksen ja oppilaantuntemuksen, koska se on 

enemmän edellytys muiden tekijöiden havaitsemiselle ja tulkitsemiselle. Oppilaiden läheisen  
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tunteminen avulla opettaja voi ymmärtää oppilaiden käyttäytymistä, ajattelua ja osaamista 

sekä tukea tarvittavalla tavalla. Oppilaan itsetunnon tunnistaminen vaatii opettajien käsitysten 

mukaan muun muassa oppilaantuntemusta ja läheistä vuorovaikutusta. Avoimessa luottamus-

suhteessa lapsesta näkee ja hän itse kertoo, miten arvioi ja arvostaa itseään. Ahon (1996, s. 

48) mukaan kaiken kasvatuksen edellytyksenä on, että aikuinen tuntee lapsen ja tietää, millai-

nen vuorovaikutus olisi sopivaa juuri nyt tälle lapselle. Psykologisesti turvallisessa ilmapiiris-

sä lapsi pystyy olemaan oma itsensä ilman pelkoa vähättelystä.  

9.2.1 Oppilaan ajattelu itsestä 

Oppilaan suhtautuminen epäonnistumisiinsa näyttäytyi opettajien käsityksissä itsetunnon 

merkkinä. Terveeseen itsetuntoon yhdistettiin oppilaan ajattelu, että yrittää parantaa tulostaan 

seuraavalla kerralla ja matalaan itsetuntoon oppilaan ajatus, että on kokonaan huono. Kelti-

kangas–Järvisen (1995, s. 47–49) mukaan terveen itsetunnon oppilas voi epäonnistumisen 

jälkeen vähätellä asian merkitystä itselleen, mutta yrittää kuitenkin seuraavalla kerralla 

enemmän. Sen sijaan matalan itsetunnon oppilas voi yleistää epäonnistumisen jollakin alueel-

la koskemaan kokonaan häntä itseään, mikä laskee hänen yleistä itsetuntoaan. Toisaalta voi-

daan myös ajatella, että oppilas voi olla hetkellisesti hyvin pettynyt epäonnistumisestaan, jol-

loin hän reagoi vahvasti tilanteeseen ja hänen vaihteleva itsetuntonsa käy matalalla. Perusitse-

tunto kuitenkin määrittää, kuinka paljon ihmisen yleinen itsetunto laskee epäonnistumisen 

seurauksena (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 31).  

Opettajat toivat esille, että oppilas saattaa heti uuden tehtävän edessä osoittaa luottamuksen 

puutetta sanomalla: ”emmä ossaa” tai ”tää on liian vaikiaa”. Suunnilleen samoilla sanoilla 

myös Aho (1996, s. 22) kuvailee itsetunnoltaan matalan lapsen ensireaktiota suoritukseen. 

Yksilö odottaa epäonnistumista ja reagoi sen mukaisesti. Hän pyrkii välttelemään tehtävää ja 

vähättelemään sen merkitystä suojellakseen itseään ja itsetuntoaan pettymykseltä. Jos ei edes 

yritä kunnolla ja epäonnistuu, niin se ei aiheuta niin paljon stressiä kuin jos olisi yrittänyt to-

sissaan. Aho (1996, s. 22.) Yksi opettaja toi myös esille, että tällainen suhtautuminen voi olla 

myös joidenkin oppilaiden keskuudessa opittu tapa. Keltikangas–Järvisen (1995, s. 52) mu-

kaan suomalaiseen niin sanottuun kansanluonteeseen kuuluu ulkoinen vaatimattomuus. Ulos-

päin ei ilmaista, mitä osataan eikä luvata liikoja, vaan toiminta ja tulos puhuvat sitten puoles-

taan. Omien ansioiden vähättelyä pidetään kohteliaana käyttäytymisenä. Yleensä keskustelua 

käydään tyyliin, että enhän minä nyt mitään, johon vastapuolen odotetaan vastaavan, että kyl-
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lähän sinä osaat. (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 52.) Mielestäni hieman vastaavan tyyppinen 

käyttäytyminen tulee esille nuorten Instagram tileillä, joissa postattua omakuvaa kaverit ke-

huu ensin kauniiksi, mihin yleensä kuuluu vastata takaisin ”eiku sä olet”.  

Myös oppilaan suhtautuminen kehuihin ja niiden vastaanottamiseen tuli palautteesta keskuste-

lun yhteydessä esille. Matalan itsetunnon oppilas ei vaikuta kehuista huolimatta uskovan, että 

on onnistunut työssään.  

9.2.2 Oppilaan käyttäytyminen 

Opettajien käsitysten mukaan oppilaan itsetunnon taso näkyy ulospäin käyttäytymisessä. Ma-

talaan itsetuntoon he yhdistivät arkuuden ja epävarmuuden sekä toisaalta myös riehumisen, 

häiritsemisen, esittämisen ja pelleilyn. Myös Ahon (1996, s. 21) mukaan matalan itsetunnon 

omaava henkilö on arka ja pelokas, joka käyttäytyy epävarmasti, eikä halua olla huomion 

kohteena. Lisäksi Aho toteaa, että heikko itsetunto voi näkyä myös rehentelevänä ja häiritse-

vänä käyttäytymisen. Lawrencen (2006, s. 8) mukaan lapsen persoonallisuuden suuntautumi-

nen ekstroverttiin tai introverttiin piirteeseen vaikuttaa siihen, miten hän käyttäytyy hankalas-

sa tilanteessa. Matalan itsetunnon omaava lapsi voi ahdistua jonkin tehtävän edessä, koska 

hän ei usko omiin kykyihinsä. Tällöin hän pyrkii välttämään epäonnistumisen tunteen ja tur-

vautuu puolustusmekanismiin (Aho, 1996, s. 16). Ekstrovertti lapsi keksii yleensä jonkin kor-

vaavan käyttäytymisen, jolloin hän kerskailee tai häiritsee. Introvertti lapsi puolestaan pyrkii 

välttämään tehtävää vetäytymällä ja käyttäytymällä arasti (Lawrence, 2006, s. 8).  

Opettajien käsitysten mukaan arkuus ei kuitenkaan aina ole merkkinä matalasta itsetunnosta. 

Suomen mielenterveysseuran mukaan esimerkiksi ujous voi olla synnynnäinen luonteenpiirre 

muiden joukossa. Usein ujous ilmenee vaikeutena toimia vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja 

itsensä ilmaisussa. Joskus ujous voi olla sosiaalisten taitojen puutetta tai esimerkiksi lapsilla 

ne voivat olla vasta kehittymässä (Suomen mielenterveysseura). Valkoihoisesta väestöstä 24 

prosentilla on todettu olevan synnynnäinen fysiologia, mikä altistaa heidät käyttäytymään 

varautuneesti uusissa sosiaalisissa tilanteissa. Vastaavasti 30 prosentilla väestöstä on fysiolo-

gia, mikä antaa heille alttiuden kohdata uusia asioita aktiivisesti. Ujous ei siis johdu itsetun-

non puutteesta tai epäonnistuneesta kasvatuksesta. (Keltikangas-Järvinen, 2015, s. 48.) Kui-

tenkin jos lapsen temperamentti sopii hyvin ympäristön odotuksiin, kehittyy hänelle helpom-

min terve itsetunto. Tutkimuksissa on havaittu, että ujous Kiinassa johtaa yleensä hyvään itse-

tuntoon, mutta sen sijaan amerikkalaisessa kulttuurissa syrjäytymiseen. Ilmiöön vaikuttaa se, 
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pidetäänkö kulttuurissa ujoutta hyväksyttävänä piirteenä. (Keltikangas–Järvinen, 2006, s. 

160.) Yksi opettajista toi esille myös valikoivan puhumattomuuden, mutismin, mikä luokitel-

laan sosiaalisten tilanteiden peloksi tai ahdistuneisuushäiriöksi. Mutisteilla on havaittu olevan 

normaalia enemmän muun muassa ujoutta. Käyttäytymisterapeuttien mukaan puhumattomuus 

on opittua käyttäytymistä, jonka tavoitteena on välttää ahdistusta, saada huomiota tai hallita 

ympäristöä (Lämsä & Erkolahti, 2013).     

Opettajien ilmauksissa terveeseen itsetuntoon yhdistettiin rauhallisuus ja varmuus sekä her-

mostumattomuus virheistä. Tutkijoiden mukaan terveen itsetunnon omaava ihminen suhtau-

tuu mahdollisiin rajoitteisiin sovinnollisesti ja hyväksyvästi (Frank, 2011; Jordan ym., 2015, 

s. 523). Hänellä on myös kyky sietää epäonnistumisia (Plummer, 2014, s. 13; Baumeister ym., 

2003; Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 22). Vaikka epäonnistumisten sietokyky ja suhtautumi-

nen rajoitteisiin sovinnollisesti antaa varmasti ihmiselle annoksen rauhallisuutta, ei mielestäni 

rauhallisuutta sinänsä voida pitää merkkinä hyvästä itsetunnosta. Se kuvastaa ennemminkin 

ihmisen temperamentin intensiivisyyden tasoa (Keltikangas–Järvinen, 2006, s. 122).  

Poikkeuksena edellisiin kategorioihin esille tuli myös oppilaan liiallinen itsensä kehuminen, 

mikä nähtiin olevan yhteydessä itsetunnon puutteeseen. Keltikangas–Järvinen (1995, s. 49, s. 

75) toteaakin, että huomattavan itsevarmalla käyttäytymisellä voidaan yrittää piilottaa sisäistä 

epävarmuutta. Hän yhdistää myös narsistisen minävaurion ja itsetunnon puutteen, mistä ai-

heutuu itsekeskeisyyttä ja johon tarvitaan jatkuvaa huomiota ja ihailua muilta. Tähän yhdistyy 

myös herkkyys kritiikille (1995, s. 84–85). Keltikangas–Järvinen (1995, s. 76) kuitenkin va-

roittaa liian pitkälle menevien johtopäätösten tekemistä pelkästään ihmisen käyttäytymisen 

perusteella, sillä samanlainen käyttäytyminen voi johtua eri ihmisillä hyvin erilaisista syistä.  

9.2.3 Oppilaan motivaatio ja asenne 

Opettajat halusivat löytää oppilaan motivaation oppimiseen ja säilyttää sen haasteidenkin kes-

kellä. Martinin (2010, s. 10–11) akateemisen motivaation ja sitoutumisen mallin mukaan posi-

tiiviset ajatukset lisäävät oppilaan sisäistä motivaatiota, tehtäviin keskittymistä, yrittämisen 

halua, sinnikkyyttä ja työskentelytaitoa, minkä seurauksena myös oppiminen on parempaa. 

Vastaavasti negatiiviset ajatukset aiheuttavat helposti tehtävien välttämistä ja siten huonom-

paa oppimista. Salovaaran ja Honkosen (2011, s. 89) mukaan matalan itsetunnon oppilailla on 

havaittu olevan kielteisempi asenne koulunkäyntiin ja heikompi koulumenestys kuin terveen 

itsetunnon oppilailla.  
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9.2.4 Minä oppijana 

Opettajat liittivät käsityksissään oppilaan terveeseen itsetuntoon oman osaamisen tunnistami-

nen ja omien vahvuuksien ja heikkouksien realistinen arvioiminen. Ahon (1996, s. 10) mu-

kaan itsetuntoon liittyy itsetietoisuuden ja itsetuntemuksen osa-alueet. Itsetietoinen lapsi osaa 

kuvata itseään tarkasti. Itsetietoisuutta voi kehittää arvioimalla itseään, tiedostamalla itseen 

vaikuttavia asioita, ilmaisemalla tunteensa ja asenteensa sekä tiedostamalla oman ainutlaatui-

suutensa. (Aho, 1996, s. 66.)  

