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Tässä tutkimuksessa tutkittiin Polar Electron FA20 -aktiivisuusmittarin sekä ActiveAquarium-virtuaaliakvaarion käytön yhteyttä 

alakoulun oppilaiden liikuntamotivaatioon. Yhteyttä tarkasteltiin Nichollsin (1989) tavoiteorientaatioteorian sekä Decin ja Ryanin 

(1985) itsemääräämisteorian näkökulmasta. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kuvailla, miten oppilaat arvioivat oman 

tavoiteorientaationsa yleisesti liikkuessaan akvaariokokeilun ulkopuolella sekä sen aikana. Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös, 

millaiseksi oppilaat arvioivat kokeilun aikaisen luokan motivaatioilmaston ja millainen yhteys oppilaan tavoiteorientaatiolla on 

luokan motivaatioilmastoon. Näiden lisäksi tarkasteltiin virtuaaliakvaarion kalojen erilaisten nimimerkkiratkaisuiden yhteyttä 

tavoiteorientaatioon ja motivaatioilmastoon. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös käytettyjen mittareiden psykometrisia ominaisuuksia. 

 

Teoreettista viitekehystä rakennettaessa otettiin lapsen kasvun ja kehityksen sekä liikuntamotivaation lisäksi huomioon myös 

yhteiskunnallinen tilanne, jossa nykypäivän lapsen ja nuoret elävät. Teoriaosuudessa pohdittiin syitä lasten heikentyneelle fyysiselle 

aktiivisuudelle, sekä sitä, mitä tämän asian eteen on tehtävissä. 

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Tiedonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoitua 

kyselylomaketta. Aineisto kerättiin keväällä 2010, ja kokeiluun osallistui 4.–5.-luokkalalaisia alakoulun oppilaita (N=50). Oppilaiden 

arviota omasta tavoiteorientaatiosta mitattiin POSQ-mittarilla (Roberts, Treasure ja Balague 1998) ja luokan motivaatioilmastoa 

oppilaat arvioivat Soinin (2006) kehittämän motivaatioilmastomittarin avulla.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaat arvioivat itsensä sekä yleisesti että kokeilun aikana enemmän tehtävä-, kuin 

kilpailusuuntautuneiksi. Myös luokan motivaatioilmasto koettiin kokeilun aikana enemmän tehtäväsuuntautuneeksi. Ne oppilaat, 

jotka kokivat olevansa akvaariokokeilun ulkopuolella liikkuessaan vahvasti tehtäväsuuntautuneita, kokivat näin myös 

akvaariokokeilun aikana. Yleinen tehtäväsuuntautuneisuus selitti kokeilun aikaisesta tehtäväsuuntautuneisuudesta noin puolet. 

Minäsuuntautuneisuuden kohdalla positiivinen korrelaatio oli voimakkaampaa kuin tehtäväsuuntautuneisuuden kohdalla, sillä 

yleinen minäsuuntautuneisuus selitti 79 % kokeilun aikaisesta minäsuuntautuneisuuden vaihtelusta.  

 

Kokeilun aikainen tehtäväsuuntautuneisuus selitti motivaatioilmaston tehtäväsuuntautuneisuutta 11 %. Minäsuuntautuneisuus 

puolestaan selitti kohtalaisen voimakkaasti (38 %) motivaatioilmaston minäsuuntautuneisuutta. Näiden muuttujien välillä oli 

positiiviset korrelaatiot.  

 

Oppilaat, jotka nimesivät kalan oman nimensä mukaan, olivat minäsuuntautuneempia kuin oppilaat, jotka käyttivät nimimerkkiä. He 

kokivat myös kokeilun aikaisen motivaatioilmaston enemmän minäsuuntautuneeksi kuin tehtäväsuuntautuneeksi. Omaa nimeä 

käyttäneet oppilaat arvioivat itsensä enemmän minäsuuntautuneiksi myös liikkuessaan kokeilun ulkopuolella. Voidaan siis todeta, 

että oppilaan yleinen tavoiteorientaatio, varsinkin minäsuuntautuneisuus, on yhteydessä siihen, miten hän näkee ja kokee ympärillään 

tapahtuvat asiat. Sitä, miten yksilö on jo tottunut arvioimaan ja kokemaan pätevyyttään, voi olla vaikea pyrkiä muuttamaan. 

 

Tulosten perusteella minä- ja tehtäväsuuntautuneisuus sekä yleisesti että kokeilun aikana olivat positiivisessa yhteydessä toisiinsa. 

Aikaisemmissa ulkomaisissa tutkimuksissa niiden ei ole kuitenkaan nähty korreloivan keskenään, mutta Jaakkolan, Liukkosen ja 

Kokkosen (2003, s. 35) tutkimuksessa on saatu myös tämän tutkimuksen kanssa yhteneväinen alhainen, mutta tilastollisesti 

merkitsevä korrelaatio. Tuloksissa positiivista on se, että oppilaan ollessa vahvasti minäsuuntautunut, hän on myös vahvasti 

tehtäväsuuntautunut, eikä minäsuuntautuneisuus pääsee vaikuttamaan tällöin niin negatiivisesti motivaatioon. Motivaation 

muodostumisen kannalta heikoin tilanne on minäsuuntautunut oppilas minäsuuntautuneisuutta korostavassa ilmapiirissä. Tämän 

vuoksi onkin erityisen tärkeää, että vaikka opettaja ei pysty ainakaan kovin lyhyellä aikavälillä vaikuttamaan oppilaan 

tavoiteorientaatioon, on opetuksessa silti hyvä korostaa tehtäväsuuntautuneisuuden piirteitä ja opetusmenetelmiä.  

