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Oppilaat kohtaavat oppimistilanteissa lukuisan määrän erilaisia haasteita. Se, miten he osaavat 

kohtaamansa haasteet identifioida ja miten he kykenevät kokemansa haasteet ylittämään, on 

oppimisen kannalta ratkaisevaa. Tähän kykyyn vaikuttaa oppilaan oppimisen itsesäätelyn tai-

dot, jotka ovat välttämättömiä tulevaisuuden taitoja. 

Tässä tutkimuksessa perehdytään yläkouluikäisten oppilaiden kohtaamiin haasteisiin ja heidän 

käyttämiin säätelystrategioihin yhteisöllisen oppimisen kontekstissa. Tutkimuksessa kysytään 

millaisia kognitiivisia, motivationaalisia ja emotionaalisia haasteita oppilaat identifioivat op-

pimistilanteessa, jossa heidän tuli ryhmissä rakentaa robotti annettujen ohjeiden mukaan. Tut-

kimuksessa kysytään myös, millaisia säätelystrategioita oppilaat kertoivat käyttäneensä koh-

taamiensa kognitiivisten, motivationaalisten ja emotionaalisten haasteiden yhteydessä. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii oppimisen itsesäätely ja yhteisöllinen oppi-

minen. Oppimisen itsesäätely voidaan määritellä Pintrichin (2000) mukaan aktiiviseksi ja 

konstruktiiviseksi prosessiksi, jossa oppijat asettavat oppimiselle tavoitteet ja sen jälkeen mo-

nitoroivat, säätelevät ja kontrolloivat kognitiotaan, motivaatiotaan ja käytöstään pitäen mie-

lessään tavoitteensa ja ympäristön kontekstuaaliset tekijät. Essi Vuopala määrittelee väitöskir-

jassaan yhteisöllisen oppimisen ”oppijoiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaksi yh-

teiseksi uuden tiedon rakentamiseksi” (Vuopala, 2013, 27). 

Aineistona tutkimuksessa toimii haastatteluaineisto, jossa oppilaat itse pääsivät kertomaan 

haasteistaan ja strategioistaan. Puolistrukturoitu teemahaastattelu suoritettiin Oulun yliopiston 

GenZ-tutkimushankkeen pilottitutkimuksen yhteydessä. Aineistoa analysoitiin teorialähtöisen 

sisällönanalyysin keinoin. 

Tutkimuksen tulokset kertovat oppilaiden kohdanneen haasteita kaikkien kolmen säätelyn-

kohteena alalla, samoin strategioita käytettiin kaikkien säätelynkohteiden alalla. Eniten oppi-

laat kertoivat kohdanneensa kognitiivisia haasteita, mikä on linjassa aiemman tutkimuksen 

yhteydessä. 

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta tiivistetysti, että oppilaat tarvitsevat tukea haas-

teiden identifioimiseen ja säätelystrategioihin. Kouluissa olisi hyvä harjoitella konkreettisesti 

ja ikätasoisesti oppimisen itsesäätelyn taitoja ja yhteisöllisen oppimisen prosessia.  

Avainsanat: oppimisen itsesäätely, yhteisöllinen oppiminen, kognitiiviset haasteet,  

motivationaaliset haasteet, emotionaaliset haasteet 
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1 Johdanto  

Tiedon määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla ja tiedosta tulee yhä erikoistuneempaa. Kun määritel-

lään tulevaisuuden taitoja (21st-century skills), on selvää, että tarvitaan kykyä mukautua uusiin 

tilanteisiin ja itse aktiivisesti luoda uutta tietoa (Binkley ym., 2012). Enää ei riitä, että kykenee 

muistamaan annettua tietoa. On kyettävä ottamaan vastuu omasta oppimisestaan ja se vaatii 

harjoittelua. 

Nyky-yhteiskunnassa oppimisen itsesäätelyn taidot ovat välttämättömiä niin koulussa, kuin läpi 

koko työelämän (Diginath & Büttner, 2008). Itsesäätöinen oppiminen on yksi keskeisimmistä 

elinikäisen oppimisen taidoista (Winne, 1997). Kasvatuksen kentällä tällä hetkellä voimak-

kaasti vaikuttava konstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa itsesäätytaitoja (Tuijula, 2011). 

Tätä korostaa myös tämänhetkinen suomalaista opetusta ohjaava perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet (Opetushallitus, 2014). Oppimisen itsesäätelyn teoreettinen malli antaa kei-

noja tutkia syitä oppimistulosten erojen takana ja tarjoaa työkaluja akateemisen suoriutumisen 

parantamiseen (Schunk, 2005). Itsesäätelytaitojen kehittäminen tukee myös kokonaisvaltaisesti 

ihmisen hyvinvointia ja erilaisten taitojen kehittymistä (Veijalainen, 2020).  

Jos ihmisellä on heikot oppimisen itsesäätelyn taidot, hän ei välttämättä tunnista kohtaamiaan 

haasteita eikä osaa reagoida niihin tai ennakoida haasteita strategisesti. Tällä voi olla pitkällä 

aikavälillä isojakin vaikutuksia oppilaan koulupolulla ja elämässä. Esimerkiksi lapsi, joka kuu-

luu erityisen tuen piiriin, omaa myös todennäköisemmin heikot itsesäätelyn taidot (Veijalainen 

2020). 

Oppiminen ei tapahdu tyhjiössä, vaan on enenevissä määrin vuorovaikutuksellinen prosessi. 

Yhteisöllinen oppiminen tarkastelee yhteisen ymmärryksen syntymisen prosessia (Roschelle & 

Teasley, 1995). Yhteisöllinen oppiminen on keskiössä, kun yritämme ratkaista tulevaisuuden 

suuria ja monimutkaisia haasteita ”kollektiivisen kekseliäisyyden” avulla (Hakkarainen, 2017). 

Työn muuttuessa koko ajan tietoperustaisemmaksi, monitieteelliseksi tarvitsemme taitoja tun-

nistaa ja ratkaista ongelmia vuorovaikutuksessa muihin (Barron, 2000). 

Haastavat tilanteet ovat oppimisen kannalta merkityksellisiä hetkiä, niitä tutkimalla voimme 

tutkia oppimisen itsesäätelyä. Haastavat tilanteet tekevät oppilaiden strategiat ja prosessit nä-

kyviksi (Hadwin ym., 2018). Kun tietää millaisia haasteita oppilaat kohtaavat, voi paremmin 
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ymmärtää mitä he tavoittelevat.  Haastavat oppimistilanteet luovatkin mahdollisuuksia strate-

giselle ja itsesäätöiselle oppimiselle (Järvelä ym., 2013; Hadwin ym., 2018). Haastava oppimis-

tilanne vaatii tehtävän vaatimusten pohdintaa ja ymmärtämistä, oikean strategian valitsemista 

ja prosessin monitorointia. Haastavat oppimistilanteet ovat myös oivallisia tilanteita tarkastella 

oppimisen itsesäätelyn eri puolia (esimerkiksi kognitiivinen, tunteiden, motivaation säätely) 

(Boekaerts and Niemivirta, 2000). Veijalaisen (2020) mukaan hyvään itsesäätelyyn liittyy taito 

toimia turhautumista aiheuttavissa haastavissa tilanteissa. Parhaimmillaan haastava tilanne voi 

olla oiva triggeri oppimiselle (Näykki ym., 2021), erityisesti jos siihen liittyy autenttinen teh-

tävä ja sosiaalista kanssakäymistä. Haastavia tilanteita oppimisessa ei tulisi vältellä, vaan niihin 

kannattaisi koulumaailmassa jopa kannustaa (Rudland ym., 2021), mutta samalla on hyvä pitää 

mielessä, että liian haasteellinen tehtävä voi myös estää oppimista (Lodewyk ym., 2009) ja jos 

haasteet jättää toistuvasti kohtaamatta luovat ne mahdollisesti negatiivisen kierteen (Koivu-

niemi ym., 2018). 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen niitä tilanteita, joita oppilaat kokevat haastaviksi ryh-

mätyöskentelyn aikana ja niitä strategioita, joita oppilaat kuvaavat käyttäneensä haasteiden ai-

kana. Tämä tutkielma kysyy ja tutkii millaisia kognitiivisia, motivationaalisia ja emotionaalisia 

haasteita yläkouluikäiset nuoret identifioivat ja millaisia strategioita heillä on näiden haasteiden 

kohtaamiseen. Tutkimuksen aineistona toimii haastatteluaineisto, joka on kerätty kaksi päivää 

kestäneen robotin rakentamis- ja ohjelmointitehtävän yhteydessä. 

Oma kiinnostukseni aiheeseen on syntynyt erityisesti erityisopettajaopintojen aikana. Havain-

tojeni perusteella juuri erilaiset itsesäätelytaidot ovat iso haaste oppilaiden kohdalla, joille kou-

lunkäynti on haastavaa. Monella lapsella ja nuorella ei valitettavasti ole tarvittavia taitoja ja 

strategioita kognitiivisesti, motivationaalisesti ja emotionaalisesti haastavien tilanteiden koh-

taamiseen. Esimerkiksi, monilla erityisen tuen piirissä olevilla lapsilla ja nuorilla on vaikeuksia 

nimetä oppimista ja olemista haastavia tunteita, eikä heillä ole toimivia strategioita näiden haas-

teiden kohtaamiseen. Haluuni tutkia juuri tätä aihetta on myös vaikuttanut kiinnostus perehtyä 

oppimisen itsesäätelyn teoreettiseen puoleen, sekä tutkimuksen vähäisyys peruskouluikäisten 

lasten ja nuorten kontekstissa. 

Tämä tutkielma etenee seuraavasti. Kappaleessa 2 avataan oppimisen itsesäätelyä, tämän tut-

kielman teoreettista viitekehystä. Kappale pyrkii määrittelemään oppimisen itsesäätelyn, avaa-

maan sen historiallista kontekstia ja merkitystä, siinä myös esitellään kolme oppimisen itsesää-

telyn kentällä merkityksellistä teoreettista mallia. Oppimisen itsesäätelyn kohteita esitellään 
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alaluvussa 2.3. Lisäksi kappaleessa 3 esitellään säätelyn sosiaalista puolta esittelemällä yhtei-

söllistä oppimista. Neljännessä luvussa esitellään tutkimusaineisto ja -konteksti, sekä metodi ja 

analyysin vaiheet. Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Viimeisessä luvussa 

vedetään tutkimuksen tärkeimmät tulosten yhteen, esitellään johtopäätökset, pohditaan tutki-

muksen merkitystä ja onnistumista, sekä mahdollisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2 Oppimisen itsesäätely ja yhteisöoppiminen 

Tässä kappaleessa käsitellään lyhyesti itsesäätelyn käsitettä ja sen historiaa ja tarkastellaan tar-

kemmin oppimisen itsesäätelyn määritelmiä ja malleja. Sen jälkeen esitellään oppimisen it-

sesäätelyn liittyviä säätelyn alueita yksityiskohtaisemmin. 

2.1 Oppimisen itsesäätely 

Itsesäätely (self-regulation) voidaan määritellä toimiksi tai ohjaileviksi prosesseiksi, jotka ovat 

tarkoitettu henkilökohtaisen tavoitteen saavuttamiseen (Maes & Gebhardt, 2000). Itsesäätely-

prosessissa ihminen kerää tietoa, punnitsee vaihtoehtojaan ja valintojen seurauksia ja valitsee 

asettamaansa tavoitetta tukevan strategian (McClelland ym., 2015). Zimmermanin (2000) mu-

kaan ihmisen paras ominaisuus on kyky itsesäätelyyn, se on mahdollistanut esi-isiemme selviä-

misen ja jopa kukoistuksen vaihtuvissa olosuhteissa. Ihmiset ovat itsesäätelytaitojensa ansiosta 

kyenneet mukautumaan muuttuviin tilanteisiin.  

Tutkijat kiinnostuivat itsesäätelyprosessin merkityksestä ihmisen kehityksessä 1960- ja 1970-

luvuilla (Zimmerman & Schunk, 2011). Huomionarvioista on, että vaikka itsesäätely on tutki-

musalana varsin tuore, on siitä tehty tähän päivään mennessä jo hyvin kattavasti tutkimusta. 

1980-luvulla itsesäätelyä käsittelevät artikkelit ilmestyivät pääasiassa sosiaalipsykologiaa ja 

persoonallisuutta käsittelevissä journaaleissa, mutta 1990-luvulla itsesäätelyn tutkimus laajeni 

enenevissä määrin esimerkiksi oppimisen itsesäätelyyn (Boekaerts ym., 2000). Itsesäätely se-

koittuu varsinkin arkipuheessa helposti itsekontrollin tai itsensä johtamisen kaltaisiin saman-

kaltaisiin termeihin (Zeidner ym., 2000). Itsesäätelyn ohella tutkimuksessa käytetään termiä 

itseohjautuvuus (self-direction), jota käytetään lähes synonyymeinä. Niissä onkin paljon pääl-

lekkäisyyttä, ero on usein vain se, että käsitteet tulevat eri taustaviitekehyksistä (Tuijula, 2011).  

Oppimisen itsesäätely (self-regulated learning, SRL), tämän tutkimuksen keskeinen teoreetti-

nen viitekehys, on sateenvarjo, jonka alle mahtuu merkittävä määrä oppimiseen vaikuttavia te-

kijöitä. Oppimisen itsesäätelystä onkin siksi tullut kasvatuspsykologian alalla yksi tärkeimmistä 

tutkimusaloja, joka kykenee tutkimaan oppimista holistisesti (Panadero, 2017).  

Oppimisen itsesäätelyn peruslähtökohta on, että oppija on aktiivinen toimija ja itse vastuussa 

oppimisestaan (Zimmerman, 2001; Winne, 2018). Oppimisen itsesäätelyn keskeisiä käsitteitä 

onkin toimijuus (ageceny), oppiminen ei ole jotain mikä vain tapahtuu oppijalle (Hadwin, 

2008). Tutkimustieto viittaa siihen, että menestyäkseen, oppijan on otettava aktiivisesti vastuu 
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oppimisestaan (Pintrich & de Groot, 1990). Itsesäätöinen oppija asettaa itselleen tavoitteen ja 

sen jälkeen yrittää sovittaa tavoitteet, oman toimintansa sekä sisäiset tilansa ympäristön asetta-

miin vaatimuksiin. Hän voi myös yrittää muokata ympäristöä omia tavoitteitaan paremmin tu-

kevaksi. (Järvenoja & Järvelä, 2006). Tämä lähtökohta on vastakkainen kasvatuspsykologiassa 

aiemmin vallassa olleelle behaviorismin ajatukselle, jossa ihmisen käytös muokkautuu vain ul-

kopuolisten virikkeiden ja vahvisteiden vaikutuksesta (Hadwin, 2008).  

Itsesäätely oppimisessa voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Voidaan myös sanoa, että ei ole 

olemassa oppijaa, joka ei säätelisi itseään oppimisprosessissa (Winne, 1997). Oppijat eroavat 

toisistaan siinä, kuinka laadukkaita heidän itsesäätelyprosessinsa ovat (Zimmerman, 2000). On 

myös huomautettava, että ulkopuolelta on ajoittain vaikea määritellä, kuinka laadukas oppijan 

itsesäätelyprosessi on. Opettajalla voi olla esimerkiksi kiusaus arvioida juuri ja juuri kokeesta 

läpi päässeen oppilaan itsesäätelyprosessi heikoksi, vaikka oppilas on voinut tarkastikin pohtia 

oppimistehtävää, sen tärkeyttä, omaa motivaatiotaan ja asettaa tavoitteekseen päästä läpi ko-

keesta mahdollisemman pienellä vaivalla. 

Suurin osa nykyajan oppimisen itsesäätelyn määritelmistä ja malleista perustuu sosiokognitii-

viseen perspektiiviin (Järvenoja ym., 2013), jonka taustalla on psykologi Albert Bandura. Tälle 

perspektiiville tyypillistä on nähdä itsesäätely yksilön, käyttäytymisen ja ympäristön välisenä 

vuorovaikutuksena (Tuijula, 2011). Sosiokognitiinen teoria lähtee siis siitä oletuksesta, että ih-

misten oppiminen tapahtuu sosiaalisessa ympäristössä, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa (Schunk & Usher, 2013). Tästä taustasta tulevat esimerkiksi Pintrichin ja Zimmermanin 

määritelmät mallit, jotka tässä tutkielmassa tarkemmin esitellään.  

Sosiokognitiivinen teoria voidaan nähdä eräänlaisena kritiikkinä käyttäytymisteorialle (beha-

vior theory), joka tarkasteli itsesäätelyä käyttäytymisen näkökulmasta, mutta jätti motivatio-

naaliset ja metakognitiiviset tekijät huomiotta. Muita perspektiivejä ovat esimerkiksi intersub-

jektiivisuutta ja ihmisten välistä vuorovaikutusta korostava sosiokulttuurinen perspektiivi ja 

situatiivinen perspektiivi, joka korostaa sosiaalista oppimistilannetta (Järvenoja ym., 2015). 

Oppimisen itsesäätelyn mallit ovat pitkään tarkastelleet itsesäätelyä yksilön aktiviteettina, myö-

hemmin oppimisen vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllinen aspekti on paremmin otettu huomi-

oon oppimisen itsesäätelyn tutkimuksessa (Hadwin ym., 2018). Itsesäätelytutkimuksen kon-

tekstissa on nostettu esille myös sosiaalisesti jaetun säätelyn ja yhteissäätelyn (co-regulation) 

käsitteet. Ensimmäisessä Hadwin ja kumppaneiden (2018) mukaan on kyse siitä, että ryhmä 
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ottaa metakognitiivisen kontrollin tehtävästä. Tämä tapahtuu kognition, motivaation, emotioi-

den ja käyttäytymisen tilojen hienosäädön avulla. Sosiaalisesti jaettua säätelyä ryhmä tekee 

neuvottelemalla prosessin aikana. Jälkimmäisen he määrittelevät taas dynaamiseksi metakog-

nitiiviseksi prosessiksi, jossa itsesäätely ja jaettu säätely tukevat toisiaan. Tällä tarkoitetaan yk-

sinkertaistettuna sitä, että yksilöt tukevat toistensa säätelyä (Järvenoja & Järvelä, 2009). Sy-

vemmin oppimisen sosiaalisen puoleen pureudutaan kappaleessa 3, jossa käsitellään yhteisöl-

listä oppimista. 

2.2 Oppimisen itsesäätelyn malleja 

Pintrich (2000) määrittelee oppimisen itsesäätelyn aktiiviseksi ja konstruktiiviseksi prosessiksi, 

jossa oppijat asettavat oppimiselle tavoitteet ja sen jälkeen monitoroivat, säätelevät ja kontrol-

loivat kognitiotaan, motivaatiotaan ja käytöstään pitäen mielessään tavoitteensa ja ympäristön 

kontekstuaaliset tekijät. Pintrichin määritelmä ja tässä tutkielmassa tarkemmin esiteltävä oppi-

misen itsesäätelyn yleinen malli tulevat sosiokognitiivisesta teoriasta, mutta niissä on element-

tejä muistakin teorioista (Schunk, 2005).  