Opettajien mielestä itsetunnolla on vaikutusta oppilaan ajatteluun itsestään oppijana. Jos oppi-

laan asenne on positiivinen ja uskoo oppivansa, nähtiin sen edesauttavan oppimista ja aivojen 

toimintaa uuden tiedon käsittelyssä. Vastaavasti, jos oppilas uskoo, ettei opi, nähtiin sen vai-

kuttavan heikentävästi yrittämisen haluun ja aivojen työskentelyyn, ja siten myös koulume-

nestykseen. Oppilaan usko omaan pärjäämiseensä tietyssä tehtävässä kuvaa oppilaan akatee-

misen minäpystyvyyden tasoa (Bandura, 1995, s. 2). Toteutunut minäpystyvyys ja kokemuk-

set muovaavat myös oppilaan minäkäsitystä ja itsetuntoa (Bong & Skaalvik, 2003). Positiivis-

ten kokemusten tuloksena oppilaalle voi muodostua käsitys itsestään hyvänä oppijana, mikä 

nostaa hänen akateemista itsetuntoaan ja itsensä arvostamista.  

Opettajat olivat havainneet oppimisvaikeuksien ja erityisopetuksessa käymisen olevan yhtey-

dessä oppilaiden heikompaan käsitykseen itsestään. Oppilaat kokevat itsensä helposti huonok-

si vertaillessaan itseään muihin oppilaisiin. Oppimisvaikeus ei kuitenkaan tullut esille tässä 

yhteydessä varsinaisena seurauksena oppilaan itsetunnosta vaan pikemminkin huomiona toi-

sinpäin eli oppimisvaikeus voi aiheuttaa negatiivisen käsityksen itsestään oppijana ja vaikut-

taa siten myös itsetuntoon. Pienten oppilaiden minäkäsitys ja itsetunto ovat vielä tuossa iässä 

vahvasti kehittymässä (Aho, 1996, s. 27; Aro ym., 2014, s. 10), jolloin oppilaiden voi olla 

vielä vaikeaa eriyttää oppimisessa kokemansa vaikeudet yleisestä minäkäsityksestään ja itse-

tunnostaan (Lawrence, 2006, s. 4; Keltikangas-Järvinen, 1995, s. 110). Sen vuoksi oppilaat 

voivat tehdä nopean yleistyksen ja kokevansa olevan kokonaan huono.  Esimerkiksi Alesi, 

Rappo ja Pepi (2012) havaitsivat tutkimuksessaan (N=56, 8 v.), että oppilaat, joilla oli dyslek-

sia ja lukemisen tai matemaattinen vaikeus antoivat matalammat kouluitsetunnon arvot kuin 

oppilaat, joilla ei ollut oppimisen vaikeutta. He myös todennäköisemmin käyttivät itseään 

puolustavia mekanismeja.  Vastaavasti Terrasin, Thompsonin ja Minnisin (2009) tutkimuk-

sessa (N=68, ka 11,2 v.) todettiin, että lapsilla joilla oli dysleksia, oli itsetunnon häiriö kou-

luitsetunnossa, mutta ei kuitenkaan globaalissa itsetunnossa. Lisäksi oppilailla havaittiin ver-
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rokkiryhmään nähden merkittävästi enemmän sosioemotionaalisia ja käyttäytymishäiriöitä. 

Metsäpellon ja kollegoiden (2015) tutkimuksen mukaan edelleen matala akateeminen suoriu-

tuminen alkuluokilla johtaa todennäköisesti tehtävien välttämiseen kakkos- ja kolmosluokilla. 

Terras, Thompson ja Minnis (2009) havaitsivat, että vanhempien ja lapsen positiivinen asenne 

lukemisen vaikeutta kohtaan ja riittävästi tietoa vaikeudesta auttaa ehkäisemään puolustusme-

kanismien kehittymistä. Oppimisvaikeuksissa on annettava tukea varsinaisen oppimisvaikeu-

den lisäksi psykososiaaliseen sopeutumiseen ja joustavuuteen. Toisaalta Saloviita (2013, s. 

42) toteaa, että tutkimuksissa on havaittu, että oppimisvaikeuden leiman saamisesta tulee itse-

ään toteuttava ennustus, millä on negatiivinen vaikutus oppimiseen.       

9.2.5 Itsetuntemus ja itsensä sekä muiden hyväksyminen 

Opettajat yhdistivät terveeseen itsetuntoon hyvän itsetuntemuksen ja itsensä hyväksymisen. 

Tutkijoiden mukaan terveen itsetunnon omaava ihminen on aito ja rehellinen itseään kohtaan 

(Frank, 2011; Jordan ym., 2015, s. 523). Ahon (1996, s. 10) mukaan itsetuntoon kuuluvat itse-

tietoisuus, itsetuntemus ja itsearvostus. Myös muiden hyväksyminen ja arvostaminen nähtiin 

terveen itsetunnon ominaisuuksina. Edellytyksenä muiden hyväksymiselle koettiin itsensä 

hyväksyminen: ”kun hyväksyy itsensä, niin hyväksyy tavallaan myös kaikki muutki”. Muun 

muassa Plummerin (2014, s. 13) sekä Baumeisterin ja kollegoiden (2003) mukaan itsetunnol-

taan terve ihminen osaa arvostaa toisia ja heidän osaamistaan. Keltikangas-Järvisen (1995, s. 

19) mukaan tällainen ihminen kykenee myös ihailemaan tosia ihmisiä, ilman että kokisi hei-

dän olemassaolonsa itselleen uhkana. Aho (1996, s. 43) toteaa myös, että ihminen joka hy-

väksyy itsensä, pystyy hyväksymään myös muut, sietämään erilaisuutta ja ristiriitaisia tilantei-

ta. 

9.2.6 Hyvinvointi ja pärjääminen   

Opettajat toivat myös esille matalan itsetunnon yhteyden terveyteen ja masennukseen sekä 

terveen itsetunnon yhteyden helpompaan elämään, energiaan ja elämässä pärjäämiseen. Bau-

meisterin ja kollegoiden (2003) mukaan matalan itsetunnon on osoitettu selittävän masennusta 

ja bulimiaa (myös Jordan ym., 2015, s. 523).  Keltikangas–Järvisen (1995, s. 91-93) mukaan 

matala itsetunto altistaa epäterveelliselle käyttäytymiselle, mikä johtaa suurentuneeseen ris-

kiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.  Terveen itsetunnon ihminen näkee elämänsä 

yleensä positiivisena (Frank, 2011; Jordan ym., 2015, s. 523) ja onnellisena (Baumeister ym., 
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2003) sekä kokee elämänhallinnan ja itsenäisyyden tunteita, jolloin hän tekee myös itsenäisiä 

päätöksiä (Suomen mielenterveysseura; Salovaara & Honkonen, 2011, s. 88). Uusien sosiaa-

listen suhteiden luominen on helpompaa (Baumeister ym., 2003) ja työelämässä on käytettä-

vissä paremmat selviytymiskeinot (Jordan ym., 2015, s. 523–524).  

9.3 Luokanopettajien omakohtaiset kokemuksia itsetuntoon vaikuttaneista asioista 

Opettajien omien kertomusten ja kokemusten perusteella muodostettu kuvauskategoria oppi-

laan itsetuntoon vaikuttaneista asioista koulussa on esitetty kuvassa 5. Sinisillä laatikoilla on 

merkitty analyysissä esille tulleet alakategoriat ja valkoisissa laatikoissa on opettajien ilmauk-

sista nousseet merkittävimmät tekijät. 

 

Kuva 5. Opettajien omakohtaiset kokemukset itsetuntoon vaikuttaneista asioista koulussa. 

Opettajien omissa koulumuistoissa opettajan vuorovaikutus oppilaisiin nousi usein esille itse-

tuntoon vaikuttaneista tekijöistä. Positiivisiksi vuorovaikutuskeinoiksi ja opettajan ominai-

suuksiksi kuvailtiin opettajan lähestyttävyyttä, lämminhenkisyyttä, rentoutta, huumorin käyt-

töä, kannustamista, kuuntelemista, auttamista ja yksilöllisten tarpeiden huomaamista. Opetta-

jan negatiivisiksi ominaisuuksiksi mainittiin tiukkuus, hermostuvuus ja ikävästi puhuminen 
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oppilaista. Lawrencen (2006, s. 68) mukaan itsetuntoa kohottavat opettajan ominaisuudet ovat 

hyväksyvyys, aitous ja empatia. Lapset huomaavat herkästi henkilöt, jotka eivät osoita hyväk-

syntää. Hyväksynnän tulee olla aitoa, jolloin se on ihmisistä välittämistä ja kunnioittamista 

sekä uskoa ihmisen kykyyn kehittyä. Aito hyväksymisen kyky riippuu yleensä ihmisen omas-

ta emotionaalisesti tyydyttävästä kehityshistoriasta, jolloin ihmisellä itsellään on terve itsetun-

to ja osaa luonnollisesti arvostaa ja nauttia muiden ihmisten seurasta. (Lawrencen, 2006, s. 

68.) Opettajan merkitys korostui myös luokan ilmapiirin luomisessa.  

Opettajat olivat kokeneet kannustuksen ja positiivisen palautteen itsetuntoa nostavana tekijä-

nä, ja sitä oli saatu tehdystä työstä ja omasta taidosta opettajalta, vanhemmilta ja esimieheltä. 

Kupiaksen, Peltolan & Saloraidan mukaan (2011, s. 16–18) palaute on erittäin tärkeää myös 

aikuisuudessa, sillä ilman palautetta työn merkitys ja motivaatio katoavat. He toteavat, että 

palautteen ydinaluetta ovat tulokset eli tehty työ sekä osaaminen ja työskentelytaidot. Myös 

Salovaara ja Honkonen (2011, s. 116) toteavat, että opettajan myönteinen palaute, kannustus 

ja rohkaisu ylläpitävät ja kasvattavat oppimisen iloa ja motivaatiota. Positiivinen palaute vah-

vistaa oppilaan onnistumisen kokemuksia ja vaikuttaa hänen käsitykseensä itsestään ja osaa-

misestaan (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 217). 

Opettajien itsetunto on kokenut kolauksen kaverin hylätessä tai jouduttuaan kiusaamisen koh-

teeksi. Lawrencen (2006, s. 137) mukaan heikko osaaminen, itsetunnon ja arvostuksen puute 

voi aiheuttaa toisilla turvautumisen korvaavaan käyttäytymiseen (defenssiin). Omia puutteita 

kompensoidaan kiusaamalla toisia (Aho, 2005, s. 29–31). Kuitenkin esimerkiksi Tsaousiksen 

(2016) tutkimuksessa ei havaittu kovin selvää yhteyttä itsetunnon ja kiusaamiseen syyllisty-

misen välillä. Kiusaamisen syynä onkin todettu olevan monia erilaisia tekijöitä. Samassa tut-

kimuksessa kuitenkin havaittiin, että kiusaamisen uhreiksi joutuneilla on usein matala itsetun-

to. Kiusaamisen uhriksi joutuminen koulussa on vakava vaara oppilaan itsetunnolle ja tervey-

delle, ja siihen pitää puuttua kaikin mahdollisin keinoin (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 209). 

Opettajien kertomuksissa tuli kuitenkin esille itsensä puolustaminen niin fyysisesti kuin myös 

verbaalisti, mitkä osaltaan vaikuttivat kiusaamisen loppumiseen. Keltikangas–Järvisen (1995, 

s. 211) ja Tsaousiksen (2016) mukaan yhteistä kiusatuksi joutuneilla oli, että he eivät pysty-

neet pitämään puoliaan. Opettajan kokemuksessa hyvä kaveripiiri toimi myös itsetuntoa suo-

jaavana tekijänä kiusaamisen haitallisia vaikutuksia vastaan. Laineen (2005, s. 175) mukaan 

ystävät vahvistavat toistensa itsetuntoa ja yhdessä he kokevat itsensä voimakkaammiksi, var-

memmiksi ja vähemmän haavoittuviksi. 
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Opettajien kokemuksissa tuli esille myös osaaminen ja onnistumisen kokemukset itsetuntoa 

vahvistavina tekijöinä. Myös opettajan kannustus kuoroon osallistumiseen koettiin tunnustuk-

sena ja merkkinä omasta osaamisesta. Mrukin (2006, s. 23) määritelmän mukaan myös päte-

vyyden ja osaamisen kokemukset kasvattavat itsetuntoa. Tällöin myös minäpystyvyyden tun-

ne kasvaa sosiaalisen vahvistuksen kautta kyseisellä alueella (Bandura, 1986; Pajares, 2006, s. 

344).  

Kokemuksissa kerrottiin opettajalta saadusta hyväksynnän tunteesta ilmeiden ja eleiden väli-

tyksellä. Lawrence (2006, s. 69) toteaakin, että lapset ovat erittäin tarkkoja sanattoman vies-

tinnän suhteen ja usein tällainen opettajan kehollinen viestintä on tiedostamatonta, joten sitä 

on vaikea väärentää. Myös muiden oppilaiden hyväksyntä tuli esille opettajien kokemuksissa. 

Eniten lapsen itsetuntoon vaikuttavat omat vanhemmat, jotka hyväksynnän osoituksillaan 

luovat perustan lapsen itsetunnolle (Roberts, 2002, s. 8; Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 153). 

Myös myöhemmin yhteenkuuluvuuden tunne, hyväksyntä ja arvostus muiden taholta ovat 

tärkeitä itsetunnon tekijöitä ja ylläpitäjiä (Aho, 1996, s. 71).  

 

Vanhemmilta saadun tuen avulla haasteista on selvitty ja samalla on opittu sinnikkyyttä ja 

luottamusta omaan tekemiseen, omatoimisuuteen. Tutkimuksissa on todettu, että hyvä itsetun-

to lisää sinnikästä yrittämistä (Baumeister ym., 2003, s. 15; myös Plummer 2014, s. 13). Hyvä 

itsetunto yhdistetään myös itsenäisten päätösten tekemiseen (Salovaara & Honkonen, 2011, s. 

88). Vanhempien odotukset ja lapselle annettu tuki vaikuttavat lapsen omiin uskomuksiin 

kyvyistään (Keltikangas–Järvinen, 1995, s. 218–220). Vanhemman näyttämän mallin avulla 

ja pystyvyys uskomuksella, että omalla työpanoksella voi vaikuttaa oppimiseensa, voi kasvat-

taa myös lapsen omaa minäpystyvyyttä varsinkin, kun lapsi huomaa, että oppimisteot paran-

tavat tuloksia (Bandura, 2006, s. 8).  

 

9.4 Oppilaan itsetunnon kehittymisen tukeminen ja sen haasteet koulussa 

9.4.1 Oppilaan itsetunnon tukemisen keinot 

Kuvassa on esitetty opettajien käsitysten perusteella muodostettu kuvauskategoria oppilaan 

itsetunnon kehittymisen tukemisen keinoista koulussa. Sinisillä laatikoilla on merkitty analyy-

sissä esille tulleet alakategoriat ja valkoisissa laatikoissa on opettajien ilmauksista nousseet 
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merkittävimmät tekijät. Opettajan vuorovaikutus ja oppilaantuntemus alakategoriat on yhdis-

tetty kuvassa samaan laatikkoon.  

 

Kuva  6. Opettajien käsitykset oppilaan itsetunnon tukemisen keinoista koulussa. 

Luokan ilmapiiri 

Opettajien käsitysten mukaan luokan ilmapiirin huomaa erityisesti silloin, kun se ei toimi. 

Tällöin luokassa voi olla kiusaamista, haukkumista ja vähättelyä. Tällainen toiminta ei nosta 

kenenkään mielialaa ja joidenkin oppilaiden itsetunto voi olla vaarassa laskea. Ilmapiirin pi-

täisi olla turvallinen ja hyväksyvä, jossa jokainen oppilas voi olla oma itsensä. Ahon (1996, s. 

72) mukaan ryhmään kuuluminen, jossa vallitsee yhteenkuuluvuuden tunne vahvistaa oppi-

laan itsetuntoa. Lawrencen (2006, s. 84) mukaan lasten on koettava ilmapiiri turvalliseksi ja 

itsensä niin hyväksytyiksi, että he uskaltavat ilmaista omia tunteitaan ja ajatuksiaan. Aho jat-

kaa, että ryhmän ilmapiiriä voidaan rakentaa erilaisilla ryhmäyttävillä harjoituksilla, jotka 

lisäävät ryhmään kuulumisen tunnetta ja ryhmän hyväksymistä. Samalla myös tutustutaan 

toisiin oppilaisiin paremmin. Oppilaita voidaan myös rohkaista hakemaan tukea muilta oppi-

lailta. Ystävystymistä voidaan myös harjoitella esimerkiksi pohtimalla ryhmissä, millaisia 

ominaisuuksia hyvällä ystävällä on. Aho toteaa, että tunteakseen itsensä on opittava tunte-

maan toiset. Erilaisuuden hyväksymistä harjoitellaan huomaamalla toisten erilaista osaamista 



93 

 

ja mielenkiinnon kohtia. (Aho, 1996, s. 72–73.) Saloviita (2013, s. 26) toteaa, että tutkimusten 

mukaan luokan pysyvyys vaikuttaa jonkin verran oppimistuloksia parantavasti. Koulun vaih-

tamisen ja ystävyyssuhteiden katkeamisen seurauksena on havaittu oppimisen viivästymistä ja 

heikentymistä.  

Opettajan vuorovaikutus ja oppilaantuntemus 

Opettajat ilmaisivat, että opettaja näyttää omalla käytöksellään esimerkkiä oppilaille positiivi-

sesta asenteesta ja vuorovaikutuksesta, mikä osaltaan on edellytys hyvän ilmapiirin rakentu-

miselle. Esille nostettiin myös ennakoinnin merkitys ja tärkeys oppilaiden ohjaamisessa. 

Opettajan tai ohjaajan persoonalla ja taidolla lähestyä oppilasta koettiin olevan vaikutusta 

oppilaan haluun vastaanottaa tukea ja ohjausta. Lawrencen (2006, s. 84) mukaan itsetuntoon 

vaikuttavilla harjoituksilla ei ole suurtakaan merkitystä, jollei opettaja luo positiivista suhdetta 

oppilaisiinsa ja toimi samalla hyvän itsetunnon mallina. Keltikangas–Järvisen (2006, s. 197) 

mukaan ennakointi ja rutiinit ovat tärkeitä jo senkin vuoksi, että temperamentiltaan erilaisilla 

lapsilla on hyvät mahdollisuudet sopeutua ja toimia koulussa. Saloviita (2013, s. 43) toteaa, 

että tutkimusten mukaan kaksi tärkeintä asiaa liittyen opettajaan on hyvä suhde oppilaisiin ja 

opettajan korkeat odotukset oppimisen suhteen. Opettajan myönteiset odotukset jokaisen op-

pilaan oppimista kohtaan vaikuttavat oppilaan omiin uskomuksiin, minäkäsitykseen ja suoriu-

tumiseen (Saloviita (2013, s. 41). 

Opettajan oppilaantuntemus nähtiin myös edellytyksenä oppilaan hyväksytyksi tulemisen 

tunteelle ja luokan hyvän ilmapiirin rakentajana. Opettaja voi tutustua oppilaisiinsa juttele-

malla välillä esimerkiksi oppilaan kiinnostuksen kohteista. Cantellin (2010, s. 28) ehdottaa, 

että opettaja voi välitunneilla valvontavuorollaan käyttää ajan keskustellen oppilaiden kanssa. 

Esimerkiksi tällöin on hyvä ottaa kontaktia hiljaisiin oppilaisiin ja tutustua heihin paremmin. 

Oppilaan tuntemiseen liittyi persoonallisten tekijöiden lisäksi myös fyysisiä tekijöitä, kuten 

oppilaan terveyteen liittyviä asioita. Esimerkiksi oppilaan migreenitaipumuksen tietäminen 

auttaa opettajaa reagoimaan ymmärtävällä tavalla kohtauksen iskiessä päälle. Tässä yhteydes-

sä korostettiin myös kodin merkitystä oppilaantuntemuksen tietolähteenä ja yhteiset keskuste-

lut vanhempien kanssa koettiin tärkeinä. 

Kannustus ja myönteinen palaute 

Yhtenä tärkeimmistä tukemisen tavoista opettajien käsitysten mukaan on kannustus ja myön-

teinen palaute. Oppilaan pienetkin onnistumiset, kuten oikein tehty kirjain, huomataan ja op-
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pilasta kehutaan. Myös oppilaan sinnikkäästä yrittämisestä annetaan myönteistä palautetta. 

Aron ja kollegoiden (2014, s. 17) mukaan hyvästä ponnistelusta kannattaakin antaa positiivis-

ta palautetta, sillä se kehittää oppilaan sitkeyttä ja yrittämisen halua. Opettajien käsitysten 

mukaan palautteen ei tarvitse aina liittyä mihinkään erikoistaitoon vaan, että jokainen oppilas 

saa positiivista palautetta jostakin asiasta. Opettajan tulisi huomata, että: ”jokapäivä se jossa-

ki onnistuu”. Myönteistä palautetta voidaan antaa myös esimerkiksi hyvästä käyttäytymisestä.  

Aron ja kollegoiden (2014, s. 15; myös Curry & Johnson, 1990, s. 92) mukaan palautteen 

tulee kuitenkin olla rehellistä ja liittyä opettajan aitoihin havaintoihin. Liiallinen yleinen ke-

huminen voi opettaa odottamaan ulkoista hyväksyntää, jolloin luottamus omaan arviointiin 

voi kärsiä.  

Opettajat antavat palautetta myös kirjallisesti palautettaviin töihin, sekä myös vanhemmille 

Wilman tai erillisen onnistumisvihkon kautta. Onnistumisia voidaan vielä kotonakin juhlia. 

Ahon (1996, s. 53) mukaan kirjallinen palaute on todettu erittäin toimivaksi erityisesti itse-

tunnoltaan matalalle oppilaalle.  