Paul Pintrich oli eläessään yksi keskeisimpiä oppimisen itsesäätelyn tutkijoita (Schunk, 2005). 

Oppimisen itsesäätelyn hahmottamiseen hän loi oppimisen itsesäätelyn yleisen mallin. Mallis-

saan Pintrich (2000) jakaa oppimisen itsesäätelyn neljään vaiheeseen ja neljään säätelyn koh-

teeseen (kognitio, motivaatio/tunteet, käyttäytyminen ja konteksti). Kaikissa itsesäätelyn vai-

heissa oppija säätelee kaikkia säätelyn kohteita. Pintrichille oli tärkeää luoda malli, jossa yh-

distyy oppimisen itsesäätelyn motivationaaliset ja kognitiiviset puolet. 

Pintrchin mallin ensimmäisessä vaiheessa itsesäätöinen oppija ennakoi, suunnittelee ja aktivoi-

tuu. Tässä vaiheessa hän esimerkiksi asettaa tavoitteensa, aktivoi jo kerätyn tiedon aiheesta, 

aktivoi metakognitiivisen tiedon, pohtii tehtävän relevanttiutta ja kiinnostavuutta ja suunnitte-

lee ajankäyttöään. Kokeeseen valmistautuva oppilas esimerkiksi luo valmistautumiselleen ai-

kataulun, miettii miten tärkeänä ja mielenkiintoisena aihetta ja koetta pitää ja asettaa lopulta 

tavoitteen kokeeseen valmistautumiselle ja koetulokselle. 

Toinen vaihe on monitorointi, jolla viitataan esimerkiksi metakognitiiviseen tietoisuuteen, kog-

nition monitorointiin ja tietoisuuteen omasta minäpystyvyydestä.  Kolmas vaihe on kontrol-

lointi, jossa valitaan ja muokataan strategia. Oppilas voi valmistautumisprosessin aikana luoda 
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konkreettisemman strategian valmistutumiselle ja koetilanteelle, tarkastella prosessin etene-

mistä suhteessa tavoitteisiinsa, miettiä omaa kyvykkyyttä suhteessa tehtävään ja tehdä tarvitta-

essa muutoksia. 

Neljäs vaihe on reagointi ja reflektointi. Tässä vaiheessa oppija arvioi ja reflektoi omaa suoriu-

tumistaan. Kokeen jälkeen taitava oppija tarkastelee kriittisesti omaa suoriutumistaan. Saavu-

tettiinko asetetut tavoitteet, mitä prosessissa oli hyvää ja missä oli kehitettävää? Reflektoinnin 

lopputuloksena oppilas osaa seuraavassa vastaavassa tilanteessa toimia tehokkaammin ja tar-

koituksenmukaisemmin.  

Taulukossa 1 Pintrichin (2000) itsesäätelyn malli on havainnollistettu taulukkomuodossa. Va-

semmalla pystyriveissä on esitelty säätelyn kohteet ja vaakariveissä säätelyn neljä vaihetta. 
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Taulukko 1  

Oppimisen itsesäätelyn malli Pintrichin (2000) mukaan 

 Sääntelyn kohteet    

Sääntelyn 

vaiheet 

Kognitio Motivaatio & tun-

teet 

Käyttäytymi-nen Konteksti 

 

1.En-

nakko-

harkinta,  

suunnit- 

telu ja ak-

tivointi 

 

Tavoitteen asettami-

nen 

Aiemman aiheeseen 

liittyvän tiedon akti-

vointi 

Metakognitiivisen 

tiedon aktivointi 

Tavoiteorientaation 

muokkaaminen 

Olettamukset tehtä-

vän haastavuudesta 

Tehokkuusoletta-

mukset 

Tehtävän arvojen ja 

kiinnostuksen akti-

vointi 

(Ajankäytön ja 

vaivannäön suun-

nittelu) 

(Oman käyttäyty-

misen tarkkailun 

suunnittelu) 

(Tehtävän ja 

kontekstin ha-

vainnointi) 

 

2.Monito-

rointi 

 

Metakognitiivinen 

tietoisuus ja kogni-

tion monitorointi 

Motivaation ja tuntei-

den monitorointi ja 

tietoisuus niistä 

Vaivannäön, ajan-

käytön, avuntar-

peen monitorointi 

ja tietoisuus niistä 

Käyttäytymisen 

tarkkaileminen 

Tehtävän ja 

kontekstin 

muuttuvien olo-

suhteiden moni-

torointi 

3.Kontrolli 

 

Oppimisen ja ajatte-

lun kognitiivisten 

strategioiden valinta 

ja muokkaaminen 

Motivaation ja tuntei-

den hallinnan strate-

gioiden valinta ja 

muokkaaminen 

Vaivannäön lisää-

minen tai vähentä-

minen 

Työskentelyn jat-

kaminen tai lopet-

taminen 

Avun pyytäminen 

Tehtävän vaih-

taminen tai uu-

delleen neuvot-

telu 

Kontekstin 

muuttaminen tai 

jättäminen 

4.Rea-

gointi 

ja  

reflekt-

tointi 

Kognitiiviset päätel-

mät 

Attribuutiot 

Affektiiviset (tunne-

peräiset) reaktiot 

Attribuutiot 

Käyttäytymisen 

valinta 

Tehtävän ja 

kontekstin arvi-

ointi 
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Pintrichin (2000) mallissa vaiheet eivät ole keskenään hierarkkisia, eivätkä ne etene lineaari-

sesti, yksittäinen vaihe voi jäädä kokonaan väliin ja eri vaiheet voivat tapahtua samanaikaisesti 

ja dynaamisesti. Mallin vahvuus on siinä, että se ottaa yhtäaikaisesti huomioon kaikki neljä 

säätelyn kohdetta (Panadero, 2017). Pintrich (2000) huomauttaa, että sääntelyn kohteita on 

ajoittain vaikea erottaa toisistaan ja rajat niiden välillä voivat olla veteen piirrettyjä. Ongelmal-

lista Pintrichin mallissa on se, että se ei kerro täsmällisesti, miten säätely tapahtuu yksittäisessä 

oppimistehtävässä (Malmberg, 2014) Mallin vahvuudeksi voidaan todeta sen antama selkeä 

kokonaiskuva oppimisen itsesäätelystä (Kontturi, 2016). 

Toinen keskeinen oppimisen itsesäätelyn tutkija Barry Zimmerman (1989) taas toteaa oppijan 

olevan itsesäätöinen, jos hän on metakognitiivisesti, motivationaalisesti ja käytökseltään aktii-

vinen oppimisprosessissaan. Metakognitio sisältää esimerkiksi tavoitteiden asettamisen ja itse-

monitoroinnin, motivaatiolla viitataan tässä itsesäätelyn kontekstissa esimerkiksi oppijan pe-

riksiantamattomuuteen ja käytöksellä esimerkiksi avun pyytämiseen tai ympäristön muokkaa-

miseen (Zimmerman, 2011). Itsesäätöinen oppija Zimmermanin (1989) mukaan käyttää spe-

sifiä strategiaa saavuttaakseen akateemisen tavoitteensa, tavoitteiden ja strategioiden taustalla 

on oppijan käsitykset minäpystyvyydestä. Tässä määritelmässä Zimmermanin mukaan on 

kolme tärkeää elementtiä: itsesäätöiset oppimisstrategiat, käsitykset minäpystyvyydestä ja si-

toutuminen akateemisiin tavoitteisiin. 

Zimmerman on kehittänyt syklisen itsesäätelyn kolmiomallin (1989; 2000) oppimisen itsesää-

telystä, joka on hyvin samankaltainen Pintrichin mallin kanssa. Malli on syklinen, koska pa-

lautetta ja kokemuksia aiemmista suorituksista hyödynnetään, kun valmistaudutaan seuraavaan. 

Zimmermanin mallin kolme vaihetta ovat ennakkoharkinta, kontrollointi ja itsereflektio. It-

sesäätelyssä sosiaalikognitiivisesta näkökulmasta kolme tekijää vaikuttavat keskenään: yksilö, 

käyttäytyminen ja ympäristö. Jatkuva itsesäätely on tarpeen, koska mainitut tekijät muuttuvat 

jatkuvasti oppimistilanteissa. Oppija monitoroi tai tarkkailee prosessia palautesilmukoiden 

(feedback loop) avulla. Kuviossa 1 havainnollistetaan edellä esitellyt Zimmermanin (2000) it-

sesäätelyn sykliset vaiheet. 
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Kuvio 1.  

Itsesäätelyn vaiheet Zimmermania (2000) mukaillen 

 

Winnen ja Hadwinin (1998) mallissa on neljä toisiaan seuraavaa vaihetta. Ensimmäisessä vai-

heessa, tehtävän määrittelyssä (task definition) oppija luo kuvan ja ymmärryksen oppimisteh-

tävästä. Tässä vaiheessa hän pohtii tehtävää, kontekstia ja itseään. Winnen ja Hadwinin malli 

erottaa tehtävän määrittelyn suunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta omaksi vaiheekseen, ja 

siten tehdessään korostaa tehtävän ymmärryksen tärkeää roolia oppimisen itsesäätelyssä 

(Malmberg, 2014). Kun tehtävästä ja tilanteesta on luotu kuva, asettaa oppija Winnen ja Had-

winin mallin toisessa vaiheessa (goal setting and planning) tehtävälle tavoitteet ja luo suunni-

telman. Mallin kolmas vaihe on työskentelyvaihe (enactment). Viimeinen vaihe (adaptation) ei 

ole välttämätön (Winne, 2001), siinä oppija muokkaa ja säätelee oppimisprosessiaan. Winnen 

ja Hadwinin malli on rekursiivinen, monitorointi missä tahansa prosessin vaiheessa voi aiheut-

taa adaptoitumista aiemmissa tai myöhemmissä vaiheissa (Winne & Hadwin, 1998; Hadwin, 

2008). Winne ja Hadwin (1998) huomauttavat, että vaikka vaiheet lähtökohtaisesti seuraavat 

toisiaan, ei näin aina välttämättä ole. Tehtävä voi esimerkiksi olla niin tuttu, että ensimmäisen 

vaiheen (task definition) voi ohittaa. Winnen ja Hadwinin mallin perspektiivi on voimakkaasti 

kognitiivinen ja metakognitiivinen (Panadero, 2017; Malmberg, 2014). 

Vaikka itsesäätöistä oppimista on tutkittu jo vuosikymmenien ajan, ei yhtä yhteistä mallia ole 

löytynyt. Pintrich (2000) kuitenkin toteaa, että kaikki oppimisen itsesäätelyn mallit jakavat 

Ennakko-
harkinta

Kontrollointi

Itsereflektio Ennakko-
harkinta

Kontrollointi

Itsereflektio
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neljä perusoletusta. Ensimmäinen yhteinen oletus on, että oppija ei ole vain passiivinen tiedon 

vastaanottaja, vaan aktiivinen ja strateginen toimija, joka muokkaa omia merkityksiään, tavoit-

teitaan ja strategioitaan. Toinen oletus, joka on kaikille malleille yhteinen, liittyy oppijan ky-

kyyn monitoroida, kontrolloida ja säädellä osia kognitiosta, motivaatiosta, käytöksestä ja jopa 

ympäristöstä. Aina ja kaikissa konteksteissa tämä ei ole mahdollista. Kolmas yhteinen oletus 

lähtee siitä, että toiminnan säätelyn taustalla on tavoitteet, kriteerit ja/tai standardit. Viimeinen 

yhteinen perusoletus on, että suoriutumista tai oppimista ei selitä vain oppijan henkilökohtaiset 

ominaisuudet tai kontekstuaaliset tekijät, vaan oppiminen on aina kokonaisuus, johon vaikutta-

vat molemmat tekijät. (Pintrich, 2000). Yhteistä useille itsesäätelyn teorioille on myös ajatus 

itsesäätelystä prosessina, ei niinkään tuloksena. 

2.3 Sääntelyn kohteet 

Tässä kappaleessa pureudutaan tarkemmin oppimisen itsesäätelyn kohteisiin. Tutkimuksessani 

tutkin yläkouluikäisten oppilaiden kohtaamia kognitiivisia, motivaatioon liittyviä ja emotionaa-

lisia haasteita ja strategioita näiden haasteiden kohtaamiseen, joten keskityn erityisesti niiden 

käsittelyyn. Usein motivaation ja tunteiden säätelyä ei ole alan kirjallisuudessa erotettu toisis-

taan, vaan niitä on käsitelty yhtenä kokonaisuutena (esimerkiksi Pintrich, 2000). Tässä tutkiel-

massa ne käsitellään erillisinä kokonaisuuksina, vaikka niiden välillä onkin päällekkäisyyttä. 

Sivuan myös muita säätelyn kohteita (ympäristö ja käyttäytyminen), joita eri malleissa on nos-

tettu esille, mutta pääpaino on edellä mainitussa kolmessa säätelyn kohteessa. 

2.3.1 Kognition säätely 

Taitava oppija on tietoinen omasta kognitiostaan ja osaa säädellä sitä. Kognitiivinen säätelyllä 

Pintrich (2000) tarkoittaa kognition ja metakognition (tietoisuus omista kognitiivisista proses-

seista) säätelyä. Erot näiden konseptien välillä eivät aina ole selviä (Malmberg, 2014). Kogni-

tiivisen säätelyn tehtävä on auttaa oppijaa tehokkaiden opiskelun tapojen valitsemisessa ja nii-

den hyödyntämisessä (Kontturi, 2016).  

Tehtävä alkaa Pintrichin (2000) mallissa kognitiivisen säätelyn näkökulmasta tavoitteen aset-

tamisella, jo opitun aiheeseen liittyvän tiedon ja metakognitiivisen tiedon aktivoimisella. Me-

takognitiivisella tiedolla tarkoitetaan tietoa yleisistä strategioista, joita voidaan hyödyntää teh-

tävän suorittamisessa, tietoa eri strategian käytön ehdoista, tietoa siitä milloin eri strategiat ovat 
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toimivia ja tietoa itsestä (Pintrich, 2002). Metakognitiivinen tieto on tärkeää siksi, että se vai-

kuttaa oppimisen tavoitteisiin, suunnitelmiin, strategioihin ja motivaatioon (Hadwin, 2008). 

Esimerkiksi tekstinymmärryksen osalta niin metakognitiivisen (Kostons & van der Werf, 2015) 

kuin aiheeseen liittyvän tiedon (Alvermann ym., 1985) aktivoinnista näyttää olevan apua oppi-

miseen. Toisaalta on viitteitä siitä, että virheellisen aiemman tiedon aktivointi voi olla jopa hai-

tallista oppimiselle (van Loon ym., 2013; Wetzels ym., 2011; Lipson, 1982). 

Tavoitteen asettaminen on tärkeä osa prosessia, koska monitorointi, kontrollointi ja arviointi on 

aina suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, strategiat luodaan tavoitteiden pohjalta, ne luovat kon-

tekstin tehtävän tulkinnalle (Pintrich, 2000; Winne & Hadwin, 1998; Zimmerman, 2008). Ta-

voite voi olla prosessitavoite (”goals in process”) tai tavoite lopputulokselle (Hadwin, 2008). 

Keskeistä tavoitteen asettamiselle on tehtävän vaatimusten ymmärtäminen (Butler & Cartier 

2004). Tärkeää on myös, että tavoite on oppijan itselleen asettama, ei ulkopuolelta annettu (Nie-

mivirta & Boekaerts, 2000). Acee ja kumppanit (2012) pyysivät tutkimuksessaan yliopistotut-

kijoita asettamaan ja listaamaan tavoitteita (akateemisia ja ei-akateemisia) ja huomasivat, että 

opiskelijat, jotka asettivat spesifejä tavoitteita, menestyivät myös todennäköisemmin opinnois-

saan. Samankaltaisen tuloksen sai Morgan (1985) omassa tutkimuksessaan. McCardlen ja 

kumppaneiden (2017) tutkimuksessa ilmeni, että yliopisto-opiskelijoiden itselleen asettamat ta-

voitteet olivat usein kognitiivisen säätelyn kannalta epämääräisiä, niissä harvoin konkretisoitiin 

mitä opiskelija aikoo (kognitiivisesti) tehdä ja miten hän arvioi opiskeluaan. Isaacsonin ja Fu-

jitan (2006) tutkimuksessa taas selvisi, että hyvin pärjäävät opiskelijat olivat tavoitteen asetta-

misessaan realistisempia. 

Weinstein ja Mayer (1986) esittelivät tekstissään kolme kognitiivista strategiaa tiedon työstä-

miseen. Ensimmäinen strategia on nimeltään harjoittelustrategia, jota voi hyödyntää tavanomai-

sissa oppimistehtävissä asioiden muistamiseen. Harjoittelustrategia perustuu toistoon (Wein-

stein ym., 2011) Esimerkiksi harjoittelustrategian käytöstä kirjoittajat nostavat esimerkiksi pla-

neettojen järjestyksen ulkoa opettelun. Elaborointistrategiaa hyödynnetään, kun pyritään tiedon 

merkityksellistämiseen. Kontturin mukaan tässä strategiassa ”opiskeltavaan asiaan luodaan 

suhde oman ajattelun kautta lisäämällä siihen omia käsityksiä tai muodostamalla siitä oma ym-

märrys” (Kontturi, 2016, 25). Esimerkki elaborointistrategian käytöstä on esimerkiksi yhteen-

vedon tekeminen. Elaborointistrategia vaatii aktiivista kognitiivista prosessointia (Weinstein 

ym. 2011). Organisointistrategia taas on opiskelustrategia, jossa opiskeltavaa aihetta järjestel-

lään ja/tai luokitellaan. Esimerkki tällaisesta strategiasta on käsitekartan tekeminen. Yksinker-
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taistaen voidaan tiivistää, että harjoittelustrategia luo pohjan myöhemmälle oppimiselle, elabo-

rointistrategia mahdollistaa opittavan asian yhdistämisen jo opittuun ja organisointistrategia 

auttaa löytämään yhteyksiä eri asioiden välillä (Kontturi 2016). 

Oppimisstrategia muodostetaan aina uniikissa oppimistilanteessa, siksi on vaikeaa tehdä suora-

viivaisia johtopäätöksiä erilaisten strategioiden toimivuudesta yleisellä tasolla (Malmberg, 

2014). Koska oppimisen itsesäätely ei ole staattinen tila, vaan prosessi, strategiakin muuttuu 

oppimistilanteen edetessä.  