Kannustavaa palautetta ja rohkaisua annetaan työn tekemisen yhteydessä, innostetaan ja va-

kuutetaan osaamisesta. Yksi opettaja oli todennut huumorin ja pienen sarkasmin motivoivana 

keinona isommilla luokilla ja varsinkin poikien suhteen. Saharisen (2007, s. 265) mukaan 

huumori voi olla toimiva keino luokan ilmapiirin rakentamisessa ja yhteisyyden vahvistami-

sessa. Saharisen tutkimassa lukion luokassa opettajan kiusoitteluhuumori onnistui luomaan 

luokkaan myönteisen ja nauravan ilmapiirin. Kiusoittelu kohdistui yleensä oppilaiden teke-

miin virheisiin. Huumorin käytöstä opettaja antoi vihjeitä ilmeillään ja muuttamalla ääntään 

tai sen nopeutta. Opettajan kiusoittelu on kuitenkin riskialtista ja arkaluontoinen toiminto (Sa-

harinen, s. 267). Opetusharjoittelussani kahden luokan yhteisellä tunnilla opettajat usein esit-

tivät ohjeet oppilaille pienellä humoristisella näytelmällä, jossa toinen esitti yleensä oppilasta. 

Menetelmä vaikutti oikein toimivalta pienille oppilaille, oppilaita kiinnostavalta ja hauskalta 

ilman yksittäiseen oppilaaseen kohdistuvaa vitsailua.  

Esille tuotiin myös oppilaantuntemus eli opettajan on osattava kohdata ja kohdella kutakin 

oppilasta yksilöllisesti sopivalla tavalla. Palkintojärjestelmät voivat olla kannustavia, mutta 

eivät välttämättä aina sopivia jokaiseen luokkaan. Jokaisella oppilaalla pitäisi olla reilu mah-

dollisuus palkinnon saamiseen. Haasteellisen luokan opettajan mielestä palkintojärjestelmä ei 

toimisi hänen luokassaan, koska muutamat oppilaat eivät koskaan pääsisi asetettuihin tavoit-

teisiin.  
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Cantell (2010, s. 28) kertoo, että eräs opettaja pitää ”Huomaa ja kannusta” -päiviä, joiden ai-

kana opettaja pyrkii huomaamaan jokaisen oppilaan positiivisessa hengessä. Opettaja pitää 

esillä oppilaiden nimilistaa, johon hän päivän aikana tekee merkintöjä kohtaamisistaan oppi-

laiden kanssa. Merkintöjen avulla on helppo huomata ne oppilaat, jotka eivät ole vielä saaneet 

huomiota. (Cantell, 2010, s. 28) 

Onnistuminen ja koulumenestys 

Opettajien käsityksistä tuli ilmi, että oppilaan osaamisella, oppimisella ja koulumenestyksellä 

nähtiin olevan vaikutusta oppilaan itsetuntoon ja minäpystyvyyteen. Onnistumisen kokemuk-

sia ja iloa oppimiseen korostettiin kuin myös jokaisen oppilaan yksilöllistä oppimista ja oppi-

laiden välisen vertailun välttämistä. Rosenbergin, Schoenbachin ja Rosenbergin (1995, s. 153) 

mukaan koulussa menestyminen nostaa erityisesti ihmisen akateemista itsetuntoa. Metsäpel-

lon ja kollegoiden (2015) mukaan heikosta koulumenestyksestä aiheutui tehtävien välttävää 

käyttäytymistä, missä välineenä toimivat oppilaan negatiivinen minäkäsitys ja epäonnistumi-

sen odotukset. Koulussa menestymisellä on siis merkitystä ainakin oppija-minäkäsitykseen ja 

akateemiseen itsetuntoon.  

Opettajan liian korkean vaatimustason oppilaan kykyihin nähden koettiin aiheuttavan painetta 

ja ahdistusta oppilaalle, mitä tulisi välttää. Itsetunnon tukeminen nähtiin erityisen tärkeänä 

alkuluokilla, koska silloin rakentuu oppilaan käsitys itsestään oppijana. Keltikangas–Järvisen 

(1995, s. 218–220) mukaan sopiva vaatimustaso pitää kuitenkin olla, jotta oppilaalle tulee 

tunne, että hänen taitoihinsa uskotaan. Liian korkeat tavoitteet puolestaan lisäävät epäonnis-

tumisen mahdollisuuksia, minkä seurauksena myös itsetunto voi madaltua (Keltikangas–

Järvinen, 1995, s. 218–220). Aron ja kollegoiden (2014, s. 17) mukaan oppilaan motivaatio 

kasvaa, jos oppilas voi myös itse vaikuttaa omiin oppimisen tavoitteisiinsa. Kuitenkin opetta-

jan apua tarvitaan realistisen tavoitteen muodostamisessa (Aro ym., 2014, s. 57). Oppilas tar-

vitsee myös aikuisen tukea onnistuakseen toimiessaan lähikehityksen vyöhykkeellään (Da-

niel, 2005, s. 4–5). Jos oppilaalla on haasteita oppimisessaan jo koulun alkuvaiheessa, sillä 

voi olla negatiivisia vaikutuksia oppilaan minäkuvaan. (Nurmi ym. 2014, s. 100). 

Itsetuntemus 

Itsetuntemusta opettajat olivat käsitelleet muun muassa Lions Questin Elämisentaitoja ja 

Vahvuusvariksen menetelmien avulla. Elämisentaitoja ohjelma antaa käytännön työkaluja 

oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun. Suomen Lions-liitto on to-
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teuttanut ohjelmaa jo yli 25 vuoden ajan. Sisältöön kuuluu myönteinen ja erilaisuutta arvosta-

va oppimisilmapiiri, itseluottamuksen, itsetunnon ja vastuullisuuden vahvistaminen, kuuntelu- 

ja keskustelutaidot, tunnetaidot, itsehallinta ja muutosvalmiudet sekä terveyteen liittyviä asi-

oita (Lions quest). Huomaa hyvä -toimintakorteissa Vahvuusvaris esittelee 26 erilaista luon-

teenvahvuutta, joita voi harjoitella erilaisten harjoitusten avulla (Uusitalo-Malmivaara & Vuo-

rinen, 2016). Luonteenvahvuuksien opettaminen perustuu positiiviseen psykologiaan ja Vuo-

risen tutkimuksen tavoitteena on syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja hyvinvointi (Vuorinen).  

Hyväksyntä 

Opettajien käsitysten mukaan hyväksynnän tunne välittyy oppilaalle nähdyksi tulemisen ko-

kemuksen, kiinnostuksen osoituksen ja kuuntelun kautta. Hyväksynnän tunteeseen vaikuttavat 

myös muiden oppilaiden suhtautumistapa itseen. Myös koulun kaikilla aikuisilla on merkitys-

tä hyväksyvän ilmapiirin luomisessa. Aron ja kollegoiden (2014, s. 17) mukaan hyväksytyksi 

tulemisen tunteella on merkittävä rooli itsetunnon kehityksessä. Opettajat tähdensivät, että 

erilaisuuden korostaminen ja siitä keskusteleminen auttaa oppilaita hyväksymään erilaisuutta 

ja vähentämään vertailua muihin. Varsinkin alkuluokilla erot voivat olla suuret lukemaan 

opettelussa, jolloin luonnollisesti oppilailla on hyvin erilaisia tehtäviä. Myös Salmela–Aron 

(2018, s. 29–32) mukaan koulussa tulee painottaa jokaisen oppilaan yksilöllistä kehittymistä.   

Yksi opettaja korosti, että opettajan on myös hyväksyttävä oppilaidensa osaamisen taso. Opet-

taja kokee varmasti helpommin itse onnistuneensa, jos oppilaat suoriutuvat hyvin. Opettajan 

omat ambitiot eivät kuitenkaan saisi määrätä oppilaidensa tavoitetasoa, vaan sen on perustut-

tava oppilaiden omaan lähtötasoon. Luxmoore (2008, s. 149) painottaa, että opettaja ei voi 

siirtää oppilaisiinsa mahdollisesti omia toteutumattomia haaveitaan. Opettajan on myös hy-

väksyttävä omat rajalliset mahdollisuutensa vaikuttaa oppilaan oppimiseen ja elämään.  

Osallisuus 

Osallisuuden kokemus nostettiin myös esille opettajien ilmauksissa oppilaan itsetunnon tu-

kemiseksi. Taitava oppilas voidaan ottaa esimerkiksi liikuntatunnilla näyttämään jonkin liik-

keen suoritus tai oppilaalle voidaan antaa tärkeä rooli jossakin tapahtumassa. Yhteispeli-

menetelmässä käytetään luokkapiirejä, joissa harjoitellaan ystävällisyyttä ja toisiin tutustumis-

ta keskustellen ja leikkien. Samalla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja (kertomista, kuuntelua 

ja vuorottelua), sääntöjen noudattamista, toisten kunnioittamista ja tunnetaitoja (Kampman 
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ym., 2015, s. 121). Salovaaran ja Honkosen (2011, s. 68–70) mukaan osallisuuden kokemus 

antaa oppilaalle pätevyyden tunnetta ja aikuisen luottamus kasvattaa uskoa omiin kykyihin.  

Kodin tuki 

Opettajat näkivät oppilaan itsetunnon tukemisessa kodin roolin kaikista tärkeimpänä, mutta 

kokivat myös kodin ja koulun toimivan yhteistyön edellytyksenä oppilaan itsetunnon tukemi-

sessa. Vanhempien apua voidaan tarvita esimerkiksi itsetuntemukseen tähtäävissä harjoituk-

sissa. Esille tuli myös tilanteita, joissa opettaja voi oppilasta kehumalla tukea myös vanhem-

pien vanhemmuutta ja kiinnittää huomion lapsen hyviin puoliin. Opetushallituksen (2007) 

kodin ja koulun yhteistyön ohjeessa todetaan, että ensisijainen ja kokonaisvaltainen kasvatus-

vastuu lapsesta on aina vanhemmilla. Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kehitysympäristö, mut-

ta myös koulu on merkittävä vaikuttaja lapsen kasvussa ja oppimisessa (Opetushallitus, 

2007). Opettajat ottivat esille, että keskusteluyhteys vanhempien kanssa syntyy yhteisissä 

kehitys- ja arviointikeskusteluissa sekä myös Yhteispeli-menetelmän tutustumistapaamisen 

kautta. Yhteispeli on Niilo Mäki instituutin kehittämä toimintatapa tunne- ja vuorovaikutus-

taitojen opettamiseen. Tavoitteena on vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia ja lasten 

mielenterveyttä. Vanhemmilta kerätään tietoa oppilaasta keskustelemalla, mutta myös kirjalli-

sella lomakkeella, sekä vahvistetaan vanhempien osallisuutta oppilaan koulunkäynnissä. 

(Kampman ym., 2015, s. 121.)     

9.4.2 Oppilaan itsetunnon tukemisen haasteet 

Opettajien käsitysten ja kokemusten mukaan itsetunnon tukemiseen liittyy haasteita luokan 

ilmapiirin ja turvallisuuden tunteen rakentamiseen, oppilaan ajatteluun vaikuttamiseen, tuke-

misen toteuttamiseen sekä resurssien puutteeseen ja kiireeseen. Opettajien käsitysten mukaan 

luokan ilmapiirin rakentaminen vaatii työtä opettajalta varsinkin, jos luokassa on haastavia 

oppilaita. Joskus myös oppilaiden fyysinen turvallisuus on uhattuna jonkun oppilaan raivotes-

sa ja heitelleessään tavaroita. Oppilaiden välisiä suhteita on hyvä seurata ja erityisesti, mitä 

tapahtuu välitunneilla. Opettajat joutuvat myös selvittelemään oppilaiden välisiä riitoja, toisi-

naan myös vapaa-ajalla tapahtuneita asioita. Luottamussuhteen rakentaminen opettajaan vaatii 

aikaa ja sinnikästä tukemisen toistamista, kunnes oppilas huomaa, että siitä on apua. 
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Kuva 7. Opettajien käsityksissä esille tulleet oppilaan itsetunnon tukemisen haasteet koulussa. 