Oppijat voivat kohdata monenlaisia haasteita strategioihin liittyen. On esimerkiksi viitteitä siitä, 

että oppimistehtävän alussa taitavat opiskelijat aktivoivat enemmän oppimisstrategioita, kuin 

tehtävän edetessä (Johnson ym., 2011). Vaikka valittu strategia olisikin tehtävään sopiva, on-

gelmaksi voi muodostua se, että heikommin pärjäävät opiskelijat eivät noudata ja toteuta stra-

tegiaa tarkoituksenmukaisesti (Bransford ym., 1986). Opiskelijat myös pitävät kiinni valitse-

mastaan strategiasta, vaikka sen toimivuus tai tarkoituksenmukaisuus olisi kyseenalaista 

(Bransford, 1986; Malmberg ym., 2014). Malmberg ja kumppaneiden (2013) tutkimuksessa 

kävi ilmi, että hyvin pärjäävät oppilaat valitsivat haastavissa tilanteissa syvällisiä strategioita 

(deep strategy), kun heikommin pärjäävät turvautuivat pinnallisempiin strategioihin.  

Monitorointi on keskeinen osa oppimisen itsesäätelyä. Winne ja Perry (2000) kutsuvat meta-

kognitiivista monitorointia portiksi itsesäätelyyn, sillä ilman sen luomia kognitiivisia arvioita 

ei ole standardeja, joihin suhteuttaa säätelyä. Hadwin (2008) kutsuu sitä itsesäätelyn solmukoh-

daksi. Monitorointi mahdollistaa strategian muuttamisen. Jos oppija huomaa oppimista moni-

toroidessaan esimerkiksi olevansa jäljessä asettamastaan aikataulusta, voi hän toteuttaa kogni-

tiivista kontrollointia, ja muokata strategiaansa. Aika onkin yksi tärkeimmistä asioista, joita 

opiskelija voi monitoroida tehtävän aikana (Zimmerman & Risemberg, 1997). Ajanhallinnan 

voidaan muutenkin nähdä olevan keskeinen oppimisen itsesäätelyn osa (Wolters & Brady, 

2020; Wolters ym., 2017). Kuten aiemmin mainittu, on tehtävän ymmärtäminen ja määrittele-

minen tärkeää. Opiskelija on voinut myös tehtävän alussa määritellä ratkaistavan ongelman 

väärin, mikä tietysti pakottaa kognitiivisen kontrollointiin, jos haluaa ratkaista ongelman 

(Bransford ym., 1986). Pintrichin (2000) mallissa metakognitiivinen tietoisuus on osa monito-

rointia kognitiivisesta näkökulmasta. Metakognitiivinen tietoisuus voidaan määritellä esimer-

kiksi ”tiedoksi omasta ajattelusta sekä itsenäistä, tietoista ja joustavaa oman toiminnan ohjaa-

mista ja säätelyä eri tilanteissa” (Kallio ym., 2019, 207).  
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Oppimisen itsesäätely ei lopu tehtävän palauttamiseen tai ongelman ratkaisemiseen. Taitava 

oppija käy oppimistilanteen lopuksi läpi analyyttisesti ja ”analysoinnin tuloksena läpikäydyt 

kokemukset siirtyvät seuraaviin itsesäätelysykleihin muuttuneena metakognitiivisena tietona” 

(Kontturi, 2016, 28). Jos oppija ei analysoi onnistumisen tai epäonnistumisen syitä, voi hän 

toistaa samoja oppimisen tapoja kerrasta toiseen (Winne & Hadwin, 1998). 

2.3.2 Motivaation säätely 

Pitkään motivaation (ja tunteiden) säätely oli kognition ja metakognition säätelyn varjossa kas-

vatuspsykologien kiinnostuksen aiheena (Pintrich, 2000). Pelkkä taito ei kuteinkaan riitä, kun 

haluaa oppia uutta, tarvitaan myös tahtoa (Pintrich & de Grooth, 1990). Taitavinkaan oppija ei 

välttämättä opi, jos hänellä ei ole halua oppia (Wolters ym., 2011). Kaiken oppilaan toiminnan 

taustalla on motivaatio, ilman motivaatiota ei ole toimintaa (Winne & Hadwin, 2008). Moti-

vaatio on sisäinen mielentila, joka herättää, ohjaa, ylläpitää, hillitsee ja estää oppimisen (Jär-

venoja, 2010). Siksi oppimisen itsesäätelyn näkökulmasta ei riitä, että säätelee omaa kognitio-

taan, taitava itsesäätöinen oppija säätelee myös motivaatiotaan. On myös todettava, että kogni-

tion ja motivaation säätely ei usein ole erotettavissa toisistaan, vaan ne ovat monesti päällek-

käisiä prosesseja (Wolters, 2003). 

Motivaation säätely voidaan Woltersin (2003) mukaan määritellä toimiksi, jotka käynnistävät, 

ylläpitävät tai lisäävät halukkuutta aloittaa, jatkaa tai saattaa loppuun aktiviteetti. Motivaation 

näkökulmasta oppijat voivat kohdata monenlaisia haasteita, esimerkiksi tylsistyminen, vaikeu-

det edistymisessä ja häiriötekijät voivat haastaa motivaatiota. Kyky säädellä motivaatiota voi 

auttaa oppijoita ylittämään haasteet, pysymään motivoituneena ja suoriutumaan menestyksellä 

oppimisessa vaikeuksista huolimatta. Voidaan kuitenkin ajatella, että motivaation säätelystä 

tuskin on apua, jos oppijalla ei ole edes jonkinlaista kiinnostusta tehtävää kohtaan tai eivät edes 

jollain tasolla usko suoriutuvansa tehtävästä. (Wolters, 2003) Vaikka taitava motivaation sää-

tely voi auttaa oppimista, osa tutkijoista on epäillyt vaikutusten olevan enemmänkin epäsuoria 

kuin suoria (Wolters, 2003; Schwinger ym., 2009; Smit ym., 2017). 

Motivaatioon liittyvät prosessit voidaan jakaa ajallisesti kahteen osaan. On olemassa päätöstä 

edeltävä valintamotivaation vaihe, jossa oppija pohtii vaihtoehtojaan suhteessa ennakkokäsi-

tyksiinsä ja kiinnostukseensa ja tekee sen pohjalta valinnan tavoitteista, joihin sitoutuu. Toi-

meenpanevan motivaation vaiheessa tapahtuu motivaation säätely. Näitä ”päätöksen jälkeisiä, 
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yksilön tahdonalaisia pyrkimyksiä kontrolloida erilaisia tekijöitä, jotka voivat haitata oppimis-

tehtävän etenemistä tai suunnata yksilön mielenkiintoa muualle pois oppimistehtävästä” (Jär-

venoja & Järvelä, 2006, 88) kutsutaan volitioksi. 

Oppimisen itsesäätelyn ensimmäisessä vaiheessa motivaation säätelyä tapahtuu esimerkiksi 

siinä, kun oppija pohtii pystyvyyttään (judgement of efficacy) tai aktivoi motivationaalisia us-

komuksia tehtävän mielenkiinnosta ja arvosta (Pintrich, 2000). Näiden uskomusten ja oletusten 

perusteella oppija muokkaa tavoitettaan. Minäpystyvyydellä tarkoitetaan yksilön uskomuksia 

omasta kyvystään suoriutua tietystä tehtävästä (Bandura 1995). 

Haaste motivaation säätelylle voi olla, kuten mainittu, heikko minäpystyvyys tai usko omaan 

suoriutumiseen. Erityisesti näyttöä on siitä, että voimakkaasti tavoiteorientoituneet oppijat 

käyttävät motivaation säätelyn strategioita (Wolters & Rosenthal, 2000). 

Woltersin ja Benzonin (2013) mukaan motivaation säätelyllä on kolme puolta: tieto motivaati-

osta, motivaation monitorointi ja motivaation kontrollointi. Jokaista kolmea tarvitaan tehokkaa-

seen motivaation säätelyyn. Tieto motivaatiosta (knowledge of motivation) tarkoittaa metata-

son ymmärrystä motivaatioon liittyvistä uskomuksista ja tiedosta. Motivaation monitoroinnilla 

he tarkoittavat oppijan tietoisuutta ja kykyä tarkkailla ja kerätä palautetta motivaation tasosta. 

Motivaation kontrollointi taas tarkoittaa tarkoituksellisia toimia puuttua ja kontrolloida moti-

vaatiota motivaation säätelyn keinoin. 

Wolters (2003) on listannut erilaisia motivaation säätelyn strategioita. Oppija voi säädellä mo-

tivaatiolla esimerkiksi luomalla omalle toiminnalleen seurauksia (self-consequating). Oppija 

voi esimerkiksi palkita itsensä asettamansa tavoitteen saavuttamisesta tai rangaista, jos tavoite 

jää saavuttamatta. Toinen tapa motivaation säätelyyn on tavoiteorientoitunut puhe itselle (goal-

oriented self-talk), joka Schwingerin ja Otterpohlin (2017) tutkimuksessa osoittautui toimivim-

maksi strategiaksi motivaation säätelyyn.  Tavoiteorientoitunutta itsepuhetta on myös enene-

vissä määrin tutkittu viime vuosina esimerkiksi urheilijoiden itsesäätelyn keinona (kts. esimer-

kiksi Latinjak ym., 2019). Oppijat voivat myös säädellä motivaatiotaan lisäämällä tehtävän 

kiinnostavuutta (interest enhancement) esimerkiksi tekemällä tylsästä ja toisteisesta tehtävästä 

mielenkiintoisemman tekemällä siitä itselleen pelinomaisen. Tengin ja kumppaineiden (2020) 

tutkimuksen yksi tuloksista oli, että taitavat vieraan kielen kirjoittajat käyttivät tehtävän kiin-

nostamisen lisäämistä motivaation säätelyn strategiana enemmän kuin heikommat kirjoittajat. 

Toisaalta tämän strategian toimivuudesta on vastakkaisiakin tuloksia (Schwinger ym., 2009; 



20 

 

Schwinger & Otterpohl, 2017). Schwinger ja kumppanit (2009) jakavat tehtävän kiinnostavuu-

den lisäämisen kahteen osaan: tilannesidonnaisen kiinnostuksen lisäämiseen (esimerkiksi teke-

mällä tylsä tehtävä hauskalla tavalla) ja henkilökohtaisen kiinnostuksen lisäämisen. 

Wolters (2003) nostaa esille myös itselle haittaa tekevät strategiat (self-hadicapping), kuten 

prokrastinaatio, jolta hyvät motivaation säätelystrategiat voivat suojata (Bäulke ym., 2018) ja 

attribuutioiden kontrollin (attribution control), josta esimerkki on esimerkiksi itseen liittymätön 

syyn antaminen oppimistehtävässä epäonnistumiselle. Wolters puhuu ympäristön muokkaami-

sesta (environmental structuring), joka voi tarkoittaa esimerkiksi rauhallisessa tilassa työsken-

telyä ärsykkeiden vähentämiseksi.  Mäenpään ja kumppaneiden (2020) sairaanhoitajaopiskeli-

joille tekemässä haastattelututkimuksessa ympäristön muokkaaminen oli kaikista käytetyin mo-

tivaation säätelyn strategia. Isojen tai kompleksien tehtävien jakamisesta helpommin suoritet-

taviksi tehtäviksi (proximal goal setting) taas on strategia, joka tukee tavoitteen saavuttamista 

tehokkaasti (Bandura & Schunk, 1981; Schwinger & Otterpohl, 2017). Pystyvyyden hallinta 

(efficacy management) oli myös yksi Woltersin mainitsemista motivaation säätelyn strategi-

oista, jolla tarkoitetaan esimerkiksi omien odotusten ja minäpystyvyyden monitorointia, kont-

rollointia ja arviointia. 

2.3.3 Tunteiden säätely 

Oppijat kokevat oppimistilanteissa tunteita laajalla skaalalla ja niillä on yhteys oppimistuloksiin 

(Pekrun ym., 2002), siksi emootioiden eli tunteiden säätely on olennainen osa oppimisen it-

sesäätelyä. Tunteiden säätelyn strategioita voi olla välillä vaikea erottaa motivaation säätelyn 

strategioista (Järvenoja & Järvelä, 2006). Tunteet ja tunteiden säätely on jäänyt monissa oppi-

misen itsesäätelyn malleissa muiden säätelyn alojen varjoon, eikä sitä ole usein käsitelty omana 

säätelyn alana, vaan tunteiden säätelyä on käsitelty esimerkiksi motivaation (Pintrich, 2000) tai 

kognition (Zimmerman, 2000) yhteydessä (Ben-Eliyahu & Linnenbrink-Gracia, 2013). Viime 

aikoina tunteiden säätely on saanut enenevissä määrin huomiota itsesäätelyn tutkimuksessa 

omana itsenäisenä tutkimuksen kohteena (Gross, 2014). Pitkään tunteiden säätelyä tutkittiin 

lähinnä opiskeluun liittyvän ahdistuneisuuden parissa, mutta viime vuosikymmenellä tutkimus 

on laajentunut koko akateemisten tunteiden paletin tutkimiseen (D’Mello & Graesser, 2012; 

Ben-Eliyahu & Linnenbrink-Gracia, 2013). 
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Pekrun ja kollegat (2002) on jakanut akateemiset tunteet neljään kategoriaan, sen mukaan, 

ovatko tunteet positiivisia (=miellyttäviä) vai negatiivisia (=epämiellyttäviä) ja ovatko ne akti-

voivia vai deaktivoivia. Positiivisten ja aktivoivien tunteiden joukkoon kuuluvat esimerkiksi 

ylpeys ja oppimisen ilo. Helpotus tai onnistumisen jälkeinen rentoutuminen ovat esimerkkejä 

positiivisista ja deaktivoivista tunteista, ne ovat miellyttäviä tunteita, mutta niillä voi olla nega-

tiivisia vaikutuksia esimerkiksi motivaatioon. Viha on esimerkki negatiivisesta ja aktivoivasta 

tunteesta, toivottomuus taas negatiivisesta ja deaktivoivasta tunteesta. Aina ei kuitenkaan ole 

yksiselitteistä, mihin kategoriaan tunne kuuluu, esimerkiksi ahdistus voi sekä aktivoida tai 

deaktivoida. 

Tunteilla ja opiskelumenestyksellä on yhteyksiä. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että posi-

tiiviset tunteet tukevat oppimista (Pekrun ym., 2002). Trigwellin ja kollegoiden (2012) tutki-

muksessa enemmän positiivisia tunteita kokeneet käyttivät oppimisessaan syvempiä oppi-

misstrategioita pinnallisten sijaan. Oppimisen ilolla ja oppimismenestyksellä on positiivisesti 

korreloiva yhteys (Pekrun ym,. 2002), samoin toiveikkuudella (Asikainen ym., 2018). Pekrun 

ja kollegat (2002) toteavat, että voimakkaat positiiviset tunteet mahdollistavat oppimisen it-

sesäätelyn kannalta oleellisen kognitiivisen joustavuuden, ja siten tukevat oppimismenestystä. 

Negatiiviset tunteet lähtökohtaisesti haittaavat oppimista. Tylsistyminen on korreloinut tutki-

muksissa negatiivisesti opiskelumenestyksen kanssa (Pekrun ym., 2010; Frenzel ym., 2007). 

Samoin koeahdistuksella on von der Embsen ja kollegoiden (2018) laajan meta-analyysin mu-

kaan negatiivinen korrelaatio opintomenestykseen monellakin mittarilla. Ahdistus on yksi ylei-

simmin esiintyvistä tunteista oppimistilanteissa (Pekrun ym., 2002). Negatiivisilla tunteilla voi 

olla myös oppimista tukeva vaikutus. Esimerkiksi hämmennys voi tukea syvää oppimista 

(D’Mello & Graesser, 2012) ja uupumuksen kokemus voi auttaa matkalla vastuunottoon omasta 

oppimisesta (Litmanen ym., 2014) 

Boekaerts (2011) määrittelee tunteiden säätelyn joukoksi tietoisia tai automaattisia kontrolloin-

tiprosesseja, jotka on tarkoitettu manipuloimaan sitä, mitä tunteita koetaan, miten ja milloin ne 

koetaan ja miten ne kommunikoidaan. Hän myös huomauttaa, että tunteiden säätely ei aina 

tarkoita (negatiivisen) tunteen hillitsemistä. Tunteen säätely voi tarkoittaa myös tunteen tie-

toista ilmaisemista. Boekaerts nostaa esille tunteiden säätelystrategioista esimerkiksi tunteiden 

ilmaisemisen (oman tuntemuksen julkituominen), tunteiden vaimentamisen (oman tunteen kät-

kemiseksi tai tunteen hillitsemiseksi), tunteen torjumisen ja huomion toisaalle (fyysisesti tai 

mentaalisesti) siirtämisen ja tilanteen uudelleen arvioimisen/muokkaamisen. 
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Gross (2014) taas on erotellut toisistaan viisi tunteiden säätelyn strategiaa. Ensimmäinen on 

tilanteen valinta (situation selection), jolla viitataan toimiin, jotka tekevät toivottuun tilantee-

seen pääsemisen todennäköisemmän tai epätoivottuun epätodennäköisemmän. Tilanteen muok-

kaamisella (situation modification) Gross viittaa sisäisen tai ulkoisen tilanteen muokkaamiseen. 

Tunteita voi säädellä myös ohjaamalla huomiota (attentional deployment). Kognitiivinen muu-

tos (cognitive change) taas on tunnesäätelyn strategia, jossa ihminen muokkaa ajattelutapaansa 

tilanteeseen. Tunnesäätelyä voi tapahtua myös tunteiden syntymisen jälkeen (response modu-

lation), esimerkiksi rauhoittumisharjoitusten muodossa. Tunnesäätelystrategiat voivat olla siis 

ennakoivia tai tunnereaktion aikana käytettäviä. 

Tunteiden säätely oppimistilanteessa voi epäonnistua monesta syystä. Taustalla voi olla esimer-

kiksi heikko kyky tunnistaa ja erotella tunteita (Barret ym. 2001). Siksi oppilaita tulisi koulussa 

saattaa tietoisiksi oppimisen kannalta oleellisista tunteista (Asikainen ym. 2018). Tätä varten 

onkin viime vuosina kehitetty metodeja ja materiaaleja. 
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3 Yhteisöllinen oppiminen  

Tässä kappaleessa käsitellään yhteisöllistä oppimista. Tutkin oppilaiden itsesäätelytaitoja, 

mutta koska tutkimuksessani oppiminen tapahtuu yhteisöllisen oppimisen kontekstissa, on kon-

tekstin ymmärtämisen kannalta tärkeää käsitellä yhteisöllistä oppimista. Oppimisen itsesääte-

lyn ja yhteisöllisen oppimisen yhteys on myös läheinen, joten yhteisöllisen oppimisen käsittely 

on myös siitä syystä perusteltua. Ensimmäisessä alakappaleessa määritellään yhteisöllinen op-

piminen ja avataan sen historiallisia taustoja. Toisessa alakappaleessa pureudutaan yhteisöllisen 

oppimisen kognitiivisen ulottuvuuteen käsittelemällä yhteisöllistä tiedonrakentamista, kolman-

nessa taas sen  motivationaalista ja emotionaalista ulottuvuutta. Viimeisessä käsitellään oppi-

misen itsesäätelyn ja yhteisöllisen oppimisen yhteyttä. 