Oppilaalle voi tulla huonommuuden tunne oppilaiden vertaillessa arvosanoja kuin myös, jos 

joutuu käymään erityis- tai tukiopetuksessa. Opettaja koki haastavana, kuinka saisi oppilaan 

asenteen muutettua oppimistaan ja itseään kohtaan positiivisemmaksi. Joidenkin itsetunte-

mukseen tähtäävien harjoitusten tekeminen on osoittautunut välillä olevan haastavaa rinnak-

kaisluokan oppilaiden kanssa. Muutamat oppilaat laittavat asian helposti pelleilyksi. Itsetun-

non tukeminen on hidas ja pitkä prosessi, mikä vaatii opettajalta kärsivällisyyttä ja useita tois-

toja. Erityisesti silloin, jos luokkaan on sijoitettu paljon haastavia ja erityistukea tarvitsevia 

oppilaita, olisi tärkeää taata riittävät resurssit oppilaiden tukemiseen. Opettajan kertomuksessa 

lisäavun saaminen luokkaan oli hidasta, kuin myös tukea tarvitseville oppilaille asiantuntevan 

avun saaminen. Tällöin myös opettajan jaksaminen vaarantuu sekä niin sanotut tavalliset op-

pilaat joutuvat pärjäämään itsekseen, eikä opettaja pysty heitä riittävästi huomioimaan.  

9.5 Luokan ilmapiirin rakentaminen ja palautteen antaminen 

9.5.1 Luokan ilmapiirin rakentaminen 

Opettajien käsityksistä ilmeni, että hyvän luokan ilmapiirin rakentumiseen tarvitaan turvalli-

suuden tunnetta, toisten oppilaiden tuntemista ja hyväksymistä, tunnetaitoja ja käytöstapoja 
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sekä näiden taitojen ohjattua harjoittelua. Oppilaan on tunnettava luokassa fyysistä ja psyyk-

kistä turvallisuutta, jolloin esimerkiksi virheiden tekemistä ei tarvitse pelätä. Opettaja voi 

myös itse tehdä virheitä, vaikka ihan tahallaan. Turvallisuuden tunteeseen luokanopettaja vai-

kuttaa olennaisesti olemalla turvallinen aikuinen lapsille, luomalla hyvän suhteen jokaiseen 

oppilaaseen, käyttäytymällä itse hyvänä esimerkkinä oppilaille ja luomalla yhdessä oppilaiden 

kanssa yhteiset luokan säännöt. Luokan säännöt luovat turvallisuutta ja niiden luomiseen, lä-

pikäymiseen ja harjoitteluun on käytettävä aikaa varsinkin koulutaipaleen alussa. Hyvä idea 

on viikon säännön harjoittelu ja sen noudattamisen arviointi. Kuitenkin erityisen haastavat 

oppilaat, joilla on vaikeuksia käyttäytymisessä aiheuttavat joskus muiden oppilaiden ja opet-

tajankin fyysisen turvallisuuden vaarantumisen. Tällaiset tilanteet vaikeuttavat luonnollisesti 

myös psyykkisen turvallisuuden tunteen muodostumista. Nurmen (2014, s. 101–102) mukaan 

luokan toiminnan selkeä organisointi vaikuttaa hyvään vuorovaikutukseen ja myönteisiin op-

pimistuloksiin. Myös tuntikohtaiset selkeät odotukset ja rajat tehostavat ryhmän toimintaa. 

Salovaaran ja Honkosen (2011, s. 108) mukaan yhteisöllisyys vaatii yhteisiä arvoja, normeja 

ja päämääriä, mihin päästään luottamuksella, vuorovaikutuksella ja osallistumisella.  

Varsinkin uuden luokan kanssa opettajat käyttävät ryhmäyttäviä menetelmiä oppilaiden tutus-

tumiseen toisiinsa sekä toistensa ja erilaisuuden hyväksymiseen. Opettajien mainitsema al-

kuopetuksessa käytettävä menetelmä on välituntiparit esimerkiksi kerran viikossa, jolloin 

opettaja määrää kaveriparit välitunnin ajaksi. Opettajat käyttävät myös erilaisia ryhmittelyjä 

eri tehtävissä ja pöytäryhmät vaihtuvat yleensä muutaman kuukauden välein. Yksi opettaja 

mainitsi, ettei anna oppilaiden itse valita ryhmiä, ja mainitsi käyttävänsä sosiometristä mitta-

usta ryhmittelyn apuna, esimerkiksi kenen kanssa oppilas haluaisi olla järjestäjä. Sosiometri 

kertoo luokan ihmissuhteista ja tietojen avulla voi luoda koko luokan ihmissuhdeverkoston. 

Haime ja kollegat (2007, s. 30) esittävät hieman monipuolisemman sosiometrisen mittauksen, 

jossa tulee esille myös oppilaiden ominaisuuksia. Saloviitan (2013, s. 114) mukaan ryhmätöil-

lä ja työparien käytöllä saadaan luotua mahdollisuuksia oppilaiden väliseen vuorovaikutuk-

seen. Ilmapiiriä rakennetaan kiinnittämällä huomiota kaikkien hyväksymiseen ja että jokaisen 

kanssa pitää pystyä työskentelemään. Oppilaita ohjataan käyttämään positiivista palautetta 

myös keskenään.  

Yksi opettaja kertoi käsittelevänsä tunteita oppilaidensa kanssa tunnistamalla niitä ja mietti-

mällä, missä eri tunne tuntuu fyysisesti. Nummenmaa Turun yliopistossa tutkii tunteiden fyy-

sistä ilmenemistä kehossa ja eri tunteista on laadittu laaja visuaalinen tunnekartta (Tiede 

29.8.2018; Nummenmaa ym., 2014). Tunteiden ja kehon välillä on havaittu vastavuoroinen 
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yhteys. Iloinen mieli saa hymyilemään, mutta hymyilemällä voi vaikuttaa myös omaan mie-

leen. Oppilaiden kanssa katsotaan myös lyhyitä ohjelman pätkiä riita tai kiusaamistilanteesta 

ja mietitään, millaisia tunteita kenelläkin osallistujalla on. Opettajan ilmaus tunnetunnista oli 

mielenkiintoinen. Viikko aloitetaan kertomalla kuulumisia ja harjoitellaan toisten arvostavaa 

kuuntelemista. Luonteenvahvuuksia käydään myös läpi. Oppilaita ohjataan hyviin käytösta-

poihin ja puututaan vääriin. Usein myös aikuiset tarvitsevat edelleen harjoittelua näissä tai-

doissa, tervehtiminen ja kiittäminen unohtuvat liiankin helposti.  

Ilmapiiriä rakennetaan myös tarkoitukseen suunniteltujen tuntien avulla, kuten KiVa Koulu 

(Kiva koulu), Yhteispeli (Kampman ym., 2015, s. 121), Elämisentaitoja (Lions quest), Vah-

vuusvariksen luonteenvahvuudet Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2016) ja Jotain rajaa! –

ohjelmasarja (Mieli ry). Oppilaita kannustetaan myös esiintymään koulun tilaisuuksissa ja 

katselijoita opetetaan arvostavaan katsomiseen. Oppilaiden kanssa halutaan rakentaa myös 

avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.  

9.5.2 Palautteen antaminen 

Myönteistä palautetta opettajat antavat sekä yksittäiselle oppilaalle että koko ryhmälle. Joilla-

kin opettajilla on tapana välittää myös Wilman kautta positiivista palautetta kotiin. Tämä näh-

tiin tärkeänä erityisesti silloin, jos oppilaalla on haasteita koulunkäynnissä. Myönteinen palau-

te oppilaasta kannustaa samalla myös vanhempia.  

Luokalle voidaan asettaa yhteinen kannustava tavoite, esimerkiksi palkintotunti jolloin teh-

dään jotain kivaa yhdessä. Oppilaat voivat myös itse arvioida omaa onnistumistaan tavoittees-

saan, esimerkiksi arviointiohjelman avulla. Qridistä näkee kuviona koko luokan onnistumisen 

tason, vaikka työrauhan antamisen tavoitteessa. Esimerkiksi Oulussa käytetään Qridi-

ohjelmaa formatiivisen arvioinnin tukena. Qridi on oppimisen ja arvioinnin digitaalinen työ-

kalu, missä voidaan tehdä oppilaan itse-, vertais- ja ryhmäarviointeja sekä myös huoltajan ja 

opettajan antamia arviointeja. Qridissä voidaan ohjata ja seurata oppilaan yksilöllistä oppi-

misprosessia (Oulu Sivistys- ja kulttuuripalvelut, 2019, s. 7). Oppilaat antavat toisilleen myös 

vertaispalautetta, esimerkiksi koulukirjoihin ovat yleistyneet kaveripalautteen kohdat. Ver-

taispalaute pyritään tekemään myönteisessä hengessä ja huomaamaan toisen työn tai osaami-

sen hyvät puolet. Jokainen oppilas voidaan myös ottaa vuorollaan kehuttavaksi. 
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Palautetta annetaan kannustavana, ohjaavana, korjaavana ja arvioivana. Opettajat korostivat 

yleisesti myönteisen palautteen voimaa ja että on tärkeää huomata ja tukea sitä, mikä on oi-

kein. Ohjaavassa palautteessa annetaan vinkkejä asiaan ja pyritään oppilaan omaan oivaltami-

seen. Korjaavassa palautteessa pohditaan tilannetta ja haetaan siihen ratkaisua yhdessä oppi-

laan kanssa. Tilanteesta riippuen pyritään käyttämään hampurilaistekniikkaan korjaavan pa-

lautteen antamisessa. Kupiaksen, Peltolan ja Saloraidan (2011, s. 18–19, 34–36) mukaan tai-

tava palautteenantaja käynnistää palautteensaajan oman pohdinnan toiminnastaan ja korjaava 

palaute hyväksytään helpommin vahvistavan palautteen yhteydessä. Opettajien mukaan ar-

vioivaa palautetta voidaan numeron lisäksi antaa sanallisesti palautettaviin töihin, kokeisiin ja 

todistukseenkin, ja osa opettajista korosti sanallisen arvioinnin tarpeellisuutta. 