3.1 Yhteisöllisen oppimisen määritelmä ja historiallinen konteksti 

Oppiminen on harvoin vain yksilön sisäinen prosessi, se on mitä suuremmissa määrin sosiaali-

nen aktiviteetti. Oppimisen sosiaalista puolta on tutkittu jo pitkään, jo 1980-luvun alusta löytyy 

laajoja meta-analyyseja yhteistyön merkityksestä (esim. Johnson ym., 1981). Yhteisöllinen op-

piminen (collaborative learning) on tapa tarkastella tätä oppimisen sosiaalista ulottuvuutta. Yh-

teisöllinen oppiminen ei ole yksi yhtenäinen teoria, vaan sitä on vuosien varrella tutkittu erilai-

sista teoreettisista lähtökohdista (Stahl, 2013). Suosittu tutkimuksen aihe yhteisöllinen oppimi-

nen on ollut esimerkiksi teknologiatuetun oppimisen yhteydessä (Resta & Laferriere, 2007). 

Roschelle ja Teasley (1995) määrittelevät kollaboraation koordinoiduksi ja synkronoiduksi ak-

tiviteetiksi, jossa luodaan ja ylläpidetään yhteinen ymmärrys käsillä olevasta ongelmasta. Dil-

lenbourg (1999) määrittelee yhteisöllisen oppimisen tilanteeksi, jossa tietynlaisten vuorovaiku-

tuksen muotojen voidaan olettaa tapahtuvan ja tukevan oppimista. Essi Vuopala taas määritte-

lee väitöskirjassaan yhteisöllisen oppimisen ”oppijoiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtu-

vaksi yhteiseksi uuden tiedon rakentamiseksi” (Vuopala, 2013, 27). Yhteisöllisen oppimisen 

käsitettä on käytetty vuosien varrella varsin suuripiirteisesti, mikä on tarkoittanut sitä, että se 

on voinut tarkoittaa hyvin erilaisia asioita. Laajin (ja epätyydyttävin) määrittely yhteisölliselle 

oppimiselle on nähnyt sen olevan tilanne, jossa kaksi tai useampi oppii tai yrittää oppia yhdessä. 

Tämä määritelmä jättää paljon tulkinnanvaraa oppijoiden määrälle (kahdesta ihmisistä koko-

naisiin yhteisöihin), oppimisen ”kohteelle” (yksittäisestä ongelmasta elinikäiseen oppimiseen) 

ja yhdessä tekemisen (oikeasti yhdessä tekeminen vai esimerkiksi vain työnjako) määrittelylle. 
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Ryhmätyö tai yhdessä tekeminen ei kuitenkaan vielä ole yhteistöllistä oppimista (Jeong & Hart-

ley, 2018). On myös oleellista ymmärtää, että yhteisöllinen oppiminen ei ole myöskään metodi, 

vaan enemmänkin ”sosiaalinen sopimus” siitä, missä olosuhteissa ja millä ehdoilla tietynlainen 

vuorovaikutus voi tapahtua (Dillenbourg 1999). 

Yhteisöllisen oppimisen pääsuuntauksia voidaan sanoa olevan kaksi: sosio-kognitiivinen ja ja 

sosiokulttuurinen. Sosio-kognitiivinen näkökulma yhteisölliseen oppimiseen tarkastelee kogni-

tiivisista prosesseista yhteisöllisen oppimisen taustalla. Sen innoittajana on ollut Piaget’n oppi-

miskäsitys. Keskeinen käsite tässä tarkastelutavassa on sosio-kognitiivinen konflikti, jolla tar-

koitetaan tilanteita, joissa osanottajat esittävät toisistaan eroavia näkökantoja asiasta. Toisten 

näkökulmat mahdollistavat oman näkökulman tarkastelun ja sosio-kognitiivisen konfliktin tar-

kastelun. Sosiokulttuurinen näkemys taas nojaa Vygotskyn ajatteluun, jossa korostetaan tiedon-

rakentamisen sosiaalista luonnetta. Tämän näkökulman mukaan ei ole riittävää tarkastella vain 

käydyn keskustelun kognitiivista ulottuvuutta, vaan on tutkittava myös laajemmin tilannetta, 

jossa oppiminen tapahtuu. (Arvaja & Mäkitalo-Siegl, 2006) 

Yhteisöllinen oppiminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen nähdään usein synonyymeina. 

Myös alan tieteellisessä kirjallisuudessa termejä käytetään ajoittain synonyymeinä tai niiden 

välille ei tehdä suurta eroa (esimerkiksi Schoor ym., 2015). On kuitenkin hyvä erottaa nämä 

toisistaan. Yksinkertaistetusti ero on se, että yhteistoiminnallisessa oppimisessa kyse on tehtä-

vien jakamisesta (Dillenbourg & Jerman, 2011). Ryhmätyö, jossa oppilaat jakavat ryhmätyön 

osiin ja tekevät omat osuutensa itsenäisesti ja lopulta kokoavat työn yhdeksi kokonaisuudeksi, 

on esimerkki yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Yhteisöllisessä oppimisessa voidaan toki ja-

kaa myös tehtäviä, mutta keskeistä on se, että työskentely on yhteistä ja työskentelyn tuloksena 

syntyy yhteinen ymmärrys ja tietoa rakennetaan yhdessä. Vaikka käsitteitä on hyvä käsitellä 

erillään, on paikallaan myös alleviivata niiden samankaltaisuuksia. Kirschner (2001) listaa yh-

teisöllisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen samankaltaisuuksiin esimerkiksi sen, että oppimi-

nen tapahtuu aktiivisessa tilassa, opettaja on enemmänkin oppimisen fasilitoija, oppilaat ottavat 

vastuun oppimisesta ja oppiminen ja opettaminen ovat jaettuja kokemuksia oppilaiden ja opet-

tajan välillä. 

Vuopalan (2013) mukaan yhteisöllistä oppimista on tarkasteltu niin yksilö- kuin ryhmäkeskei-

sesti. Yksilönäkökulmassa tutkikaan sitä, miten ryhmän vuorovaikutus muuttaa yksilön tiedon-

rakenteita. Ryhmänäkökulmasta tutkimuksen kohteena on yhteisen ymmärryksen syntyminen. 
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Painotus on Vuopalan mukaan siirtynyt ryhmäkeskeiseen tarkastelukulmaan, taustalla on oppi-

misparadigman muutokset. 

Dillenbourgin ja kumppaneiden (1996) mukaan yhteisöllisen oppimisen tutkimuksessa on ollut 

kolme paradigmaa. Ensimmäinen on vaikutusparadigma, johon kuuluvat tutkimukset kysyivät, 

onko yhteisöllinen oppiminen tehokkaampaa kuin yksin oppiminen. Tätä voidaan tutkia esi-

merkiksi asettamalla sama tehtävä yksilön ja ryhmän suoritettavaksi. Vaikutusparadigmaan 

kuuluvat tutkimukset toivat paljon yhteisöllistä oppimista tukevia tuloksia (esim. Webb & Pa-

linscar, 1996), mutta myös negatiivisia. Esimerkiksi Kerr & Bruun (1983) raportoivat tutki-

muksessaan vapaamatkustajailmiöstä ryhmätehtävissä. Dillenbourg ja kollegat (1996) kirjoit-

tavat, että ristiriitaisista tutkimustuloksista voidaan vetää se johtopäätös, että yhteisöllinen op-

piminen itsessään ei ole tehokas tai tehoton, vaan on kyse niistä olosuhteista, jotka tukevat yh-

teisöllistä oppimista. 

Toinen paradigma Dillenbourgin ja kumppaneiden (1996) jaossa on olosuhdeparadigma. Tä-

män paradigman tutkimukset tutkivat niitä olosuhteita, jotka ovat yhteisöllisen oppimisen kan-

nalta oppimista tukevia. Tekstissään Dillenbourg ja kumppanit esittelevät kolme tekijää, joita 

tässä yhteydessä on tutkittu. Ensimmäinen ja tutkituin on ryhmä heterogeenisyys, toinen hen-

kilökohtaiset edellytykset (esimerkiksi lapsen kehitysvaihe) yhteisölliselle oppimiselle ja kol-

mas tehtävän ominaisuudet. 

Kolmas paradigma Dillenbourgin ja kollegoiden (1996) mukaan on vuorovaikutusparadigma. 

Sen sijaan, että kysytään missä olosuhteissa yhteisöllinen oppiminen on tehokasta, tämä para-

digma jakaa kysymykset kahteen: millaista vuorovaikutusta yhteisöllisessä oppimisessa on ja 

millaisia vaikutuksia kullakin vuorovaikutustavalla on? Tämän paradigman etu on se, että fokus 

siirtyy yleisistä vaikutuksista spesifimpeihin vaikutuksiin. 

3.2 Yhteisöllinen oppiminen ja kognitio: yhteisöllinen tiedon rakentaminen 

Millaisia prosesseja yhteisölliseen oppimiseen liittyy kognition näkökulmasta? Yhteinen ym-

märrys ongelmasta ei synny itsestään, vaan vaatii oppijoilta paljon taitoja ja otollisen ympäris-

tön (Witney & Smallbone, 2011). Keskeinen prosessi yhteisöllisessä oppimisessa on yhteisöl-

lisen tiedon rakentaminen. Sillä tarkoitetaan yleisesti diskursiivista aktiviteettia, jonka tarkoi-
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tuksena on edistää kollektiivista ymmärrystä (Bereiter, 2002). Tietoa ei siis vain siirretä esi-

merkiksi opettajan toimesta oppilaan tiedonrakenteisiin, kuten arkipuheessa saatetaan vieläkin 

kuvata, vaan tietoa rakennetaan yhdessä kollektiivisen kognitiivisen kapasiteetin avulla. 

Mikä tukee yhteisen tiedon rakentamista yhteisöllisessä oppimisessa? King (2007) listaa muu-

tamia keinoja. Ensimmäinen on ääneen ajattelu, jolla tarkoitetaan tehtävästä puhumista tai kir-

joittamista. Se tuo ajattelun ”näkyväksi” kaikille ryhmän jäsenille. Ääneen ajattelu itsessään 

tukee oppimista, sillä se pakottaa tarkentamaa omia ajatuksia ja arvioimaan tietoa. Toinen keino 

on selittäminen. Tehokas selittäminen tapahtuu, kun oppija selittää omin sanoin käsiteltävän 

asian toisille ymmärrettävällä tavalla. Ajattelua provosoivien kysymysten esittäminen on yksi 

keino yhteisen tiedon rakentamisen mahdollistajana. Tällaiset kysymykset mahdollistavat kor-

keatasoisen kognitiivisen prosessin pakottamalla oppijat yhdistämään ideat uuteen rakennet-

tuun tietoon. King nostaa esille myös tiedon täsmentämisen. Täsmentäminen on hyvä keino 

uuden tiedon yhdistämiseen jo opittuun. Argumentointi on keino omien argumenttien uskotta-

vaan esittämiseen. Eri kantojen vertailu, ymmärtäminen ja kehittäminen voi johtaa kollektiivi-

sen uuden tiedon rakentumiseen (Kimmerle ym., 2021). Kognitiivisten epäjohdonmukaisuuk-

sien sovittelu taas tukee kognitiivisten konfliktien ratkaisun ja (toisten) kognition mallintami-

nen voi parantaa kaikkien osanottajien ajattelua. 

Moni asia voi haastaa kuitenkin yhteisen tiedon rakentamista ja yhteisen ymmärryksen synty-

mistä. Esimerkiksi verkkoympäristössä asynkronisessa keskustelussa osallistujat eivät välttä-

mättä ota huomioon muiden osanottajien ideoita ja ajatuksia (Hewitt, 2005). Yhteisöllinen tie-

don rakentaminen vaatii ”kollektiivisen kognitiivisen vastuun” ottamista, tätä tukee esimerkiksi 

se, että tieto, jota tuotetaan, on yhteydessä oikeisiin olemassa oleviin ongelmiin, oppilaiden 

täytyy tavoitella tiedon koherenttiutta ja laatua ja osanottajien täytyy kyetä neuvottelemaan kes-

kenään (Sardamalia, 2002)  

Yhteisen tiedon rakentamista edistää tehtävän riittävä haastavuus (Strauß & Rummel, 2020). 

Yhteisöllistä oppimista tukevat tehtävät, jotka ovat liian vaikeita yksittäisen oppilaan ratkaista-

vaksi (Kirschner ym., 2011). Jos tehtävä on liian helppo, ei sitä välttämättä ole järkevää edes 

toteuttaa yhteisöllisen oppimisen kontekstissa, vaan yksilö ratkaisee sellaisen tehtävän nope-

ammin ja tehokkaammin yksin, yhdessä toimimisella on oma ”hintansa”. Yksittäisen oppilaan 

työmuistin sijaan ryhmä käyttää yhteisöllisessä oppimisessa kollektiivista työmuistiaan. Yhtei-

söllisen oppimisen kannalta onkin tärkeää löytää tasapaino sen suhteen, että käsillä oleva on-

gelma ei ole liian helppo, mutta ei toisaalta liian haastavakaan.  
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Vaikka koulukontekstissa oppilailta vaaditaan vastuunottoa yhteisöllisen tiedon tuottamisessa, 

on opettajalla tärkeä rooli prosessissa. Engle ja Conant (2002) nostavat esille esimerkiksi opet-

tajan roolin kysymysten ja ideoiden esittämiseen kannustamisessa. Opettajan vastuu on myös 

tehtävien suunnittelussa, tarpeeksi haastavat tehtävät, joita ei ole strukturoitu liikaa, antavat ti-

laa yhteisölliselle tiedon rakentamiselle. Opettaja voi toimia prosessissa fasilitoijan roolissa oh-

jailemalla roolinjakoa, tukemalla neuvottelutilanteita, kannustamalla ja kysymyksiä asetta-

malla. Tutkimuksissa on viitteitä siitä, että opettajat jättävät yhteisölliseen oppimiseen liittyvät 

taidot vähälle huomiolle tehtävien aikana (Le ym., 2018). 

3.3 Motivaatio ja emootiot yhteisöllisessä oppimisessa 

Motivaatio ja emootiot ovat tärkeitä osioita myös yhteisöllisessä oppimisessa.  Voidaan sanoa, 

että sosioemotionaaliset haasteet ovat yleisempiä yhteisöllisen oppimisen kaltaisissa tilanteissa, 

kuin perinteisissä oppimistilanteissa (Järvenoja & Järvelä, 2009).   

On viitteitä siitä, että yhteisöllinen oppiminen tukee akateemista motivaatiota pitkälläkin aika-

välillä (Loes, 2022). Korkea raportoitu motivaation taso on yhteydessä korkeampaan aktiivi-

suuden tasoon (Nokelainen ym., 2005). Miten motivaatio syntyy ja miten sitä pidetään yllä 

yhteisöllisessä oppimisessa, on kuitenkin jäänyt aiemmassa tutkimuksessa vähälle huomiolle 

(Järvelä ym., 2010). Motivaation syntymistä ja ylläpitoa voi haastaa moni asia, motivaatio on 

yhteisöllisessä oppimisessa koko ajan haastettuna (Järvelä ym., 2010). Esimerkiksi luokkahuo-

neen ilmapiirillä (Nakata ym. 2022) ja ryhmän jäsenten sitoutuneisuudella (Arvaja ym., 2007) 

voi olla vaikutusta motivaatioon yhteisöllisessä oppimisessa. 

Yhteisöllisen oppimisen kontekstissa on tärkeää, että ryhmä kykenee monitoroimaan tunteitaan, 

sopeutumaan tilanteeseen ja muokkaamaan niitä. Tunteet voivat aiheuttaa haasteita ja haastavat 

tilanteet voivat synnyttää tunnereaktion. Tunteet voivat estää tai edistää yhteisöllistä oppimista 

(Bakhtiar ym., 2017). Tunteiden rooli yhteisöllisessä oppimisessa tunnistetaan ja tunnustetaan 

tutkimuksessa, mutta valitettavan vähän tiedämme tunteiden säätelystrategioista yhteistöllisen 

oppimisen prosesseissa (Järvenoja ym., 2019). Kun oppiminen tapahtuu ryhmässä, on laajem-

malla sosioemotionaalisella ilmapiirillä merkitystä. Siihen vaikuttavat yhteisöllisen oppimisen 

prosessin aikana kollektiivisesti koetut tunteet. Ilmapiiri ei kuitenkaan ole koettujen tunteiden 

summa, vaan laajempi ja kompleksisempi ilmiö. Bakhtiar ja kollegat (2017) kuvaavat sosio-

emotionaalista ilmapiiriä tai ilmastoa sääanalogialla, yksittäiset tunteet ovat kuin yksittäisiä 

sään ilmiöitä kuten sade yksittäisenä tapahtumana ja sosioemotionaalinen ilmapiiri pysyvämpi 
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pitemmän aikavälin koettujen tunteiden ja käyttäytymisen ilmentymä kuten pitempi kostean 

ilmaston jakso. Sosioemotionaalisen ilmapiirin ollessa positiivinen, voi se esimerkiksi nostaa 

ryhmän ja ryhmäläisten itseluottamusta ja vähentää pelkotiloja. Erityisen tärkeänä Baktiairin ja 

kollegoiden (2017) tutkimuksessa nähtiin yhteisöllisen oppimisen alussa koetut tunteet ja ko-

ettu ilmapiiri, ne vaikuttavat koko myöhempään työskentelyyn. 

3.4 Yhteisöllisen oppimisen yhteys itsesäätelyyn 

Yhteisöllisen oppimisen ja oppimisen itsesäätelyn yhteys on vahva. Kuten aiemmin esitetty, on 

oppimisen itsesäätely perinteisesti tarkastellut oppimista vahvasti yksilön näkökulmasta, mutta 

oppimisen konteksti ja sosiaalinen vuorovaikutus oppimisen itsesäätelyssä ovat saaneet onneksi 

isomman huomion tutkimuksessa yhteisöllisen oppimisen ottaessa koko ajan suuremman roolin 

oppimisen tutkimuksessa (Järvenoja ym., 2013). Yhteisöllinen oppiminen vaatii oppimisen it-

sesäätelyn taitoja toimiakseen, oppilaiden tulee suorittaa metakognitiivista monitorointia: hei-

dän tulee monitoroida kognitiota, motivaatiota, tunteita, käyttäytymistä ja lopulta myös kolla-

boraatiota (Järvelä ym., 2021). Oppilaat säätelevät tehokkaassa yhteisöllisessä oppimisessaan 

omaa oppimistaan, toisten oppimista (co-regulation) ja tekevät sosiaalisesti jaettua säätelyä. 