Palautetta annetaan tehdystä työstä, yrittämisestä, työn määrästä, työn jäljestä, tarkkuudesta, 

käyttäytymisestä, taidosta ja pienistäkin onnistumisista. Itsetunnon puute voi tulla esille siinä, 

ettei uskota olevan kehujen arvoinen. Opettajat korostivat, että onnistumisista saa iloita ja että 

kehujakin pitää oppia ottamaan vastaan hyvillä mielin. Kupiaksen, Peltolan ja Saloraidan 

(2011, s. 16–18) mukaan myönteinen palautekulttuuri on yhteydessä moniin positiivisiin vai-

kutuksiin, kuten itsetuntemukseen, ilmapiiriin, oppimiseen, hyväksytyksi kokemisen tuntee-

seen ja itsetunnon vahvistumiseen.  
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10 Pohdinta 

10.1 Yhteenveto tuloksista 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaan halusin selvittää, millainen käsitys luokanopetta-

jilla on itsetunnosta, minäkäsityksestä ja minäpystyvyydestä. Itsetunnon, minäkäsityksen ja 

minäpystyvyyden teoreettiset käsitteet limittyvät toisiinsa ja ovat edelleenkin tutkijoiden kriit-

tisen tarkastelun kohteena (mm. Eromo & Levy, 2017). Luokanopettajien yhteinen käsitys 

vastasi hyvin teoreettisia käsitteitä. Kuitenkin yksittäisten opettajien käsityksissä eivät tulleet 

esille itsetunnon kaikki puolet. Opettajien käsitysten mukaan itsetuntoon liitettiin käsitys it-

sestä, itsearvostus, itsetuntemus, realististien suhtautuminen itseen, joustavuus, uskallus on-

nistua, luottamus itseen ja matalan itsetunnon kohdalla muiden hyväksynnän tarve. Opettajien 

käsityksissä ei tullut esille ihanneminä, mikä sinänsä voisi avata väylän ymmärtämään pa-

remmin oppilaan itsetuntoa. Lawrencen (2006, s. 3) mukaan itsetunto tarkoittaa minäkuvan ja 

ihanneminän välistä eroa.  Itsetunnon moniulotteisuus ei myöskään tullut selkeästi esille, 

vaikka itsetuntoon liitettiin kyllä omien vahvuuksien ja heikkouksien tietäminen. Keltikan-

gas–Järvisen (1995, s. 26–30) mukaan joidenkin itsetunnon alueiden heikkoutta voidaan tasa-

painottaa toisten alueiden vahvuudella. Esimerkiksi oppilaan, jolla on jokin oppimisvaikeus, 

olisi tärkeää kokea onnistumisia jollakin toisella alueella. Itsetunnon kaksiulotteinen malli, 

missä painotetaan sekä itsearvostusta ja uskoa omiin kykyihin (Schunk, 2014; Miller & Mo-

ran, 2007) ei tullut kovin vahvasti esille, vaan yksittäisissä käsityksissä korostui vain yksi 

puoli.  

Minäkäsitys ymmärrettiin käsitykseksi itsestä ja omasta persoonasta, itsetuntemukseksi ja 

itsearvostukseksi. Lisäksi esille tuli, että se muodostuu omien kokemusten, saadun palautteen 

kautta ja muiden ihmisten näkemyksen kautta. minäkäsitys vaikuttaa myös siihen, että tekee 

asioita itseään kuunnellen. Näkemyksissä ei tullut esille edellä mainittu ihanneminäkäsitys, 

eikä minäkäsityksen moniulotteisuus eli esimerkiksi käsitys itsestä oppijana tai urheilijana. 

Minäpystyvyyteen ja itseluottamukseen liitettiin itseensä luottaminen, uskaltaminen, käsitys 

omista taidosta ja kyvyistä sekä niihin luottaminen sekä varmuus toimissaan. Matalampaan 

minäpystyvyyteen liitettiin varmistuksen hakeminen kyselemällä. Käsitysten mukaan itseluot-

tamusta voidaan nostaa tukemalla. Minäpystyvyyden yhteydessä ei myöskään tullut esille 

selkeästi sen moniulotteisuus. Yksilön pätevyys ja minäpystyvyys voivat vaihdella kykyjen ja 



103 

 

taitojen mukaan eri asioissa (Frank, 2011). Toisaalta itseluottamus nähdään yleisenä käsityk-

senä, mihin ei liity tarkkaa kohdetta (Schunk & DiBenedetto, 2015, s. 516).  

Toisessa tutkimuskysymyksessä käsittelin, miten opettajien mielestä oppilaan itsetunnon voi 

havaita ja miten se vaikuttaa koulunkäyntiin. Opettajien käsitysten mukaan oppilaan itsetun-

toa voi ymmärtää siitä, miten oppilas puhuu itsestään, käyttäytyy, millainen motivaatio ja 

asenne hänellä on, millainen käsitys hänellä on itsestään oppijana, miten hän tuntee itsensä 

sekä hyväksyy itsensä ja muut. Oppilaantuntemus ja hyvä vuorovaikutussuhde oppilaisiin 

nähtiin edellytyksenä havaintojen tekemiselle. 

Oppilaan ajattelu itsestä tulee esille hänen osoittaessaan luottamusta tai epäluottamusta oppi-

mistaan kohtaan, miten hän suhtautuu epäonnistumiseen ja miten hän ottaa vastaan kehuja. 

Ensireaktio uuteen tehtävään ”emmä ossaa” voi olla merkki matalasta itsetunnosta (Aho, 

1996, s. 22). Opettajan arvion mukaan kyseessä voi toisinaan olla myös opittu tapa. Oppilas 

voi myös kokea epäonnistuessaan olevansa kokonaan huono tai kehuja vastaanottaessaan ei 

usko olevansa kehujen arvoinen. Opettajien käsitysten mukaan oppilaan käyttäytyessä arasti, 

häiritsevästi tai kerskailevasti voi syynä mahdollisesti olla matala itsetunto. Näin ei siis aina 

ole, vaan taustalla vaikuttavat moninaiset tekijät muun muassa oppilaan temperamentti (Kel-

tikangas–Järvinen, 2006; 1995, s. 76).  

Opettajien käsitysten mukaan terve itsetunto on yhteydessä parempaan motivaation ja asen-

teeseen koulunkäynnin suhteen. Positiivisen asenteen nähtiin lisäävän sinnikästä yrittämistä ja 

jaksamista. Martinin (2010, s. 10–11) mukaan positiiviset ajatukset lisäävät oppilaan sisäistä 

motivaatiota ja keskittymistä, minkä seurauksena oppiminen on parempaa. Negatiiviset aja-

tukset aiheuttavat tehtävien välttämistä. Oppilaan itsetunnolla on havaittu olevan yhteys kou-

lunkäynnin asenteeseen (Salovaara ja Honkonen, 2011, s. 89).  

Opettajat toivat esille, että terveen itsetunnon oppilas yleensä tunnistaa oman osaamisensa 

hyvin ja pystyy realistisesti arvioimaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Itsetunnolla 

nähtiin olevan vaikutusta siihen, miten oppilas kokee itsensä oppijana. Bongin ja Skaalvikin 

(2003) mukaan onnistumisen kokemus kasvattaa oppilaan minäpystyvyyttä, mutta muovaa 

myös minäkäsitystä ja itsetuntoa. Opettajat olivat huomanneet, että oppimisvaikeus ja erityis-

opetuksessa käyminen voi aiheuttaa itsetunnon madaltumista. Oppimisvaikeuden on havaittu 

olevan yhteydessä matalampaan itsetuntoon tai ainakin kouluitsetuntoon (Rappo ja Pepi, 

2012;  Terras, Thompson & Minnis, 2009). 
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Oppilaan itsetunnon voi havaita myös siitä, miten hyvin oppilas hyväksyy itsensä ja muut 

sellaisena kuin he ovat. Terveeseen itsetuntoon yhdistetään itsensä ja muiden hyväksyminen 

(Plummer, 2014, s. 13; Baumeisterin ym., 2003;  Aho, 1996, s. 43). Itsetunnon nähtiin olevan 

yhteydessä myös terveyteen, ja terveen itsetunnon antavan energiaa ja auttavan elämässä pär-

jäämisessä.  

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä selvitin luokanopettajien omakohtaisia kokemuksia itse-

tuntoon vaikuttaneista asioista oppilaana koulussa. Opettajan vuorovaikutustapaan, oppilaan 

kohtaamiseen ja opettajan persoonaan kohdistui paljon ilmauksia. Miellyttävä opettaja vaikut-

ti myös koko luokan ilmapiiriin positiivisesti. Tärkeänä koettiin, että opettaja osasi käsitellä 

jokaista oppilasta sopivasti. Negatiivisena kokemuksena oli jäänyt mieleen opettaja, joka oli 

tiukka, ilkeä ja helposti hermostuva. Kannustus ja myönteinen palaute oli koettu itsetuntoa 

nostavana, samoin kuin osaamisen, osallisuuden, hyväksynnän ja arvostuksen kokemukset. 

Myös kodin tuki, ohjaus ja odotukset koettiin merkittävinä tekijöinä, mitkä olivat kasvattaneet 

omatoimisuutta ja luottamusta itseensä. Kiusaamisen ja hylkäämisen kokemukset olivat puo-

lestaan aiheuttaa kolauksen itsetuntoon. Toimiva puolustautuminen kiusaajia vastaan oli kui-

tenkin lopettanut sen. Opettajan huomautus oli myös koettu loukkaavana. 

Neljännessä tutkimuskysymyksessä tarkastelin, miten luokanopettajien mielestä oppilaan itse-

tunnon kehittymistä voidaan tukea koulussa ja millaisia haasteita siinä esiintyy. Oppilaan itse-

tuntoon opettajien käsitysten mukaan vaikuttaa luokan ilmapiiri, opettajan vuorovaikutus ja 

oppilaantuntemus, kannustus ja palaute, onnistuminen ja koulumenestys, itsetuntemus, hyväk-

synnän tunne, osallisuus ja kodin tuki.  Tulokset ovat lähes samanlaiset kuin opettajien omien 

kokemusten mukaan esiin tulleet itsetuntoon vaikuttavat tekijät. Opettajan näkökulmasta kat-

sottuna oppilaantuntemus tuli selvemmin esille, samoin kuin onnistumisten mahdollisuudet ja 

koulumenestys. Opettajien omissa koulukokemuksissa onnistumiset tulivat esille enemminkin 

osaamisen kokemuksina. Kiusaaminen ja hylkääminen luonnollisesti puuttuvat opettajan kei-

noista. Näihin pyritään vaikuttamaan ennalta ehkäisevästi toteuttamalla hyvin muita esille 

tulleita keinoja. Timosen (2015) tutkimuksen mukaan opettajaopiskelijat toivat esille vastaa-

via tukemisen keinoja. Tässä tutkielmassa lisäksi esille nousi osallisuuden kokemus. 

Tulokset ovat yhteneväiset myös Ahon (1996) esittämien lapsen itsetunnon tukemisen keino-

jen kanssa. Hän jakaa keinot turvallisuuteen, itsensä tiedostamiseen, liittymiseen, tehtävätie-

toisuuteen ja pätevyyteen. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat luottamuksellinen suhde, 

selvät rajat ja säännöt sekä positiivinen kasvuilmapiiri (Aho, 1996, s. 60). Ahon kuvauksessa 
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myös palaute on mukana turvallisuuden tunteen luomisessa. Tutkielmani tässä yhteydessä 

opettajat eivät tuoneet esille luokan sääntöjä tukemisen keinoina, mutta ne tulivat esille kysel-

lessäni tarkemmin luokan ilmapiirin luomisen menetelmistä. Itsensä tiedostaminen tarkoittaa 

Ahon (1996, s. 66) mukaan itsensä arvioimista, hyväksymistä ja tunnetaitoja. Se vastaa lähin-

nä hyväksynnän ja itsetuntemuksen kategorioita tässä tutkielmassa. Liittymisellä Aho (1996, 

s. 72) tarkoittaa lähinnä yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä toteutuu osaltaan kategorioissa: 

luokan ilmapiiri, osallisuus ja hyväksyntä. Tehtävätietoisuudeksi Aho (1996, s. 77) kuvaa 

päätösten tekemistä, ennakointia, vaihtoehtojen etsimistä ja tavoitteiden asettamista. Tähän 

liittyviä keinoja tulee osittain esille onnistuminen ja koulumenestys kategoriassa. Pätevyyden 

tunteeseen Aho (1996, s. 82) sisällyttää omien vahvuuksien ja heikkouksien, arvioinnin ja 

itsensä palkitsemisen harjoittelemisen. Vastaavan tyyppisiä asioita tuli ilmi opettajien käsityk-

sissä sijoittuen onnistumiseen ja koulumenestykseen sekä itsetuntemukseen.  