Tukemalla oppilaiden yksilöllisiä oppimisen itsesäätelyn taitoja, myös yhteisöllinen oppiminen 

on helpompaa. Kun ryhmän yksilöt ovat taitavia yksilöllisessä itsesäätelyssä, on ryhmän sääte-

lykin helpompaa (Kirschner ym., 2015). Esimerkiksi oppilas, joka kykenee säätelemään omia 

tunteitaan, voi paremmin tukea ryhmän tunnesäätelyä. Toisaalta yhteisöllisen oppimisen taidot 

tukevat yksiön omaa säätelyä. Kun ryhmä yhteisöllisen oppimisen kontekstissa ottaa luo tur-

vallisen ilmapiirin, on yksittäisen oppilaan helpompi säädellä omaakin prosessiaan. 
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4 Tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia haasteita yläkouluikäiset opiskelijat identifioi-

vat työskentelyssään ja millaisia strategioita oppilaat nimeävät haasteiden kohtaamiseen. Tut-

kimuksessani erittelen haasteet kognitiivisiin, motivationaalisin ja emotionaalisiin. Tavoiteiden 

pohjalta tutkielmalle olen määritellyt kolme alla esiteltyä tutkimuskysymystä. 

Tutkimuskysymys 1: Millaisia kognitiivisia haasteita opiskelijat identifioivat työskentelys-

sään? Millaisia strategioita heillä oli näiden kognitiivisten haasteiden kohtaamiseen? 

Tutkimuskysymys 2: Millaisia motivaatioon liittyviä haasteita opiskelijat identifioivat työsken-

telyssään? Millaisia strategioita heillä oli näiden motivaatioon liittyvien haasteiden kohtaami-

seen? 

Tutkimuskysymys 3: Millaisia emotionaalisia haasteita opiskelijat identifioivat työskentelys-

sään? Millaisia strategioita heillä oli näiden emotionaalisten haasteiden kohtaamiseen? 
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Tutkimusmetodit 

5.1 Osallistujat ja konteksti 

Tämä tutkimus on osa Oulun yliopiston GenZ-tutkimushankkeen pilottitutkimusta. GenZ on 

Oulun yliopiston poikkitieteellinen ja Suomen Akatemian rahoittama tutkimus, joka pyrkii tut-

kimaan digitalisaation mukanaan tuomia haasteita ja löytämään keinoja näihin vastaamiseen 

(Haddington ym., 2021). GenZ on nelivuotinen projekti, jossa tutkitaan, miten teknologiaa voi-

daan hyödyntää oppimisessa ihmislähtöisesti kestävällä tavalla.   

 

Itse en ole osa varsinaista tutkimusryhmää, eli en ole ollut suunnittelemassa tutkimuksen toteu-

tusta. Sain kuitenkin mahdollisuuden seurata ja osallistua tutkimusaineiston keruuseen, mikä 

helpotti kontekstin ymmärtämistä ja aineiston analyysia.   

 

Tämän tutkimuksen kohteena toimivat pohjoispohjanmaalaisen koulun yhdeksännen luokan 

oppilaat, jotka työskentelivät 2-3 hengen ryhmissä. Ryhmät oli jaettu jo etukäteen oppilaat tun-

tevan opettajan toimesta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 19 oppilasta. Oppilaista poikia oli 

15 ja tyttöjä 4.  

 

Opiskelijat suorittivat yhdeksännen luokan viikon mittaisen TET-jaksonsa osallistuen Oulun 

yliopiston GenZ-projektin pilottitutkimukseen. Tutkimukseen he olivat ilmoittautuneet vapaa-

ehtoisina koululla järjestetyn esittelytilaisuuden jälkeen. Tutkimus toteutettiin LeaF infrastruk-

tuurin (https://www.oulu.fi/fi/tutkimus/tutkimusinfrastruktuurit/leaf-infrastruktuuri)tiloissa 

Oulun yliopistolla.  

5.2 Tutkimusdesign ja aineistonkeruuprosessi 

Ryhmien TET-jakson ensimmäisenä tehtävänä oli rakentaa robotti ja ohjelmoida sitä. Robottien 

rakentamisen ja ohjelmoimisen apuna ryhmillä oli tulostettu sarjakuvamuodossa oleva ohje ja 

yksityiskohtainen mallivideo. Robottien valmistaja on paikallinen start up -yritys Simua, jonka 

työntekijät olivat myös kokoamis- ja ohjelmointivaiheen aikana oppilaiden apuna. Ryhmät ko-

kosivat robotteja itsenäisesti omaan tahtiinsa. Oppilaiden työskentely videoitiin ja äänitettiin. 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 1) on yhden ryhmän valmiiksi rakentama Alvin-robotti.  
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KUVA 1:  

Yhden tutkimusryhmän rakentama Alvin-robotti 

 

Kun ryhmät olivat koonneet robotit valmiiksi ja kokeilleet ohjelmointia, pidettiin heille sa-

moissa ryhmissä ryhmähaastattelut tutkimusryhmän jäsenten ja allekirjoittaneen toimesta. 

Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Teemahaastattelu on muodoltaan 

strukturoitua haastattelua avoimempi, mutta avointa haastattelua strukturoidumpi, eli näiden 

välimuoto (Hirsjärvi ym., 2009; Järvinen & Järvinen, 2011). Teemahaastattelun etuna on haas-

tattelijan mahdollisuus syventää ja tarkentaa tarvittaessa (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Haastatte-

lut pidettiin englannin kielellä. 

Haastattelussa ryhmän jäseniä pyydettiin aluksi kuvailemaan yleisemmin ryhmän työskentelyä 

ja tyytyväisyyttä ryhmän työskentelyyn sekä kertomaan isoimmasta henkilökohtaisesta panok-

sesta yhteiseen työskentelyyn. Tutkimukseni kannalta merkityksellisimmissä kysymyksissä 

ryhmän jäseniä pyydettiin kuvailemaan mahdollisimman spesifisti kohtaamiaan kognitiivisia, 

motivationaalisia ja emotionaalisia haasteita, ja kertomaan mitä he näiden haasteiden ratkaise-

miseksi tekivät. Lisäksi heitä pyydettiin kuvailemaan ryhmän työskentelyä ja tyytyväisyyttä 
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työskentelyyn sekä kertomaan omasta panoksesta ryhmän toimintaan. Haastattelurunko löytyy 

liitteistä (Liite 1) ja se on tutkimusryhmän tähän tutkimukseen valitsema. Samaa haastattelu-

runkoa on käytetty aiemminkin, esimerkiksi Koivuniemen ja kumppaneiden (2018) ja Koivu-

niemen ja kollegoiden (2017) tutkimuksissa, joissa molemmissa tutkittiin haastavia oppimisti-

lanteita opettajaopiskelijoiden näkökulmasta.  

5.3 Aineistonanalyysi 

Haastattelujen analysoinnin menetelmäksi valitsin laadullisen sisällönanalyysin, joka on varsin 

suosittu kasvatustieteellisessä tutkimuksessa (Stamann ym., 2016). Sisällönanalyysi on työkalu 

dokumenttien systemaattiseen ja objektiiviseen analysointiin ja sen tavoitteena on kuvata tut-

kittavaa ilmiötä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  Tarkemmin 

sanottuna valitsin teorialähtöisen sisällönanalyysin, joka on yksi aineistonanalyysin malleista 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018; Eskola, 2018). Teorialähtöiselle sisällönanalyysille vaihtoehdot ovat 

aineistolähtöinen ja teoriaohjaava sisällönanalyysi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä kä-

sitteistö ei tule teoriasta vaan nousee analyysin aikana suoraan aineistosta. Teoriaohjaavassa 

sisällönanalyysissä on ”kytkentöjä” teoriaan, mutta se ei suoraan pohjaudu siitä. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018). Teorialähtöinen sisällönanalyysi on perusteltu lähestymistapa, koska tutkimus-

kysymykseni teemat ja kategoriat kumpuavat vahvasti itsesäätöisen oppimisen teoriasta ja on 

siten vahvasti teorialähtöinen. Perusteltu metodi on myös siksi, että se on osoittautunut toimi-

vaksi aineistonanalyysin tavaksi aiemmissa samalla kysymysrungolla toteutetuissa ja aiemmin 

mainituissa tutkimuksissa, jotka ovat tutkineet samassa kontekstissa. Sen vahvuutena on, että 

se voi vahvistaa tai laajentaa jo olemassa olevaa teoriaa. (Hsieh & Shannon, 2005). Luonteel-

taan teorialähtöinen sisällönanalyysi on deduktiivista, vaikka joidenkin tutkijoiden mukaan si-

sällönanalyysi on lähtökohtaisesti aina ainakin osittain induktiivista (Humble, 2009). 

Aineistonkeruun jälkeen aloitin aineiston käsittelyn ja analysoinnin. Yleisohje on, että tähän 

vaiheeseen olisi hyvä ryhtyä mahdollisimman pian aineistonkeruun jälkeen (Hirsjärvi ym., 

2009), mutta tämä ei valitettavasti ollut työaikataulujeni puolesta mahdollista. Noin kuukausi 

haastattelujen jälkeen kuuntelin kaikki haastattelut läpi, erityisesti keskityin muiden kuin itse 

tekemäni haastattelun kuunteluun. Koska jokaisesta haastattelijasta ja haastateltavasta oli oma 

ääniraita, oli ääniraitoja yhdistettävä, jotta ryhmäkohtainen haastattelu olisi kuunneltavissa. 

Tässä vaiheessa myös anonymisoin ryhmien jäsenet. Haastateltaviin viittaan litteroinnissa ja 
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tutkielmassa koodilla, jossa kirjain viittaa haastateltavan ryhmään (a-g) ja numero ryhmän jä-

seneen (1-21): esimerkiksi ryhmän A haastateltavat ovat A1, A2 ja A3. Haastattelijaan viittaan 

ryhmän kirjaimella: ryhmän b haastattelija on siis haastattelija B. Kahdesta ryhmästä oli yksi 

jäsen pois haastattelujen aikaan sairastumisen vuoksi, joten haastatteluihin osallistui yhteensä 

19 oppilasta. 

Toisella kuuntelukerralla aloitin haastattelujen litteroinnin. Haastattelut kestivät 7-15 minuut-

tia. Litteroinnin jälkeen tekstisivuja (Times New Roman 12, rivivälillä 1) 30 sivua ja sanoja 

yhteensä 6617.  

5.3.1 Aineistoanalyysin vaiheet 

Aineiston kuuntelun ja litteroinnin jälkeen alkoi varsinainen sisällönanalyysi, joka eteni kol-

messa vaiheessa. Ensin muodostin analyysirungon, sitten etsin kategorioihin sopivia ilmauksia 

ja viimeisessä vaiheessa muodostin varsinaiset kategoriat.  

Varsinaisen (teorialähtöisen) sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on analyysirungon muodos-

taminen. Analyysirungon tutkimuksessani muodostavat tutkimuskysymyksen kategoriat eli op-

pilaiden kuvaamat kognitiiviset haasteet ja strategiat niiden kohtaamisen, oppilaiden kuvaamat 

motivationaaliset haasteet ja strategiat niiden kohtaamiseen sekä oppilaiden kuvaamat emotio-

naaliset haasteet ja strategiat niiden kohtaamiseen. 

Analyysirungon muodostamisen jälkeen alkoi kategorioihin sopivien ilmausten etsimisen haas-

tattelumateriaalista. Koska litteroinnin ja analyysin aloittamisen välillä oli useampi kuukausi, 

kuuntelin jokaisen haastattelun ennen varsinaisen analyysin aloittamista saadakseni hyvän 

yleiskuvan aineistostani. Ensin etsin tekstistä kaikki oppilaiden kuvaamat haasteet, sen jälkeen 

pohdin jokaisen kuvatun haasteen kohdalla, onko kyse kognitiivisesta, motivationaalisesta, 

emotionaalisesta vai jostain muusta haasteesta. Loin jokaiselle säätelyn kohteelle oman väri-

koodin analysoinnin tueksi.  

Toisella koodauskierroksella ilmauksista muodostettiin kategorioita, joka oli aineistonanalyy-

sin viimeinen vaihe. Juuri kategorioihin perustuu laadullinen sisällönanalyysi (Mayring, 2019; 

Schreier, 2014). Ensin yhdistelin selvästi samankaltaiset ilmaukset yhteen (esimerkiksi ”Tämä 

ei ole asia, jota teen vapaa-ajallani” ja ”En ole oikeastaan rakentanut mitään vapaa-ajallani”). 

Sen jälkeen aloin hahmottelemaan kategorioita jokaisen säätelyn alalla. Jokaisesta luodusta ka-
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tegoriasta kirjoitin määritelmän, joka kuvaa kutakin haastekategoriaa. Taulukossa 2 on listat-

tuna luodut oppilaiden kuvaamat kognitiivisten haasteiden kategoriat, niiden määritelmät ja esi-

merkki kuvatusta haasteesta litteroidusta tekstistä. Taulukossa 3 on vastaava taulukko motiva-

tionaalisten haasteiden kateorioista ja taulukossa 4 emotionaalisten haasteiden kategorioista. 

Taulukko 2:  

Oppilaiden kuvaamat kognitiivisten haasteiden kategoriat, kategorian määritelmät ja esi-

merkki aineistosta 

Oppilaiden kuvaa-

man kognitiivisen 

haasteen kategoria 

Kategorian määritelmä Esimerkki tekstistä 

Ulkoiset ja itsestä 

riippumattomat haas-

teet 

Haasteet, joihin oppilaat itse eivät voineet 

vaikuttaa 

Oli paljon teknisiä on-

gelmia, mutta ne eivät 

ilmeisesti olleet meidän 

aiheuttamia” (F17) 

Tehtävään liittyvät 

haasteet 

Haasteet, jotka liittyvät tehtävän ymmärtä-

miseen, suunnittelemiseen ja suorittami-

seen 

”Aluksi aloimme raken-

tamaan. Se oli vaikeaa, 

koska emme ymmärrä 

tästä asiasta mitään ja 

vain aloimme teke-

mään.” (C9) 

Kommunikaatioon ja 

ryhmän toimintaan 

liittyvät haasteet 

Haasteet, joita oppilaat kuvasivat yhteisen 

toimintatavan löytämisessä 

”Osa kommunikaatiosta 

ryhmässä oli tappelua 

kuten ”ei, se menee 

näin”. Koska tässä on 

niin paljon pieniä osia, 

niin väittelimme siitä, 

mikä on mikä. Se oli 

hämmentävää.” (B5) 

Kokemattomuuteen 

ja opittavan asian uu-

tuuteen liittyvät 

haasteet  

Haasteet, jotka oppilaat kohtasivat joutues-

saan uuden asian äärelle.  

 

”Olimme vain kokemat-

tomia, joten se oli 

haaste.” (C7) 

 



35 

 

Taulukko 3:  

Oppilaiden kuvaamat motivationaalisten haasteiden kategoriat, kategorian määritelmät ja 

esimerkki aineistosta 

Oppilaiden kuvaa-

man motivationaali-

sen haasteen katego-

ria 

Kategorian määritelmä Esimerkki tekstistä 

Tehtävän tylsyyden 

ja kiinnostuksen 

puutteen aiheuttamat 

motivationaaliset 

haasteet 

Haasteet, jotka ovat aiheutuneet tehtävän 

tylsyyden tai tehtävän aiheeseen liittyvän 

kiinnostuksen puutteista 

”Ohjelmointi oli tois-

teista, oli tylsää toistaa 

samaa kerta toisensa 

jälkeen (B5), se vaati, 

että pysymme motivoitu-

neena.” (B6) 

Keskittymisen puut-

teen aiheuttamat mo-

tivationaaliset haas-

teet 

Haasteet, joiden taustalla on vaikeudet kes-

kittyä tehtävään. 

”Oppitunnit olivat pit-

kiä, meidän piti istua 

monen tunnin ajan vain 

tätä tehden. Joten 

aloimme menettää moti-

vaatiota. Emme kyen-

neet enää keskittymään 

ja se hidasti prosessia. ” 

(A1) 

Epäonnistumisen ja 

osaamattomuuden ai-

heuttamat motivatio-

naaliset haasteet 

Haasteet, joiden syynä on epäonnistuminen 

tehtävässä tai sen osassa tai puuttuvat tehtä-

vän kannalta merkitykselliset taidot 

”Kun teimme kättä, 

emme tienneet mitä 

tehdä. Melkein mene-

timme motivaation.” 

(B5) 

Ryhmän toimintaan 

liittyvät motivatio-

naaliset haasteet 

Haasteet, joiden taustalla on ryhmän yhteis-

toiminta 

”Kukaan ei vain halun-

nut tehdä sitä.” (C8) 
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Taulukko 4:  

Oppilaiden kuvaamat emotionaalisen haasteiden kategoriat, kategorian määritelmät ja esi-

merkki aineistosta 

Oppilaiden kuvaa-

man emotionaalisen 

haasteen kategoria 

Kategorian määritelmä Esimerkki tekstistä 

Epäonnistumisen ai-

heuttama tunnereak-

tio 

Tehtävässä tai tehtävän osassa epäonnistu-

misen aiheuttaman tunteen tuottama haaste 

oppimiselle. 

”Kun teimme jotain vää-

rin, ärsyynnyimme aika 

paljon.” (A3) 

Tehtävän tylsyyden 

tai puuttuvan mielen-

kiinnon aiheuttama 

emotionaalinen 

haaste 

Haasteet, joiden taustalla on puuttuvat mie-

lenkiinto tehtävään tai sen tylsä luonne. 

”Turhauduin koodaus-

vaiheessa ja joissain 

kohdissa rakentami-

sessa”. (F18) 

Ryhmätyöskentelyn 

aiheuttamat emotio-

naaliset haasteet 

Haasteet, jotka liittyivät tehtävän kannalta 

oleelliseen ryhmätyöskentelyyn. 

”Johtoja oli monta ja 

väittelimme, mikä me-

nee mihinkin. Me vain 

jatkoimme väittelyä, 

koska kaikki haluavat 

olla oikeassa ja kukaan 

ei halua olla väärässä.” 

(B5)  

  

Tämän jälkeen etsin aineistosta oppilaiden strategioita, joita he kertoivat käyttäneensä katego-

riaan kuuluvian haasteiden kohdalla. Mietin strategioiden kohdalla, onko järkevää jakaa strate-

giat kognitiivisiin, motivationaalisin ja emotionaalisiin, kuten haasteiden kohdalla, vai olisiko 

parempi käsitellä oppilaiden nimeämät strategiat yhtenä kokonaisuutena analyysissä. Päädyin 

kuitenkin jakamaan strategiat myös säätelyn kohteiden mukaisiin pääkategorioihin, jotta lukija 

näkisi mitä strategioita käytettiin kussakin haasteiden pääkategoriassa. Yksittäinen strategia 

toistui kaikissa pääkategorioissa (esimerkiksi avunpyytäminen), osa strategioissa vain yhdessä 

tai kahdessa pääkategoriassa. Pohdin myös pitkään, onko tarkoituksenmukaista löytää yhteys 

tietynlaisen haastetyypin ja juuri siihen valitun strategian välille. Tätä en kuitenkaan kokenut 

hyväksi valinnaksi. Aina ei ollut täysin selvää, mihin konkreettiseen haasteeseen haastateltava 



37 

 

viittaa vastauksessaan. Taulukossa 5 on oppilaiden kuvaamat strategiat kognitiivisten haastei-

den kategoriat, niiden määritelmät ja esimerkki aineistosta. Taululossa 6 on vastaava strategi-

oista motivationaalisten haasteiden kohdalla ja taulukossa 7 strategioista emotionaalisten haas-

teiden kohdalla. 

Taulukko 5  

Oppilaiden kuvaamien sääntelystrategioiden kategoriat kognitiivisten haasteiden kohdalla, 

kategorian määritelmä ja esimerkki aineistosta 

Oppilaiden kuvaamat 

säätelystrategiat kog-

nitiivisiin haasteisiin 

Kategorian määritelmä Esimerkki aineistosta  

Avunpyytäminen Avunpyytäminen aikuiselta ”Ensin yritimme rat-

kaista itse, mutta jos 

emme osanneet, ky-

syimme apua.” (G19) 

Ryhmän yhteissää-

tely 

Ryhmän yhteinen säätely ongelman ratkai-

suun tai sen ennakoimiseen 

F18: ”Seurasimme 

kaikki työskentelyä, jo-

ten kun joku oli teke-

mässä virhettä, olimme 

apuna”. 

Ei-strategiseksi toi-

minnaksi 

Ei-strateginen toiminta haasteen ratkaise-

miseksi 

”Me vain jatkoimme 

yrittämistä.” (E15). 

 

Taulukko 6  

Oppilaiden kuvaamien sääntelystrategioiden kategoriat motivationaalisten haasteiden koh-

dalla, kategorian määritelmä ja esimerkki aineistosta 

Oppilaiden kuvaamat 

säätelystrategiat mo-

tivationaalisiin haas-

teisiin 

Kategorian määritelmä Esimerkki aineistosta  
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Työn paloittelu Strategiat, joissa oppilas on jakanut varsin 

pitkän tehtävän mielessään pienemmiksi 

osiksi tai jaksottanut työtä pitääkseen moti-

vaatiota yllä.  

”Istuin hetkeksi alas, kä-

velin sitten hetken ja jut-

telin kavereilleni ja sit-

ten palasin työskentele-

mään.” (G20) 

Motivoiva itsepuhe Strategia, jossa motivaatiota pidetään yllä 

itsepuheen avulla 

”Mitä tavallaan soitin 

päässäni kappaletta, 

joka auttaa pysymään 

motivoituneena.” (B6) 

Ryhmän yhteissää-

tely 

Strategiat, joissa yhteistoiminnalla ratkais-

taan yksilön motivaatio-ongelma tai il-

mauksia, joissa yksittäinen ryhmän jäsen 

saa motivaation apua toisen esimerkistä tai 

kokee olevansa vastuussa ryhmän jäsenille. 

”Katso, tämä on ryhmä-

työ eikä vain minä yksi-

lönä, joten tuottaisin 

muille pettymyksen.” 

(B5) 

Avunpyytäminen Avunpyytäminen motivaationaalisen haas-

teen ylittämisessä 

” Jos epäonnistuimme, 

menetimme motivaa-

tion. Tiesimme, että jo-

tain pitäisi irrottaa tai 

ottaa pois korjatak-

semme. Sitten vain ky-

syimme apua.” (C8) 

Ei-strateginen toi-

minta 

Ei-strateginen toiminta haasteen ratkaise-

miseksi 

”Me vain jat-

koimme.”(A2) 

 

Taulukko 7  

Oppilaiden kuvaamien sääntelystrategioiden kategoriat emotionaalisten haasteiden kohdalla, 

kategorian määritelmä ja esimerkki aineistosta 

Oppilaiden kuvaamat 

säätelystrategiat 

emotionaalisiin haas-

teisiin 

Kategorian määritelmä Esimerkki aineistosta  
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Emotionaalinen tuki Oppilaiden toisilleen antama emotionaali-

nen tuki 

”Kun he epäonnistuivat, 

yritin lohduttaa heitä. 

Jos he olivat surullisia, 

vitsailin keventääkseni 

tunnelmaa. Jotta he voi-

sivat paremmin” (C9) 

Tehtävän muokkaa-

minen 

Strategia, jossa luodaan tehtävän uutta ym-

märrystapaa (esimerkiksi jaottelemalla teh-

tävä osiin tai asettamalla uusia tavoitteita) 

tai oman roolin muokkaamista tehtävässä 

”Yritin löytää motivaa-

tion muualta. Esimer-

kiksi meillä oli tulossa 

lounas. Jos saisin tämän 

valmiiksi, voisimme 

mennä sinne aikaisem-

min.” (E13) 

Avunpyytäminen Avunpyytäminen emotionaalisen haasteen 

ylittämisessä 

”Kysyisimme apua.” 

(F17) 

Ei-strateginen toi-

minta 

Ei-strateginen toiminta haasteen ratkaise-

miseksi 

”Me emme vain anta-

neet periksi.” (F17) 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioitaessa on Puusan ja kollegoiden (2020) mu-

kaan kolme keskeistä tekijää: uskottavuus, luotettavuus ja eettisyys. Uskottavuudella he tar-

koittavat sitä, että tutkielman lukijat luottavat aineiston keruun ja analysoinnin tapahtuneen 

huolellisesti ja asianmukaisesti ja missä määrin he uskovat tutkimuksen tulokset ”tosiksi”. 

Tässä tutkielmassa on pyritty mahdollisimman tarkasti kuvaamaan analyysin vaiheita ja tulok-

sia, samalla on kiinnitetty huomiota tekstin ymmärrettävyyteen esimerkiksi abstrakteja käsit-

teitä tarpeeksi selkeästi avaten. 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat sen validiteetti ja reliabiliteetti. Tutkimus on validi, 

jos se mittaa sitä, mitä sen kuuluu mitatakin (Mills & Gay, 2016). Tämän tutkielman validiteet-

tia edistää se, että aineistonkeruussa käytettyä haastattelurunkoa on käytetty aiemminkin ver-

taisarvioiduissa tutkimuksissa, joissa on tutkittu samaa aihepiiriä.  

Reliabiliteettia tutkimuksessa parantaa se, että se on toistettavissa (Cohen ym., 2020). Jos tut-

kimus toteutettaisiin samanlaisessa kontekstissa samoilla tutkittavilla ja samoin menetelmin, 
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pitäisivät tulokset olla samanlaisia. Laadullisessa tutkimuksessa tämä on tietenkin haastavaa, 

koska tilanteet ovat kontekstisidonnaisia. Tässä tutkielmassa on kuitenkin pyritty mahdollisim-

man tarkasti ja seikkaperäisesti kuvaamaan tämän tutkielman kontekstia, jotta lukija hahmottaa 

tutkimuksen kontekstin. Reliabiliteettia laadullisessa tutkimuksessa parantaisi se, että useampi 

tutkija päätyy samaan tulokseen toisistaan riippumatta. Koska tämä tutkielma on tehty yhden 

henkilön toimesta, on analyysivaiheessa palattu aineistoon useaan kertaan ja omia valintoja on 

pyritty tarkastelemaan kriittisesti. Tutkimuksen täyttä validiteettia ja reliabiliteettia on mahdo-

tonta saavuttaa sen ollessa laadullinen, mutta kiinnittämällä huomioita niihin läpi tutkimuspro-

sessin saavutetaan luotettava tutkimus (Cohen ym, 2000). 

Aineistosta tunnistettujen haasteiden määrä on suuntaa antava, sillä usein aineistoa analy-

soidessa ei ollut selvää puhuvatko ryhmän jäsenet samasta asiasta ja jatkaako ryhmän jäsen 

aiemmin haastattelussa esille nostamansa haasteen kuvailua. Erityisesti robotin rakentamiseen 

liittyvien haasteiden kuvailussa rajan tekeminen ei ollut helppoa. Myös säätelyn alojen määrit-

tely ei aina ollut yksinkertaista, kuten analyysikappaleessa kuvaillaan. Ero eri säätelyn alojen 

välillä oli kuitenkin niin selvä, että järjestys pitänee varmastikin paikkansa, vaikka tunnistettu-

jen haasteiden absoluuttinen määrä onkin vaikea määritellä.  

Kaikissa tutkielmissa tulee kiinnittää huomiota mahdollisiin eettisiin kysymyksiin. Missä ta-

hansa tutkimuksen vaiheessa voi ilmetä eettisiä ongelmia (Cohen ym., 2000). Kaikki tutkimuk-

seen osallistuneet oppilaat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti ja ilmaisseet suostumuk-

sensa. Heitä on myös informoitu siitä, mitä tutkimuksessa tutkitaan. Tutkittavilla nuorilla oli 

myös mahdollisuus kieltäytyä tai keskeyttää tehtävä halutessaan. Tutkimuksen toteuttamiseen 

on myös haettu lupaa Oulun yliopiston Eettiseltä lautakunnalta ja tutkimuksessa on otettu huo-

mioon EU-tietosuoja-asetukset ja -käytänteet. Läpi tutkimuksen olen kiinnittänyt huomiota sii-

hen, että tutkimukseen osallistuneet pysyvät anonyymeinä ja tunnistamattomina. Haastattelu-

materiaalien tietosuojasta on pidetty kiinni. 

Oman haasteensa litterointiin toi se, että haastattelut pidettiin englanniksi.  Englanninkielisen 

puheen litteroiminen vei huomattavasti enemmän aikaa. Myös tehtävään liittyvä sanasto ei aina 

ollut aina tuttua, joten litteroinnin yhteydessä pyysin apua kontekstia paremmin tuntevalta ys-

tävältäni. Ongelmallista on myös se, että analysoitava aineisto on eri kielellä kuin tutkimuksen 

teksti, en kokenut luontevaksi kirjoittaa pro gradua englanniksi. Toivon, että tämän tutkielman 

lukijalle valintani ei aiheuta kohtuuttomia vaikeuksia. Litteroinnin haasteeksi osoittautui myös 
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tekniset haasteet. Jokaisella haastateltavalla oli oma mikki läpi tutkimusjakson, mutta muuta-

malla haastateltavalla mikki oli kiinni tai se ei toiminut kunnolla. Tämän vuoksi muutamat pu-

heenvuorot olivat vaikeita tai mahdottomia tulkittavaksi. Onneksi suurin osa näiden osallistu-

jien puheenvuoroista oli tulkittavissa muiden ryhmän haastateltavien ääniraidoista. 
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Tulokset 

Tutkimuksessani tunnistin yhteensä 65 oppilaiden identifioimaa haastetta, joiden jakauma on 

kuvattu kuviossa 2. Oppilaat kuvasivat aineistossa eniten kognitiivisia haasteita (f = 35), 

toiseksi eniten motivationaalisia (f = 18) ja vähiten emotionaalisia (f = 12).  

Kuvio 2:  

Oppilaiden identifioimien haasteet säätelyn kohteiden mukaan 

 

Strategioita löysin aineistosta 45 kappaletta ja jakaumaa kuvataan kuviossa 3. Kognitiivisia 

strategioita oli mainituin (f = 19), sen jälkeen mainittiin eniten motivationaalisia strategioita (f 

= 14) ja vähiten emotionaalisia (f = 12). 
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Kuvio 3  

Oppilaiden identifioimat strategiat säätelyn kohteiden mukaan 

 

6.1 Oppilaiden identifioimat kognitiiviset haasteet ja säätelystrategiat 

Oppilaiden identifioimien ja kuvaamien kognitiivisten haasteiden perusteella aineiston analyy-

sissä luotiin seuraavat kognitiivisten haasteiden kategoriat, jotka on esiteltynä kuviossa 4: ul-

koiset ja itsestä riippumattomat haasteet (f = 7), tehtävään liittyvät haasteet (f = 21), kommuni-

kaatioon liittyvät haasteet (f = 5) ja kokemattomuuteen ja asian uutuuteen liittyvät haasteet (f = 

2). Säätelystrategioista, joita oppilaat kuvasivat kohtaamiensa haasteiden säätelemiseen, luotiin 

seuraavat sääntelystrategiat: avunpyytäminen (f = 6), ryhmän yhteissäätely (f = 10) ja ei-strate-

ginen toiminta (f = 3).   
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Kuvio 4 

Oppilaiden kuvaamat kognitiiviset haasteet ja säätelystrategiat 

 

Ulkoiset ja itsestä riippumattomat haasteet ovat sellaisia haasteita, joihin oppilaat itse eivät 

voineet vaikuttaa. Simuan kehittämä Alvin-robotti on vielä osittain kehittelyvaiheessa ja robo-

tin rakentamisessa ja ohjelmoinnissa oli haasteita, joita oppilaat itse eivät olisi kyenneet ratkai-

semaan. Esimerkiksi oppilas F17 kertoo rakentamiseen liittyneen paljon teknisiä ongelmia, 

jotka eivät olleet heidän aiheuttamia. Tämän oli myös paikalla ollut asiantuntija heille vahvis-

tanut. Ryhmät saivat tehtävän alussa pienet pussit, joissa oli kaikki tarpeelliset osat robotin ra-

kentamiseen. Osassa pusseissa ei kuitenkaan ollut kaikkia osia, mikä vaikeutti tietysti rakenta-

mista (Esimerkki 3). Yhden ryhmän (Esimerkki 2) piti kokonaan vaihtaa robotti, koska osat 

olivat viallisia. Myös ohjelmointiin liittyen ryhmät kohtasivat haasteita (Esimerkki 4), koska 

wifi-yhteys ei jostain syystä toiminut, tätä selvittäessä asiantuntijat joutuivat pitkään selvittä-

mään syytä ja olivat pakotettuja tekemään muutoksia ohjelmaan. 

Esimerkki1: ”Oli paljon teknisiä ongelmia, mutta ne eivät ilmeisesti olleet meidän aiheuttamia” 

(F17) 

Esimerkki 2: ”Osa osista oli liian löysiä, joten meidän piti vaihtaa kokonaan robottia.” (G20) 

Esimerkki 3 ”Osa osista oli liian löysiä tai tiukkoja. Osa osista myös puuttui”. (D12) 

Esimerkki 4: ”Suurin ongelma oli, että se (Wifi) meni rikki ohjelmoinnissa.”  ja ” Robotin yhteys 

appiin katkesi toistuvasti” (A3) 

Kognitiiviset haasteet

• Ulkoiset ja itsestä (f = 7) 
riippumattomat haasteet

• Tehtävään liittyvät 
haasteet (f =21)

• Kommunikaatioon 
liittyvät haasteet (f = 5)

• Kokemattomuuteen ja 
asian uutuuteen liittyvät 
haasteet (f = 2)

Kognitiiviset 
säätelystrategiat

• Avunpyytäminen (f = 6)
• Ryhmän yhteissäätely (f = 

10)
• Ei-strateginen toiminta (f 

= 3)
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Tehtävään liittyvät haasteet on laaja kategoria, jonka määrittelen haasteiksi, jotka liittyvät 

tehtävän ymmärtämiseen, suunnittelemiseen ja suorittamiseen. Se voi tarkoittaa suunnitelmal-

lisuuden ja strategian puutetta tehtävän alussa (Esimerkki 1), heikkoja teknisiä taitoja (esimer-

kiksi porauksessa tai hyvin pienten naulojen naulaamisessa) ja huolimattomuusvirheitä (Esi-

merkki 2). Niin robotin rakentamisessa kuin ohjelmoinnissa oppilaat joutuivat usein virheen 

tehdessään palaamaan prosessissa taakse päin, mikä tuotti heille ongelmia. Yksi haastateltava 

sanoi, että olisi helpompaa vain aloittaa robotin rakentaminen kokonaan alusta (Esimerkki 3). 

Oppilaille tuotti haasteita myös se, että kun jokin asia ei toiminut, ei syyn selvittäminen ollut 

helppoa (Esimerkki 4). Usein oppilaan tehtävään liittyvän haasteen kuvailu oli hyvin epätark-

kaa. Oppilas saattoi vain todeta, että rakentaminen oli hankalaa. 

Esimerkki 1: ”Aluksi aloimme rakentamaan. Se oli vaikeaa, koska emme ymmärrä tästä asiasta 

mitään ja vain aloimme tekemään.” (C9)  

Esimerkki 2: ”Unohdimme laittaa tarralaput, joten johtojen laittaminen oli vaikeaa.” (C9) 

Esimerkki 3: ”Piti palata prosessissa takaisin, olisi ollut helpompaa vain aloittaa alusta. Se oli 

aika vaikeaa” (C8) 

Esimerkki 4: ” Oli vaikeaa määritellä missä oli vika, se oli vaikein osuus.” (D10) 

Tehtävän suorittamiseen oppilailla oli ohjeena video ja ohjelehti, jossa oli kirjalliset ohjeet ku-

vien kanssa. Lähes kaikki ryhmät kuvailivat ohjeiden olleen vaikeasti tulkittavia (Esimerkit 5 

ja 6). Tehtävän pystyi kuitenkin suorittamaan pelkkien ohjeiden avulla, joten en laske tätä haas-

teeksi, jolle oppilaat eivät voineet mitään. Yksi oppilas sanoikin osaamistaan reflekoiden, että 

heillä olisi voinut olla paremmat taidot ohjeiden tulkintaan (Esimerkki 7). 

Esimerkki 5: ”Osa videon kohdista oli vaikeasti tulkittavia. Erityisesti käden osalta.” (G19) 

Esimerkki 6: ”Meillä oli kyllä ongelmia, ehkä eniten tutoriaalissa.” (F17) 

Esimerkki 7: ”Välillä video ei näyttänyt miten päin esimerkiksi laittaa osia. Kykymme tulkita 

videota olisi voinut olla parempi” (G20) 

Kommunikaatioon ja ryhmän toimintaan liittyvillä haasteilla tarkoitan haasteita, joita op-

pilaat kuvasivat yhteisen toimintatavan löytämisessä. Erityisesti ryhmä B kertoi, miten he väit-

telivät siitä, miten robottia tulisi rakentaa ja ohjelmoida (Esimerkki 1). He myös harmittelivat, 
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että yksi ryhmän jäsenistä joutui jättämään tehtävän kesken sairastumisen vuoksi. Ryhmä G 

puhui myös siitä, miten he eivät tehtävän alussa toimineet kovin hyvin ryhmänä. 

Esimerkki 1: ”Osa kommunikaatiosta ryhmässä oli tappelua kuten ”ei, se menee näin”. Koska 

tässä on niin paljon pieniä osia, niin väittelimme siitä, mikä on mikä. Se oli hämmentävää.” 

(B5) 

Kokemattomuuteen ja opittavan asian uutuuteen liittyvät haasteet määrittelen haasteiksi, 

jotka oppilaat kohtasivat joutuessaan uuden asian äärelle.  

Esimerkki 1: ”Olimme vain kokemattomia, joten se oli haaste.” (C7) 

Esimerkki 2: ”Kaiken saaminen oikein, koska en tee tällaisia asioita vapaa-ajallani.” (F16) 

Esimerkki 3: ”Olen samaa mieltä, en ole aiemmin rakentanut mitään vapaa-ajallani” (F18) 

Ensimmäinen säätelystrategiakategoria on avunpyytäminen. Tutkimustehtävässä oli apua ver-

rattain helposti saatavilla, asiantuntijoita oli parhaimmillaan paikan päällä kolme ja lisäksi 

apuna olivat muut tutkimuksen järjestelystä vastuussa olleet aikuiset. Kognitiivisen haasteen 

kohdatessaan ryhmissä joko kysyttiin suoraan apua tai yritettiin ensin itse löytää ratkaisu on-

gelmaan ja vastan sen jälkeen pyydettiin apua (Esimerkki 1).  