Opettajien käsitysten mukaan itsetunnon tukemisen haasteiksi nousivat turvallisuuden tunteen 

luominen ja säilyttäminen luokassa, vaikutusmahdollisuudet oppilaan kokemaan huonom-

muuden tunteeseen, tukemisen toteuttaminen sekä vähäiset resurssit ja kiire. Haastavat oppi-

laat ja oppilaiden väliset suhteet voivat aiheuttaa levottomuutta ja turvattomuuttakin luokassa. 

Oppilaiden välisen vertailun tuloksena toiset oppilaat voivat kokea huonommuuden tunnetta, 

mihin voi vaikuttaa myös erityis- ja tukiopetuksen tarve. Oppilaan negatiivisen käsityksen 

muuttaminen voi opettajista tuntua haasteelliselta. Itsetunnon tukeminen on usein pitkä pro-

sessi, mikä vaatii sinnikkäitä positiivisen palautteen toistoja. Oppilaat eivät aina myöskään 

suhtaudu innostuneesti itsetunnon kehittämiseen tähtääviin harjoituksiin. Negatiivinen kierre 

syntyy resurssien vähyydestä sekä haastavista ja tukea tarvitsevista oppilaista, jolloin tavalli-

set oppilaat joutuvat pärjäämään itsekseen, tukea tarvitsevat oppilaat eivät saa riittävästi apua 

ja opettajan jaksaminen vaarantuu.  

Timosen (2015) mukaan opettajaopiskelijoiden samansuuntaisia käsityksiä oppilaan itsetun-

non tukemisen haasteista olivat opettaja–oppilas välinen suhde, opettajan kiire, sekä osittain 

opettajan havainnointitaidot sekä opettajan itsetunto. Samoin Alangon ja Kielennivan (2013) 

tutkielman luokanopettajien mielestä oppilaan minäkuvan tukemisen haasteena olivat ajan 

puute varsinkin, jos luokassa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, sekä jokaisen oppilaan 

erilaisten lähtökohtien huomioiminen. Timosen sekä Alangon ja Kielennivan tutkielmissa 

lisäksi haasteina koettiin kodin tuen puute, kodin erilainen vaatimustaso tai yleensä yhteistyö 

kodin kanssa sekä suuret ryhmäkoot, eri opettajilta tulevat ristiriitaiset viestit, aloittavan opet-

tajan osaaminen, opettajan itsetunto ja koulukiusatun tukeminen. 
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Yle Oppimisen tekemän kyselyn (2018) mukaan kouluihin tarvitaan enemmän kuria niin 

opettajien, oppilaiden kuin vanhempienkin mukaan. Vaatimuksen taustalla on tarve saada 

enemmän järjestystä ja työrauhaa. Vanhemmat ovat myös huolissaan, saako koulussa riittä-

västi tukea, kun integroituja oppilaita on paljon. Opettajat ovat vastaavasti huolissaan siitä, 

etteivät he pysty opettamaan kyllin hyvin kaikkia. Olli Luukkaisen mukaan inkluusio ei nyt 

toteudu niin kuin sen pitäisi, koska ei ole tarpeeksi rahaa ja ammattilaisia oppimisen tukemi-

seen. Ulla Siimes puolestaan toteaa, että erityisluokkien purkamisen yhteydessä ei pohdittu 

riittävästi, miten tuki viedään oppilaille. (Heikkinen & Tebest, 21.3.2019.) 

Luokan ilmapiirin luomisessa päätekijöiksi muodostuivat turvallisuuden tunne, toisten oppi-

laiden tunteminen ja hyväksyntä, tunnetaidot ja käytöstavat sekä harjoittelutunnit. Luokan 

yhteisillä säännöillä, turvallisen aikuisen läsnäololla, ryhmäyttävillä menetelmillä, erilaisilla 

ryhmityksillä, sosiometrisillä mittauksilla, positiivisella palautteella, tunteiden ymmärtämisel-

lä, hyvällä käyttäytymisellä, yhteisillä keskusteluilla ja harjoittelutunneilla pyritään saamaan 

luokkaan hyvä ilmapiiri, jossa kaikilla oppilailla olisi hyvä ja turvallinen olo. Myös oppilaille 

voidaan antaa vastuuta yhteenkuuluvuuden tunteen luomisessa, kuten yksi opettaja oli opetta-

nut oppilaat käyttämään ”tarkkailukiikareita” välintunnilla ja huomaamaan, jos joku on yksin. 

Pienet oppilaat välillä muistuttavat tästä opettajaansa: ”Nyt ope, nyt pitää laittaa taas tarkkai-

lukiikarit silmille, et tarkkailla onko joku yksin ja meijän pitää mennä puuttumaan siihen sit-

ten ja pyytämään mukaan.” 

Opettajien mukaan palautetta annetaan monin eri tavoin, yksityisesti, ryhmälle, puhuen ja 

kirjallisesti sekä kannustavasti, ohjaavasti, korjaavasti ja arvioivasti. Kannustimena voidaan 

käyttää palkkiotunteja. Vertaispalautetta myös käytetään positiivisessa hengessä. Palautetta 

annetaan tehdystä työstä, hyvästä yrityksestä, taidosta ja vaikka hyvästä käyttäytymisestä. 

Ennen kaikkea huomataan hyvä ja tuetaan sitä, mikä on oikein. Onnistumisia saa iloita ja ke-

hut voi ottaa ylpeänä vastaan. 

Itsetuntoon vaikuttamisen keinot ovat monitahoiset ja voisi sanoa, että melkeinpä kaikella 

toiminnalla koulussa voi olla vaikutusta oppilaan itsetuntoon. Palaamalla itsetunnon kaksita-

hoiseen määritelmään voidaan ajatella, että toimimalla niin, että oppilaan itsearvostuksen ja 

pätevyyden tunteet kasvavat saavutetaan jo paljon. Peggy O´Maran lause sisältää melkeinpä 

kaikkein olennaisimman neuvon: ”Siitä miten puhumme lapsillemme tulee heidän sisäinen 

äänensä”. 

 



107 

 

10.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Itsetuntoon liittyvän kirjallisuuden määrä on laaja, eikä siihen liittyvissä tutkimuksissa käytetä 

samanlaisia määritelmiä tai mittausmenetelmiä, mikä osaltaan voi heikentää myös tässä tut-

kielmassa käytettyjen kirjallisuuslähteiden tulosten vertailukelpoisuutta. Eromo ja Levy 

(2017) esittävätkin tutkimuksessaan, että itsetunnon arvioinnin mittausmenetelmäksi pitäisi 

kehittää uusi menetelmä. Tutkielman teorian osuudesta tuli laaja ja se olisi voinut olla suppe-

ampi ja tiivistetympi. Kuitenkin esimerkiksi motivaation ja sitoutumisen malli sekä haasteista 

selviytymisen mekanismit avasivat itselleni, miten varsinkin matalan itsetunto voi vaikuttaa 

käyttäytymiseen ja negatiivisen kierteen syntymiseen. Tutkielmassani olen käyttänyt moni-

puolista aineistoa sisältäen väitöskirjoja, pro gradu tutkielmia, tutkijoiden kirjoittamia kirjoja 

ja oppaita sekä tutkimuksista julkaistuja vertaisarvioituja artikkeleita. Tutkielman teorian 

osuudesta tuli laaja Tavoitteenani on ollut perehtyä tutkijoiden näkemyksiä objektiivisesti ja 

toimia hyvän tieteellisen käytännön mukaan noudattaen yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta 

tutkielman teossa sekä kunnioittaa muiden tutkijoiden saavutuksia (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara, 2015, s. 24). Tämän tutkimusraportin koostamisessa olen käyttänyt apuna Tuomen ja 

Sarajärven (2018, s. 176–183) esittämiä ohjeita.  

Yliopisto-opintojeni yhteydessä olin aikaisemmin tehnyt yhden teemahaastattelun ja muita 

pienempiä ja vapaamuotoisempia haastatteluja. Mielestäni haastattelutilanteet olivat rentoja ja 

haastateltavat kertoivat asioista vapautuneesti pohtien. Pyrin välttämään liiallista ohjausta tai 

omien käsitysten ilmaisua. Puhetapana haastatteluissa käytettiin tavallista oman murrealueen 

puhekieltä, mikä oli luontevaa ja samantyylistä niin haastattelijalla kuin haastateltavillakin. 

Samanlainen ja aito puhetapa luo haastattelijan ja haastateltavan välille läheisyyden ja tasa-

arvoisuuden tunnetta (Aaltola & Valli, 2007, s. 33–34). Kaikki haastattelut toteutettiin opetta-

jien pitämien opetustuntien jälkeen heidän itse valitsemassaan rauhallisessa tilassa, kolme 

koululla ja yksi kotona. Aaltolan & Vallin (2007, s. 29) mukaan koti on haastateltavalle tuttu 

ja turvallinen, mikä edesauttaa haastateltavaa kokemaan olonsa varmaksi. Suljettu luokka-

huone toteuttaa myös haastattelutilalle esitetyistä vaatimuksista ainakin ne, että se on tuttu 

ympäristö haastateltavalle ja suhteellisen hiljainen ilman häiritseviä ohikulkijoita (Aaltola & 

Valli, 2007, s. 28–29). Kuitenkin kahdessa haastattelussa tuli lyhyt keskeytys ulkopuolisten 

tullessa yllättäen luokkahuoneeseen. Kahdessa haastattelussa haastattelun loppuminen oli ra-

joitettu haastateltavien muiden menojen takia, mutta näissäkin aikaa oli reilusti. Lyhin haas-

tattelu kesti 54 minuuttia.  
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Skype-puhelinhaastattelut toimivat mielestäni todella hyvin varsinkin, kun niissä haastattele-

mani henkilöt olivat itselleni entuudestaan tuttuja. En käyttänyt puheluissa videoyhteyttä, jotta 

tallentamani tiedoston koko ei kasvaisi liian suureksi. Tällöin tosin osa luonnollisesta kom-

munikaatiosta jäi puuttumaan, kuten ei-kielelliset sanomat eleiden, ilmeiden, liikkeiden ja 

katseen suunnan muodossa (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 119–120). Toisaalta näköyhteyden 

puuttuminen antoi suuremman vapauden tehdä omia muistiinpanojani ja tarkkailla teemojani 

kuin kasvokkain haastatteluissa, joissa katsekontaktin ylläpitäminen keskusteluissa on hallit-

sevaa ja suotavaa (Aaltola & Valli, 2007, s. 35). Koska tutkimuksessani en keskity analysoi-

maan, miten haastateltavat ilmaisevat asiansa, kuten esimerkiksi keskusteluanalyysissä (Ruu-

suvuori, 2010b, s. 228), ei näköyhteyden puuttuminen tässä tapauksessa mielestäni vaikuta 

aineistoni luotettavuuteen. Kaikki haastattelut on myös litteroitu samalla tarkkuudella. 