Esimerkki 1: ”Ensin yritimme ratkaista itse, mutta jos emme osanneet, kysyimme apua.” (G19) 

Toinen yleinen strategia kognitiivisen haasteen ratkaisemiseksi oli ryhmän yhteissäätely. 

Muutamissa ryhmissä korostui haastatteluvastauksissa, että haasteen kohdatessaan ryhmän jä-

senet turvautuivat toistensa asiantuntemukseen ja yrittivät ratkaista vastaan tulleen ongelman 

yhdessä. Esimerkeissä 1 ja 2 ryhmän F jäsenet kuvaavat, miten he haastavissa tilanteissa tukeu-

tuivat toisiinsa ja miten heidän yhteistoimintansa myös ennakoivasti esti virheiden teon. 

Esimerkki 1: F18: ”Seurasimme kaikki työskentelyä, joten kun joku oli tekemässä virhettä, 

olimme apuna”.  

F17: ”Ja se oli tosi kivaa, koska sinun ei tarvitse pyytää toista koko aikaa. Esimerkiksi jos mi-

nulla on vaikeuksia ruuvaamisen kanssa, joku kysyisi, voisiko hän auttaa.” 

Haastattelija F: Eli se tapahtui aika luonnollisesti? 

F18: ”Olimme valmiita auttamaan toisiamme.” 
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Esimerkki 2: ”Tai vain kysyimme toisilta tai työskentelimme yhdessä, koska rehellisesti sanot-

tuna emme kysyneet niin usein apua, vaan pystyimme rakentamaan aika hyvin itse ” (F18) 

Esimerkki 3: ”Ensin yritimme itse löytää ratkaisun laittamalle viisaat päät yhteen.” (C8) 

Esimerkki 4: ”Ensin me keskustelisimme yhdessä vähintään pari minuutta ja yrittäisimme löy-

tää erilaisia ratkaisua. Esimerkiksi eri tapoja laittaa osat yhteen, jos se ei toiminut, kysyisimme 

apua.” (G20) 

Usein strategiasta kysyttäessä haastateltavien vastauksista ei voinut identifioida strategista toi-

mintaa haasteen kohtaamiseen. Tällaista strategiaa haastavan tilanteen kohtaamiseksi kutsun 

ei-strategiseksi toiminnaksi. Se, että strategiaa ei voida vastauksesta identifioida, ei tarkoita, 

että toiminta olisi välttämättä ollut strategista. Strateginen toiminta, varsinkin kognitiivisten 

haasteiden yhteydessä, voi olla vaikeaa sanallistaa. 

Esimerkki 1: ”Me vain jatkoimme yrittämistä.” (E15). 

Esimerkki 2: ”Yritimme vain kaikkemme.” (D10) 

6.2 Oppilaiden identifioimat motivationaaliset haasteet ja säätelystrategiat 

Oppilaiden identifioimien ja kuvaamien kognitiivisten haasteiden perusteella aineiston analyy-

sissä luotiin seuraavat kognitiivisten haasteiden kategoriat: tehtävän tylsyyden ja kiinnostuksen 

puutteen aiheuttamat motivationaaliset haasteet, epäonnistumisen ja osaamattomuuden aiheut-

tamat motivationaaliset haasteet, keskittymisen puutteen aiheuttamat motivationaaliset haasteet 

ja ryhmän toimintaan liittyvät motivationaaliset haasteet.  

Säätelystrategioista, joita oppilaat kuvasivat kohtaamiensa haasteiden kohtaamisen, luotiin seu-

raavat sääntelystrategiat: työn paloittelu, motivoiva itsepuhe, ryhmän yhteissäätely, avunpyy-

täminen ja ei-strateginen toiminta. Motivationaaliset haasteet ja säätelystrategiat on visualisoi-

tuna vielä kuviossa 5. 
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Kuvio 5  

Oppilaiden kuvaamat motivationaaliset haasteet ja säätelystrategiat 

 

Tehtävän tylsyyden ja kiinnostuksen puutteen aiheuttamat motivationaaliset haasteet 

määrittelen motivationaalisiksi haasteiksi, jotka ovat aiheutuneet tehtävän tylsyyden tai tehtä-

vän aiheeseen liittyvän kiinnostuksen puutteista. Erityisesti tehtävään liittyi toisteisuutta, mikä 

oli useamman haastateltavan mukaan tylsää (Esimerkki 1). Ryhmä F ei kokenut ohjelmointi-

osuutta kiinnostavaksi (Esimerkki 2). Heille robotille ohjelmoitavat tehtävät olivat jopa petty-

mys (Esimerkki 3). Tätä kategoriaa puoltaa myös kommentit, joissa haastateltavat perustelivat 

hyvää motivaatiotaan kiinnostuksella tehtävään (Esimerkki 4). 

Esimerkki 1: ”Ohjelmointi oli toisteista, oli tylsää toistaa samaa kerta toisensa jälkeen (B5), se 

vaati, että pysymme motivoituneena.” (B6) 

Esimerkki 2: ” Kun aloitimme ohjelmoinnin, aloin menettää kiinnostuksen.” (F18) 

Esimerkki 3: ”Lopussa robotti vain kääntyi ja kumartui, se oli aika tylsää.” (F16) 

Esimerkki 4: ”Pääosin minulla oli hyvä motivaatio, koska olin oikeasti kiinnostunut siitä ja 

tehtävän loppuun saattamisesta” (G20) 

Motivationaaliset haasteet

•Tehtävän tylsyyden ja 
kiinnostuksen puutteen 
aiheuttamat haasteet (f = 4)

•Epäonnistumisen tai 
osaamattomuuden 
aiheuttamat haasteet (f = 7)

•Keskittymisen puutteen 
aiheuttamat haasteet (f = 5)

•Ryhmän toimintaan liittyvät 
haasteet (f = 2)

Motivationaaliset 
säätelystrategiat

•Työn paloittelu (f = 3)
•Motivoiva itsepuhe (f = 2)
•Ryhmän yhteissäätely (f = 3)
•Avunpyytäminen (f = 4)
•Ei-strateginen toiminta (f = 2)
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Keskittymisen puutteen aiheuttamat motivationaaliset haasteet ovat motivaatioon liittyviä 

haasteita, joiden taustalla on vaikeudet keskittyä tehtävään. Tutkimuspäivät olivat pitkiä ja op-

pilaat joutuivat työskentelemään pitkiä jaksoja ilman taukoja. Tämä tuotti monelle ryhmälle 

vaikeuksia (Esimerkki 1). Tehtävän suorittaminen vaati myös tarkkaa keskittymistä, jonka 

moni koki haastavaksi (Esimerkki 3 ja 4). 

Esimerkki 1: ”Oppitunnit olivat pitkiä, meidän piti istua monen tunnin ajan vain tätä tehden. 

Joten aloimme menettää motivaatiota. Emme kyenneet enää keskittymään ja se hidasti proses-

sia. ” (A1) 

Esimerkki 2: ” En pystynyt enää keskittymään, en voinut keskittyä.” (F17) 

Esimerkki 3: ”Muutaman tunnin työskentelyn jälkeen aivot väsyvät ja on vaikea keskittyä.” 

(G20) 

Esimerkki 4: ”Rakentaessa piti pysyä motivoituneena ja keskittyneenä, koska se kesti aika 

kauan.” (A3) 

Epäonnistumisen ja osaamattomuuden aiheuttamat motivationaaliset haasteet on tässä 

tutkimuksessa määritelty motivaationaalisiksi haasteiksi, joiden syynä on epäonnistuminen teh-

tävässä tai sen osassa tai puuttuvat tehtävän kannalta merkitykselliset taidot. Oppilas 5 kuvaa 

esimerkissä miten menetti melkein motivaation tehtävään osaamattomuuden vuoksi (Esimerkki 

1). Epäonnistumisen vaikutus motivaatioon näkyy myös esimerkissä 2. Koska ryhmiä oli paljon 

suhteessa asiantuntijoihin ja kaikilla ryhmillä oli haasteita eri tehtävän vaiheissa, joutuivat op-

pilaat odottamaan toimettomana apua pitkiäkin aikoja, jos eivät osanneet ratkaista ongelmaa 

(Esimerkki 3). Epäonnistumisen tunnetta aiheutti myös vertailu muihin ryhmiin. Ryhmä G eri-

tyisesti koki vaikeuksia tehtävän alussa ja olivat selvästi jäljessä muita ryhmiä, mikä oli epä-

edullista motivaation kannalta (Esimerkki 4). 

Esimerkki 1: ”Kun teimme kättä, emme tienneet mitä tehdä. Melkein menetimme motivaation.” 

(B5) 

Esimerkki 2: ”Jos epäonnistuimme, menetimme motivaation. […] Epäonnistuminen oli vai-

keinta.” (C8) 

Esimerkki 3: ”Ensiksi yritimme tehdä jotain, mutta sitten olimme avuttomia ja meidän piti odot-

taa.” (D12) 
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Esimerkki 4: ”Olin eilen hyvin epämotivoitunut koska olimme niin paljon jäljessä, sitten vain 

pelleilimme.” (G19) 

Ryhmän toimintaan liittyvät motivationaaliset haasteet ovat haastekategoria, jossa haasteen 

motivaatiolle aiheutti ryhmän yhteistoiminta.  Esimerkki heikosta ryhmänä työskentelystä on 

oppilaan C8 kuvaus siitä, miten se, että kukaan ei tarttunut toimeen, aiheutti koko ryhmän mo-

tivaatiolle haasteen (Esimerkki 1). Kysyttäessä motivaatioon liittyvistä haasteista oppilas E15 

kertoi haasteellista olleen, että koko ryhmä kollektiivisesti luovutti tehtävän suhteen (Esimerkki 

2). Yksi oppilaista myös kertoi, miten motivaatiohaasteeseen auttoi ryhmän parantunut työs-

kentely ryhmänä, mikä puoltaa tätä haastekategoriaa. 

Esimerkki 1: ”Kukaan ei vain halunnut tehdä sitä.” (C8) 

Esimerkki 2: ”Eilen me kaikki tavallaan luovutimme” (E15) 

Motivaatioon liittyvien haasteiden kohtaamiseen liittyvistä strategioista ensimmäinen on työn 

paloittelu. Työn paloittelulla tarkoitan strategioita, joissa oppilas on jakanut varsin pitkän teh-

tävän mielessään pienemmiksi osiksi tai jaksottanut (Esimerkki 1) työtä pitääkseen motivaa-

tiota yllä.  

Esimerkki 1: ”Eli miten yritit ratkaista tämän motivationaalisen haasteen? Miten yritit saada 

itsesi työmoodiin?” (Haastattelija) 

”Taukoa pitämällä.” (E14) 

Esimerkki 2: ”Istuin hetkeksi alas, kävelin sitten hetken ja juttelin kavereilleni ja sitten palasin 

työskentelemään.” (G20) 

Muutamissa vastauksissa haastateltavat oppilaat kertoivat, miten he motivoivat itseään itsepu-

heen avulla. Erityisen selvästi tämän motivoivan itsepuheen sanallistivat ryhmän B haastatel-

tavat. (Esimerkki 1 ja 2).  

Esimerkki 1: ”Minä vain käskin itseni jatkaa työskentelyä.” (B5) 

Esimerkki 2: ”Mitä tavallaan soitin päässäni kappaletta, joka auttaa pysymään motivoitu-

neena.” (B6) 

Usein yksittäiset haastateltavat oppilaat kertoivat haastatteluissa, miten he motivaatioon liitty-

vän haasteen kohdalla tukeutuivat ryhmään. Ryhmän yhteissäätelyllä tarkoitan strategioita, 
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joissa yhteisöllisesti tai yhteistoiminnallisesti ratkaistaan yksilön motivaatio-ongelma tai il-

mauksia, joissa yksittäinen ryhmän jäsen saa motivaation apua toisen esimerkistä tai kokee ole-

vansa vastuussa ryhmän jäsenille. 

Esimerkki 1: ”Katso, tämä on ryhmätyö eikä vain minä yksilönä, joten tuottaisin muille petty-

myksen.” (B5) 

Esimerkki: 2: ”Sinä (viittaa ryhmäjäseneen) näytit kiinnostuneelta, joten sinun motivaatiosa 

auttoi minua jatkamaan. Koska näin, että halusit koodata,” (F18) 

Monissa vastauksissa oppilaiden ratkaisu motivationaalisen haasteen kohdatessaan oli avun 

pyytäminen (Esimerkki 1). Usein motivaatioon liittyvien haasteiden kohdalla strategiaa ei ollut 

tulkittavissa vastauksesta, tällaiset ilmaisut olen nimennyt ei-strategiseksi toiminnaksi (Esi-

merkki 2). Oppilaat monesti kertoivat vain jatkaneensa toimimista motivaatioon liittyvästä on-

gelmasta huolimatta tai sanoivat vain menneensä sen läpi. 

Esimerkki 1: ” Jos epäonnistuimme, menetimme motivaation. Tiesimme, että jotain pitäisi ir-

rottaa tai ottaa pois korjataksemme. Sitten vain kysyimme apua.” (C8) 

Esimerkki 2. ”Me vain jatkoimme.”(A2) 

6.3 Oppilaiden kuvaamat emotionaaliset haasteet ja säätelystrategiat 

Oppilaiden identifioimien ja kuvaamien kognitiivisten haasteiden perusteella aineiston analyy-

sissä luotiin seuraavat emotionaalisten haasteiden kategoriat: epäonnistumisen aiheuttama tun-

nereaktio, tehtävän tylsyyden tai puuttuvan mielenkiinnon aiheuttama emotionaalinen haaste ja  

ryhmätyöskentelyn aiheuttamat emotionaaliset haasteet. Säätelystrategioista, joita oppilaat ku-

vasivat kohtaamiensa haasteiden kohtaamisen, luotiin seuraavat sääntelystrategiat: emotionaa-

linen tuki, tehtävän muokkaaminen, avunpyytäminen ja ei-strateginen toiminta. Kuvio 6 on vi-

sualisointi aineistossa mainituista emotionaalisista haasteista ja säätelystrategioista. 
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Kuvio 6 

Oppilaiden kuvaamat emotionaaliset haasteet ja säätelystrategiat 

 

Epäonnistumisen aiheuttama tunnereaktio on emotionaalisten haasteiden kategoria, jonka 

määrittelen tehtävässä tai tehtävän osassa epäonnistumisen aiheuttaman tunteen tuottama haaste 

oppimiselle. Epäonnistuminen jossain tehtävän osa-alueessa aiheutti ärsyyntymistä (Esimerkki 

1 ja Esimerkki 4), turhautumista ja kärsimättömyyttä (Esimerkki 2). Yksi oppilas kuvasi myös, 

miten itselle tärkeässä tehtävässä epäonnistuminen aiheuttaa emotionaalisen haasteen (Esi-

merkki 3). 

Esimerkki 1: ”Kun teimme jotain väärin, ärsyynnyimme aika paljon.” (A3) 

Esimerkki 2: ”En ollut tarpeeksi kärsivällinen eilen, muut olivat jo valmiita ja me olimme niin 

paljon jäljessä, se turhautti paljon” (G19) 

Esimerkki 3: ”Kun robotin rakentaminen epäonnistui. Rakentaminen oli tärkeä juttu heille (viit-

taa ryhmän muihin jäseniin” (C9) 

Esimerkki 4: ”Esimerkiksi, kun teimme tämän väärin päin ja meidän piti tehdä kaikki alusta, se 

oli aika ärsyttävää ja oli vaikea pysyä coolina.” (A1) 

Tehtävän tylsyyden tai puuttuvan mielenkiinnon aiheuttama emotionaalinen haaste on 

emotionaalisten haasteiden kategoria, johon kuuluvat oppilaiden identifioimat haasteet, joiden 

Emotionaaliset haasteet

• Epäonnistumisen 
aiheuttama tunnereaktio 
(f = 7)

• Tehtävän tylsyyden tai 
puuttuvan mielenkiinnon 
aiheuttama haaste (f = 3)

• Ryhmätyöskentelyn 
aiheuttama haaste (f = 2)

Emotionaaliset 
säätelystrategiat

• Tehtävän muokkaaminen(f 
= 3)

• Emotionaalinen tuki (f = 4)
• Avunpyytäminen (f = 3)
• Ei-strateginen toiminta (f 

= 2)
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taustalla on puuttuvat mielenkiinto tehtävään tai sen tylsä luonne. Jo aiemmin mainittu tehtävän 

toisteisuus koettiin tylsäksi, minkä osa ryhmistä kokivat emotionaaliseksi haasteeksi (Esi-

merkki 1) Oppilas F18 kertoi, että menetti mielenkiinnon tehtävään ohjelmointivaiheessa, mikä 

taas aiheutti turhautumisen (Esimerkki 2).  

Esimerkki 1: ”Rakentaminen oli itseään toistavaa, se oli aika tylsää.” (B5) 

Esimerkki 2: ”Turhauduin koodausvaiheessa ja joissain kohdissa rakentamisessa”. (F18) 

Ryhmätyöskentelyn aiheuttamat emotionaaliset haasteet on viimeinen emotionaalisten 

haasteiden kategoria. Siihen kuuluvat haasteet, jotka liittyivät tehtävän kannalta oleelliseen ryh-

mätyöskentelyyn. Esimerkiksi oppilas B5 kuvaa miten erimielisyydet tehtävässä etenemisessä 

aiheuttivat voimakkaan tunnereaktion (Esimerkki 1), johon ryhmätoveri B6 täydensi varsin la-

konisella lausahduksella (Esimerkki 2). 

Esimerkki 1: ”Johtoja oli monta ja väittelimme, mikä menee mihinkin. Me vain jatkoimme väit-

telyä, koska kaikki haluavat olla oikeassa ja kukaan ei halua olla väärässä.” (B5)  

Esimerkki 2: ”Vihaa ja tunteita.” (B6) 

Emotionaalisten haasteiden lisäksi oppilaat kuvasivat haastatteluissa myös positiivisia tunteita, 

joita tehtävässä onnistuminen aiheutti. Oppilas G19 esimerkiksi kertoi onnistumisen aiheutta-

masta ylpeyden tunteesta emotionaalisista haasteista kysyttäessä (Esimerkki 1). Esimerkissä 2 

oppilas kertoo, miten vaikeuksien jälkeen tehtävän saattaminen loppuun tuotti iloa. 