Varsinkin kasvokkain tapahtuneissa haastattelutilanteissa teemoihin liittyvien apukysymysten 

seuraaminen oli hankalaa. Apukysymyksiä ei siis oikeastaan kannata juurikaan olla, ainoas-

taan ranskalaisin viivoin aihemerkinnät. Teemojen vielä selkeämpi pohtiminen ja rajaaminen 

olisi todennäköisesti myös helpottanut varsinkin analysointivaiheen työtä. Tarkentavien ky-

symysten teko haastattelujen loppuvaiheessa tietyistä tuen muodoista (luokan ilmapiiri, pa-

lautteen antaminen) paljasti vielä lisää mielenkiintoisia yksityiskohtia. Haasteena oli näiden 

teemojen tulosten käsittely, kun samat aiheet olivat jo kertaalleen olleet esillä muiden tutki-

muskysymysten yhteydessä. Halusin kuitenkin pitää vastaukset erillään, jotta luokanopettajien 

käsitykset itsetunnon tukemisen keinoista ovat mahdollisimman autenttisia ilman tarkentavien 

kysymysten vaikutusta.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen aineiston edustavuutta ja riittävyyttä voidaan 

arvioida niin sanotun kyllääntyneisyys tai saturaation käsitteen avulla. Tällöin tutkija kerää 

aineistoa niin pitkään, kunnes huomaa, että uusi aineisto ei enää tuota uutta tietoa vaan samat 

asiat kertautuvat esimerkiksi uudessa haastattelussa. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran 

(2015, s. 182) mukaan tähän ajattelutapaan liittyy kuitenkin ristiriita laadulliseen aineistoon 

liitetystä piirteestä, että jokainen tapaus on ainutlaatuinen. Myös aineiston kyllääntymisen 

huomaamiseen vaikuttaa tutkijan oppineisuus ja kokemus. Tässä tutkimuksessa ei varsinaises-

ti saavutettu kyllääntymistä, sillä jokainen haastateltava toi vielä esille jotain uusia puolia ai-

nakin johonkin teemaan liittyviä yksityiskohtia. Toisaalta lähestyessäni itsetunnon tukemiseen 

liittyviä tekijöitä useammasta näkökulmasta (opettajien omat kokemukset, itsetunnon havait-

seminen, itsetunnon tukeminen, itsetunnon tukemisen haasteet) alkoi opettajien vastauksissa 

olla samojen asioiden toistoa yhdenkin haastattelun sisällä. Lisäksi verrattuna aikaisempiin 
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tutkimuksiin myös tässä tutkimuksessa nousevat esille samat aiheet. Siinä mielessä tutkimuk-

sen tulokset vaikuttavat luottavilta. Toisaalta todetaan, että kvalitatiivisen tutkimuksen tavoit-

teena ei sinänsä ole tutkimustulosten yleistettävyys (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2015, s. 

182). Aineiston analysoinnissa olen pyrkinyt sulkemaan omat käsitykseni ja tietoni analyysin 

ulkopuolelle ja keskittymään aineistosta itsestään löytyviin asioihin ja niiden ryhmittelyyn. 

Tämän on kuitenkin haasteellinen tehtävä ja huomaamatta omat käsitykseni ovat voineet vai-

kuttaa analyysin tuloksiin. 

Itsetunto aiheen arkaluonteisuus saattoi vaikuttaa opettajien antamiin vastauksiin varsinkin 

omien kokemusten kohdalla. Kuitenkin tarinoista tuli mielenkiintoisia ja ne avasivat melko 

kattavasti itsetuntoon vaikuttavia tekijöitä suhteellisen pienen haastattelujoukon tuloksena. 

Luultavasti kahden haastateltavan tunteminen entuudestaan teki tilanteesta rennomman ja 

vapautuneemman. Haastateltavat saattavat antaa myös sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. 

Käsitykseni mukaan näin ei kuitenkaan ollut tässä tapauksessa, vaan haastateltavat pyrkivät 

rehellisesti kertomaan omista käsityksistään ja kokemuksistaan.  

Tutkielman tekeminen on opettanut paljon itselleni laadullisen tutkimuksen tekemisestä kuin 

myös itsetunnon tukemiseen ja teoriaan liittyviä asioita. Luokanopettajien käsitysten huolelli-

nen läpikäyminen on antanut ainakin itselleni hyviä käytännön vinkkejä oppilaiden itsetunnon 

tukemiseksi. Liitteeseen 2 olen merkinnyt kaikki esille tulleet menetelmälliset pienet vinkit 

sekä myös opettajien käymät kurssit, jotka he olivat kokeneet hyödyllisinä. Toivottavasti vin-

keistä on iloa myös muille opettaja-uran noviiseille ja miksei myös kokeneille konkareille. 

Opettajien ääni on vahvasti läsnä tässä tutkielmassa. Koin heidän esimerkit valaisevina ja 

kiinnostavina, joten halusin sisällyttää heidän lainauksiaan mahdollisimman paljon. Ehkäpä 

ne valaisevat vielä jonkun toisenkin polkua. Itsetunnon tukeminen sinänsä ei ole mikään eril-

linen harjoitus, jota voidaan toteuttaa silloin tällöin, vaan se on osa arkea – joka päivä. Mutta 

halutessaan voi myös päättää, että viikon ensimmäinen tunti on tunnetunti, jolloin ollaan läsnä 

toisille ja harjoitellaan arvostavaa kuuntelemista. Panostaminen oppilaiden itsetuntoon kan-

nattaa, kuten yksi opettajista totesi: ”Kannustava ja positiivinen ilmapiiri siellä luokassa, niin 

kyllä se sitten lähtee myöskin näkymään kaikessa tekemisessä”. 
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10.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Itsetuntoon liittyvä aihealue on laaja, mikä tuli esille myös opettajien käsityksissä itsetuntoon 

vaikuttavista tukemisen keinoista. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista perehtyä vain yh-

teen tukemisen muotoon, jolloin hedelmällistä voisi olla sen toteuttaminen toimintatutkimuk-

sena seuraamalla opettajien toimintatapoja luokkahuoneessa. Opettajilta voitaisiin myös sel-

vittää, millaista koulutusta he kaipaisivat itsetunnon tukemiseksi kouluissa. Ainakin yksi opet-

tajista kaipasi enemmän tietoa itsetuntemuksen kehittämiseen. Erityisesti mielenkiintoinen 

aihe voisi olla myös oppimaan opettamisen menetelmät ja keinot. Käsitykseni mukaan oppi-

laita voitaisiin ohjata vielä enemmän erilaisiin oppimisen tapoihin ja erilaisten menetelmien 

hallitsemiseen siten, että ne toteutuvat myös kotona oppilaiden tehdessä kotitehtäviään tai 

lukiessaan kokeisiin. 

 

”Jollet voi olla mänty 

kukkulan laella, 

ole pensas laaksossa, 

mutta ole paras pikku pensas 

puron varrella. 

Ole pensas, jos et voi 

olla puu. 

Jollet voi olla valtatie, 

ole vain polku. 

Jollet voi olla aurinko, 

ole tähti. 

Et sinä koon avulla voita tai häviä. 

Ole paras, mikä tahansa oletkin.” 

– Martin Luther King  
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Liite 1. Haastattelurunko: Teemahaastattelu luokanopettajille oppilaan itsetunnosta ja sen tu-

kemisesta koulussa. 

1) Luokanopettajan taustatiedot 

- ikä, sukupuoli, töissä nyt: alakoulu/yhteiskoulu, oppilasmäärä 

- oma koulutus, erityisopintoja, työkokemus, eri kouluissa, luokka-asteet 

- oma luokka nyt, kuinka kauan opettanut, oppilasmäärä, kuinka paljon tukea 

tarvitsevia, avustajan käyttö 

2) Käsitteet itsetunto, minäkäsitys ja minäpystyvyys/itseluottamus 

- Miten ymmärrät sanan itsetunto (minäkäsitys, minäpystyvyys), mitä se sinun 

mielestäsi tarkoittaa? 

3) Omat koulukokemukset, positiiviset ja negatiiviset 

- Jos muistelet omaa kouluaikaasi tai jotain muuta ajankohtaa, niin tuleeko mie-

leesi jokin asia, sanominen tai tilanne, mikä vaikutti positiivisesti/negatiivisesti 

omaan itsetuntoosi?  

4) Oppilaan itsetunnon havaitseminen ja sen vaikutukset/seuraukset 

- Miten opettaja voi havaita, onko oppilaalla itsetunnon puutetta/terve itsetunto? 

- Miten itsetunto vaikuttaa koulussa/elämässä?  

- Voiko se vaikuttaa oppimiseen ja koulumenestykseen? 

5) Oppilaan itsetunnon tukeminen koulussa ja sen haasteet 

- Miten oppilaan itsetuntoa voidaan tukea koulussa? 

- Mikä on opettajan rooli? Miten opettaja voi vaikuttaa? 

- Onko jotain menetelmiä käytössä? 

- Millaisia haasteita olet kokenut itsetunnon tukemisessa? 

6) Palautteen antaminen, oppimistaidot, itseohjautuvuus, ryhmähenki, turvallisuuden 

tunne 

- Millä tavalla annat palautetta yksittäiselle oppilaalle/ koko luokalle? 

- Missä tilanteessa?  

- Miten oppimis- ja työskentelytaitoja voi kehittää? 

- Miten ne ovat yhteydessä itsetuntoon? 

- Miten oppilaalle saadaan turvallinen olo luokassa? 

- Miten ryhmähengen saa toimimaan? 

Onko sinulla jotain lisättävää esittämiini kysymyksiin tai antamiisi vastauksiin? 
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Liite 2. Luokanopettajien mainitsemia menetelmiä, välineitä ja ohjelmia, mitkä tulivat esille 

haastattelujen yhteydessä. 

Yhteiset luokan säännöt 

Viikon sääntö, tavoite, harjoittelu ja arviointi 

Istumajärjestys 

Ryhmittely 

Sovelluksia ryhmittelyn avuksi 

Välkkäparit 

Ohjatut yhteiset leikit välitunnilla 

Tarkkailukiikarit yksinäisten etsimiseen 

Sosiometrinen mittaus 

Qridi-arviointiohjelma, itsearviointi 

Luokan yhteinen arviointitilanne, yhteinen palaute 

Pariarviointi 

Onnistumisvihko 

Pahvinen tunnemittari 

Liikennevalot oppilaille 

Vahvuusjoulukalenteri 

Hyvän mielen helmipurkki 

Palkintotunti (esim. ohjelmahetki, temppurata, ulkoilutunti, lautapelitunti) 

Draamaharjoitukset 

Oppilaan käyttäminen esimerkkinä esim. liikunnassa 

Tehtävätarjotin tai tehtäväkartta 

Urakkatunti, -päivä tai -viikko 

Positiivisen palautteen kolikot taskussa 

Yhteispeli 

KiVa tunnit 

Pro koulu hanke 

Jotain rajaa! ohjelmasarja, Mieli ry ja Yle 

Vahvuusvariksen luonteen vahvuudet 

Elämisentaito koulutus ja ohjelma, Lions quest 

Näin pärjään levottoman luokan kanssa, Niilo Mäki instituutti, positiivinen pedagogiikka 

 