Esimerkki 1: ”Olen tyytyväinen. En ole koskaan rakentanut robottia ja tämä on paras robotti, 

jonka olen rakentanut. Vaikka teimme virheitä, olen ylpeä.” (G19) 

Esimerkki 2: ”Positiivinen tunne oli varmaankin se, kun tämä lopulta toimi” 

Emotionaalinen tuki oli yksi useimmin aineistossa esiintyneistä tavoista ratkaista emotionaa-

linen haaste. Tähän kategoriaan lasken ilmaukset, joissa oppilas on ilmaissut tukeutuneensa 

muihin emotionaalisesti haastavassa tilanteessa ja ilmaukset, joissa oppilas on tietoisesti tuke-

nut toista oppilasta emotionaalisesti. 

Esimerkki 1: ”Kun he epäonnistuivat, yritin lohduttaa heitä. Jos he olivat surullisia, vitsailin 

keventääkseni tunnelmaa. Jotta he voisivat paremmin” (C9) 
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Esimerkki 2: ”Yhdessä työskentely piristi meitä. Vaikka meillä oli hetkiä, kun epäonnistuimme. 

Joskus kannustimme toisiamme.” (C8) 

Tehtävän muokkaaminen taas on strategiakategoria, jolla tarkoitan tehtävän uutta ymmärrys-

tapaa (esimerkiksi jaottelemalla tehtävä osiin tai asettamalla uusia tavoitteita) tai oman roolin 

muokkaamista tehtävässä (Esimerkki 1 ja 2).  

Esimerkki 1: ”Yritin löytää motivaation muualta. Esimerkiksi meillä oli tulossa lounas. Jos 

saisin tämän valmiiksi, voisimme mennä sinne aikaisemmin.” (E13) 

Esimerkki 2: ”Löysin muuta tehtävää. Kun muut rakensivat, minä rupesin vahaamaan. Sen si-

jaan että olisin rakentanut, koska se turhautti.” (G19) 

Myös emotionaalisissa haasteissa oppilaat kertoivat pyytäneensä apua (Esimerkki 1) tai eivät 

kuvanneet strategista toimintaa (Esimerkki 2). 

Esimerkki 1: ”Kysyisimme apua.” (F17) 

Esimerkki 2: ”Me emme vain antaneet periksi.” (F17) 
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7 Pohdinta 

7.1 Yhteenveto 

Tämä pro gradu -tutkielman tavoite oli tutkia oppilaiden kohtaamia haasteita ja heidän käyttä-

miään strategioita kohtaamiensa haasteiden ylittämiseen. Kohdatut haasteet jaettiin tutkimus-

kysymyksessä säätelyn kohteiden mukaan, tutkielmassa tutkittiin oppilaiden kohtaamia kogni-

tiivisia, motivationaalisia ja emotionaalisia haasteita. Oppilaat kertoivat haastatteluaineistossa 

kohdanneensa haasteita kaikilla kolmella säätelyn alalla. Myös säätelystrategioita löytyi aineis-

tossa kaikkiin säätelyn kohteisiin liittyen. 

Kognitiiviset haasteet oppimistehtävän aikana olivat yleisempiä ja niihin kuuluivat ulkopuoliset 

ja itsestä riippumattomat haasteet, tehtävään liittyvät, kommunikaatioon ja ryhmän toimintaan 

liittyvät, kokemattomuuteen liittyvät haasteet.  

Motivationaalisten haasteiden kategoriaan kuuluivat tehtävän tylsyyden aiheuttamat, keskitty-

miseen liittyvät, epäonnistumisen ja osaamattomuuden aiheuttamat sekä ryhmään liittyvät haas-

teet.  

Emotionaalisten haasteiden kohdalla oppilaat kertoivat samankaltaisista haasteista kuten moti-

vationaalisten haasteiden kohdalla, he kertoivat kohdanneensa emotionaalisia haasteita epäon-

nistumisen aiheuttamana, puuttuvan mielenkiinnon tai tylsyyden vuoksi ja ryhmän toimintaan 

ja dynamiikkaan liittyen.  

Säätelystrategioissa oli tunnistettavissa kaikkien kolmen säätelyn kohteen kohdalla päällekkäi-

syyttä, samat säätelystrategiat pätivät eri säätelyn kohteisiin. Kognitiivisia säätelystrategioita 

aineistossa olivat avunpyytäminen, ryhmän yhteissäätely ja ei-strateginen toiminta. 

Motivationaalisia säätelystrategioita olivat työn paloittelu, motivoiva itsepuhe, ryhmän yhteis-

säätely, avunpyytäminen ja ei-strateginen toiminta. 

Emotionaalisia säätelystrategioiden kategorioita olivat emotionaalinen tuki, tehtävän muokkaa-

minen, avunpyytäminen ja ei-strateginen toiminta 
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7.2 Pohdinta 

Tutkielman tulokset ovat pääosin linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Oppilaat raportoivat 

haastatteluissa määrällisesti eniten kognitiivisia haasteita ja vähiten emotionaalisia, näin on 

myös Koivuniemen ja kollegoiden (2018) tutkimuksessa. Näykin ja kollegoiden tutkimuksessa 

(2021) opettajaopiskelijaryhmät kokivat enemmän kognitiivisia kuin sosioemotionaalisia haas-

teita. Toisaalta on esimerkkejä siitä, että motivationaaliset haasteet ovat eniten mainittuja (Koi-

vuniemi ym., 2017). 

Samaa haastattelurunkoa käyttänyt Koivuniemen ja kollegoiden (2018) tutkimus korkeakoulu-

kontekstista tuotti useita samanlaisia haastekategorioita. Heidän tutkimuksessaan toistuivat esi-

merkiksi kognitiivisten haasteiden kohdalla aiempi tietämys aiheesta ja tehtävän ymmärrykseen 

liittyvät haasteet. Motivationaalisssa haasteissa tutkimus raportoi tehtävän puuttuvasta kiinnos-

tavuudesta, ryhmän yhteistyöstä ja keskittymisen puutteesta aiheutuvista haasteista ja emotio-

naalisten haasteiden kohdalla esimerkiksi turhautumisen aiheuttamista haasteista. Toisaalta 

omassa aineistossani ei esiintynyt esimerkiksi pelon ja stressin aiheuttamia haasteita, kuten 

edellä mainitussa tutkimuksessa. Myös Koivuniemen ja kumppaneiden (2018) tutkimuksessa 

ilmeni samoja haasteita, opettajaopiskelijat kohtasivat muun muassa ryhmän työhön ja kom-

munikaatioon, puuttuvaan kiinnostukseen, tehtävään ja ulkoisiin tekijöihin liittyviä haasteita. 

Oppilaiden käyttämien strategioiden kohdalla tulokset ovat pääosin linjassa aiemman tutkimuk-

sen kanssa. Kognitiivisissa strategioissa hämmästyttävää oli kuvattujen säätelystrategioiden vä-

häisyys. Esimerkiksi Weinsteinin ja Mayerin (1986) esittelemiä kognitiivisia strategioita (har-

joittelu-, elaborointi- ja organisointistrategia) ei juuri mainittu. Tietoon ja taitoon liittyvissä 

haasteissa oppilaat enimmäkseen kertoivat pyytäneensä apua. Avun pyytäminen on tärkeä it-

sesäätöisen oppimisen strategia (Won ym., 2021), mutta huolestuttavaa on, että miten vähän 

muita kognitiivisia strategioita oppilaat kuvasivat käyttäneensä. Se, että kognitiivisia strategi-

oita ei esiintynyt haastatteluaineistossa, ei tietenkään tarkoita, etteikö niitä olisi käytetty tehtä-

vän aikana. Voi olla myös, että tehtävä oli monelle ryhmälle enemmänkin mekaanista rakenta-

mista, eikä vaatinut esimerkiksi yhteisöllisen tiedon rakentamista. Toisenlainen tehtävätyyppi 

olisi voinut tuoda erilaisia kognitiivisia strategioita. 

Esimerkiksi Koivuniemen ja kollegoiden (2018) tutkimuksessa opettajaopiskelijat kertoivat 

emotionaalisesta tuesta haasteiden kohdalla, samoin Websterin ja Hadwinin (2015) tutkimus. 

Kyseisessä tutkimuksessa myös ei-strateginen toiminta nousi esille aineistosta, tämä pätee 

myös omaan aineistooni. Tutkielman aineistossa oppilaat kuvasivat useimmin strategiakseen 
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avunpyytämisen, tämä on havaittu useissa tutkimuksissa (Wolters, 1998). Myös motivoiva it-

sepuhe on motivaation säätelyssä käytetty strategia oppilaiden toimesta myös aiemmissa tutki-

muksissa (Schwinger & Otterpohl, 2017). Tehtävän muokkaaminen emotionaalisen säätelyn 

strategiana esiintyy myös Järvenojan ja kumppaneiden (2019) ja Websterin ja Hadwinin (2015) 

tutkimuksissa. Oppilaat eivät raportoineet strategioista, joilla olisivat nostaneet tehtävän kiin-

nostusta itselleen, vaikka raportoivat niin motivationaalisten kuin emotionaalistenkin haastei-

den kohdalla juuri tehtävän tylsyyden epäkiinnostavuuden aiheuttaneen ongelmia. Tätä strate-

giaa on esiintynyt aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa (Mäenpää ym., 2020). 

Tällä tutkielmalla on rajoitteensa. Metodologisesta näkökulmasta tutkimusta olisi tukenut use-

amman metodin käyttäminen aineiston keruuseen. Esimerkiksi oppimisen aikaista toimintaa 

olisi voinut havainnoida videodatan avulla ja täydentää sitä haastatteluilla. Eri aineistojen hyö-

dyntäminen toisi toisaalta syvemmän ymmärryksen käsitellyistä ilmiöistä, toisaalta se mahdol-

listaisi syntyneiden ristiriitojen, epäselvyyksien ja paradoksien selvittämisen (Järvelä ym. 

2010). Esimerkiksi, jos työskentelyn aikana olisin seurannut yksittäisen ryhmän työskentelyä 

ja analysoinut videodata, olisin voinut palata haastattelussa työskentelyn vaiheisiin paremmin. 

Uskon, että esimerkiksi oppilaiden käyttämiä strategioita olisi voinut tunnistaa hyvin videoda-

tasta. Pelkkään haastatteluaineistoon nojaaminen jättää paljon oleellista tietoa näkymättömäksi, 

siksi vain tämän aineiston perusteella suorempien johtopäätösten tekeminen esimerkiksi oppi-

laiden käyttämistä strategioista on vaikeaa. Haastattelussa oppilaat voivat myös antaa omista 

strategisista taidoistaan todellista paremman kuvan (Winne & Hadwin, 2008). Tutkielman ai-

neisto kerättiin ryhmähaastatteluina, tällä on oma vaikutuksensa annettuihin vastauksiin. Ryh-

män sisäisillä hierarkioilla ja vuorovaikutussuhteilla voi olla vaikutusta oppilaiden antamiin 

vastauksiin (Alasuutari, 2011).   

Haastattelu antaa kuitenkin oppilaille mahdollisuuden puhua omalla yksilöllisellä äänellään, 

kuten Koivuniemi ja kollegat (2018) toteavat. Haastattelu aineistonkeruun metodina mahdol-

listaa esimerkiksi haastateltavien käyttämien strategioiden laajuuden (Wolters ym., 2011). On 

myös huomautettava, että oppimistehtävää ei toteutettu oppilaiden omassa luonnollisessa oppi-

misympäristössään, mikä on otettava huomioon tuloksia tarkastellessa. 

Haastatteluaineiston litteroinnin ja analysoinnin aikana pohdin myös, olisiko haastattelutilan-

teissa ollut kehitettävää. Osassa ryhmähaastatteluissa oppilaat olivat varsin lyhytsanaisia. Haas-

tattelut järjestettiin kahden päivän työskentelyn jälkeen, oppilailla tuntui olevan vaikeuksia pa-
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lata esimerkiksi työskentelyn alun vaiheisiin. On mahdollista, että useamman lyhyemmän haas-

tattelun järjestäminen työskentelyn aikana olisi tuonut tarkempia kuvauksia tapahtumien ollessa 

vielä tuoreita. On myös todettava, että omassa tekemässäni haastattelussa en kyennyt parhaalla 

mahdollisella tavalla esittämään tarkentavia kysymyksiä, jotka olisivat mahdollistaneet syvem-

män ymmärryksen oppilaiden kokemista haasteista. Haastattelurunko, jota tässä tutkimuksessa 

käytettiin, on ollut käytössä esimerkiksi Koivuniemen ja kollegoiden (2017) tutkimuksessa kor-

keakoulukontekstissa. Haastateltavat oppilaat tässä tutkimuksessa olivat kuitenkin yläkou-

luikäisiä, joten on myös paikallaan miettiä, oliko haastattelurungon kysymykset oppilaille ym-

märrettäviä ja missä määrin ne ohjasivat oppilaiden vastauksia. 

7.3 Johtopäätökset 

On tärkeää ymmärtää millaisia haasteita oppilaat oppimisessaan kohtaavat. Kun tiedetään, 

mitkä asiat haastavat, voidaan kouluissa antaa kohdennettua tukea. Oppilaat ja opiskelijat tar-

vitsevat oppimisen itsesäätelyn taitoja. Jotta oppilas osaa käyttää oikeita strategioita oppimis-

prosessin aikana esiin tulleisiin haasteisiin reagoidakseen, tulee hänen ensin tulla tietoiseksi 

haasteista oppimisen aikana. Erityisesti oppilaita auttaisi, jos he olisivat tietoisempia motivaa-

tion ja tunteiden merkityksestä ja niiden aiheuttamista haasteista oppimiselleen. Tämä kaikki 

vaatii harjoittelua ja opettajan rooli tässä on keskeinen.  

Ei kuitenkaan riitä, että tarkastellaan vain yksilöitä ja heidän kohtaamiaan haasteita. On pystyt-

tävä tarkastelemaan ryhmän kohtaamia haasteita. Yhteisöllinen oppiminen toteutuu vain, jos 

ryhmällä on keinoja tunnistaa kohtaamansa haasteet yhteisölliselle oppimiselle. Tässäkin opet-

tajalla on tärkeä rooli taitojen kehittämisessä ja oppimisen fasilitoijana.  

Oikean strategian valitseminen on keskeinen osa oppimisen itsesäätelyä. Strategian valitsemi-

nen vaatii muun muassa tehtävän vaatimusten ymmärtämistä, tavoitteiden määrittelyä ja pro-

sessin monitorointia. Tullakseen taitavaksi itsesäätöiseksi oppijaksi oppija tarvitsee tukea kaik-

kiin oppimisen itsesäätelyn prosessin osiin. Pelkkien strategioiden esittely ja harjoittelu ei siis 

ole riittävä tae taitavalla strategiselle oppimiselle. Jos ei määrittele tavoitteita ja ei hahmota 

tehtävän vaatimuksia, ei ole helppoa valita oikeaa strategiaa ja monitoroida sen sopivuutta ja 

toimivuutta prosessin aikana. 

Oppilaille pitää tarjota mahdollisuuksia harjoitella taitoja, siksi opettajan rooli on tärkeä. Oppi-

laiden pitää saada harjoitella haasteiden tunnistamista, mutta pelkkä tietoisuus ei ole riittävä tae 
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itsesäätelylle. Eri strategioiden käyttöä tulee harjoitella oikeissa oppimistilanteissa. Kun puhu-

taan haastavista tilanteista, on hyvä todeta, että oppilaiden pitää myös antaa välillä epäonnistua, 

se voi johtaa pitkällä aikavälillä parempiin oppimistuloksiin (Kapur, 2008). Opettajan tuki sää-

telyprosessissa auttaa oppilaita tarttumaan haastaviinkin tehtäviin ja ehkäisee haastavien tilan-

teiden välttelyä (Perry ym., 2002). Erityisesti oppilaat tarvitsevat tukea oppimisen itsesäätelyyn 

suunnittelu- ja ennakointivaiheessa (Malmberg ym., 2013).  

Tämän tutkielman aihepiiri tarjoaa lukuisan määrän jatkotutkimusmahdollisuuksia. Eri aineis-

tojen ja metodien hyödyntäminen, kuten mainittu, tarjoaisi arvokasta lisätietoa ja lisäisi tutki-

muksen luotettavuutta. Mielenkiintoista olisi myös tarkastella, miten itsesäätelyn ja yhteisölli-

sen oppimisen taitojen harjoittelu toisi oppilaille kykyjä tunnistaa kokemiaan haasteita ja käyt-

tämiään strategioita. Jos esimerkiksi osalle oppilaista tarjottaisiin mahdollisuus harjoitella it-

sesäätelyn taitoja, erottuisivatko heidän vastauksensa haastatteluissa muista? Tutkimusta voisi 

toteuttaa pitemmällä ajalla oppilaiden omassa koulussa. 

Myös tutkimusasetelma, jossa voitaisiin vertailla luotettavalla tavalla ryhmiä, jotka onnistuvat 

suoritettavassa tehtävässä heihin, jotka eivät onnistuneet, voitaisiin saada tärkeää tietoa itsesää-

telystä ja yhteisöllisestä oppimisesta. Omassa aineistossani oli viitteitä siitä, että tehtävässä me-

nestyneet ryhmät käsittelivät esimerkiksi ryhmän kohtaamia emotionaalisia haasteita strategi-

semmin. Myös se, miten strategioiden käyttö autenttisissa oppimistilanteissa ilmenee, on mie-

lenkiintoinen tutkimusmahdollisuus. 
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Liite 1 Haastattelurunko  

Instructions for the interview: 

Introduce yourself and ask the students also to introduce themselves:  

This is a group interview, and this relates to your experiences when building and programming 

the robot during your collaborative group work.  I am going to ask you about your collaborative 

groupwork, and your personal and group experience related to that. There are no right or wrong 

answers but is important that you will answer accurately based on your experiences.  

 

General instructions: 

Let the students answer. If there are silent moments, wait. Typically, someone breaks the si-

lence. If only one person answers, prompt others to answer:  

“What do you think?” “What is your opinion”  

When the students give “examples” we expect that they refer to the situations that are also 

possible to locate from the video. 

 

For the strategy: if they say – “We just tried harder” or something general, ask them to elaborate 

what does that mean? How did you do that in practice? 

 

Interview questions 

 

Part 1 (overall satisfaction with collaboration) 

1.  How would you describe your groupwork? 

2.  How satisfied were you with your group work?  

• Justify your answer. 

1.4 What was your biggest contribution to your collaborative group work? (This from everyone 

individually) 

• Justify your answer? Can you give an example? 

Part 2 (cognitive challenges, motivational and emotional challenges) 

2.1 Describe one concrete example, as specifically as possible, of the type of challenge related 

to knowledge and skills that your group experienced.  

2.2 What did you do during this challenge? (Strategic activity during cognitive challenges). 
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Part 3 (motivational challenges) 

3.1 Describe one concrete example, as specifically as possible, of the type of challenge related 

to will and motivation that your group experienced. 

3.2 What did you do during this challenge? (Strategic activity during motivational challenges). 

Part 4 (emotional challenges) 

4.1 Describe one concrete example, as specifically as possible, of the type of challenge related 

to emotions that your group experienced. FEELINGS IS A GOOD WORD ALSO!!  

4.2 What did you do during this challenge? (Strategic activity during emotional challenges).  
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