 

Tämän tutkimuksen aineisto on luonteeltaan näyte, jota ei ole poimittu satunnaisesti mistään perusjoukosta. Sen vuoksi tehtyjä 

johtopäätöksiä ei siis tilastollisessa mielessä voi yleistää mihinkään perusjoukkoon. Virtuaaliakvaarion pedagogisia 

käyttömahdollisuuksia lasten liikunta-aktiivisuuden edistäjänä ei kuitenkaan ole aikaisemmin tutkittu, joten tutkimus antaa tärkeää 

tietoa sen soveltamisesta koulumaailmaan. 

Asiasanat aktiivisuusmittari, avatar, fyysinen aktiivisuus, liikunta, liikuntateknologia, motivaatio, virtuaaliakvaario  
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1 JOHDANTO  

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että suomalaisten nuorten yleiskunto on heikentynyt 

selvästi viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Nuorten ylipainoisuuden lisääntymistä ja 

fyysisen kunnon heikkenemistä voidaan pitää tulevaisuudessa kansanterveydellisenä uhka-

na. (Fogelholm, 2005a, 166; Fogelholm, 2005b, s. 82–90; URL 1.) Yhtenä selityksenä 

yleiskunnon heikkenemiselle pidetään teknologiaa ja tietokoneiden käytön yleistymistä, 

joiden nähdään vähentäneen arkiliikuntaa (Koski, 2003, s. 60; Kumpulainen, 2004, s. 47). 

Liikunnan vähenemisestä johtuva heikko fyysinen kunto lisää riskiä sairastua tyypillisim-

piin kansansairauksiin, kuten 2-tyypin diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Näi-

den ehkäisemiseksi liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin kasvattaminen tulisi aloittaa 

jo varhain, ja kouluja pidetäänkin yhtenä merkittävänä tekijänä, jolla voidaan vaikuttaa 

lasten terveyskäyttäytymiseen. (Heikinaro-Johansson & Ryan, 2004, s. 4–5; Laakso, 2003, 

s. 18.)  

Myös perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa opetusta, jossa oppilas omaksuu liikun-

nallisen elämäntavan ja ymmärtää liikunnan terveydellisen merkityksen (Perusopetuk-

sen…, 2004, s. 248). Opetukseen sisältyy ajatus kokonaisvaltaisesta kasvatuksesta, joka 

tukee lapsen kehityksen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia osa-alueita (ibid., 248). Koulu-

liikunnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua monipuolisesti ja tarjota mahdollisuuksia 

oppimiseen sekä terveen itsetunnon kehittymiseen (ibid., 14). Tutkimustuloksista ja ope-

tussuunnitelman tavoitteista huolimatta, koulun liikuntatunnit eivät takaa riittävää liikun-

nan määrää kouluikäiselle lapselle, mutta ne tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden kasvattaa 

lasta liikuntaan ja liikunnan avulla (Tammelin, 2008a, s. 13). Tämän vuoksi koululiikun-

nan yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi nousee lapsen motivointi liikunnan pariin.  

Nykypäivänä lapset ja nuoret viihtyvät yhä enemmän erilaisten teknologisten laitteiden 

parissa (Heinonen, Kantomaa, Karvinen, Laakso, Lähdesmäki, Pekkarinen, Stigman, 

Sääkslahti, Tammelin, Vasankari ja Mäenpää, 2008, s. 12). Liikunnallisesta näkökulmasta 

teknologia koetaan usein uhkana, mutta siihen sisältyy myös paljon mahdollisuuksia. Uu-

det innovaatiot ovatkin pyrkineet yhdistämään sekä teknologian että liikunnan, ja markki-

noilla on jo paljon erilaisia teknologisia laitteita, joiden käyttäminen on yhteydessä fyysi-

seen aktiivisuuteen. Lasten ja nuorten liikuntakasvatuksen edistämiseksi teknologian ja 

liikunnan yhteyttä on alettu tarkastella kasvatustieteessä, mutta sen lisäksi ihminen–
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teknologia -suhdetta tutkitaan myös lääketieteessä, terveystieteessä ja tietojenkäsittelytie-

teessä.  

Liikuntakasvatuksen edistämiseksi toimii myös Oulun yliopiston monitieteinen tutkijayh-

teisö, joka on Kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoima Future School Research Center 

(FSR). Yksi FSR Centerin kärkihankkeista on FSR 1st Wave -hanke, jota rahoittaa Euroo-

pan sosiaalirahasto (ESR) vuosina 2009–2011. Tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituk-

sena on kehittää tutkimukseen perustuvia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Mukana pro-

jektissa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja opettajankoulutusyksikön lisäksi 

ovat Oulun kaupungin opetustoimi, Polar Electro Oy sekä useita tiedeverkostoja.  

FutureStep on yksi hankkeen tutkimusprojekteista, jossa tutkitaan liikuntamotivaation ko-

hottamista teknologiaperustaisessa toimintaympäristössä. Tämä pro gradu -tutkielma on 

osa FutureStep hankkeen alaisuuteen kuuluvaa ActiveAquarium-kehitysprojektia, jonka 

tarkoituksena on tutkia virtuaaliakvaarion sekä Polar Electronin aktiivisuusmittarin peda-

gogisia käyttömahdollisuuksia lasten liikunta-aktiivisuuden edistäjänä.  Projekti toteutetaan 

yhdessä Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan (prof. Jukka Riekki) sekä Polar Electro 

Oy:n kanssa. Käsillä olevassa pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan alakoulun oppilaiden 

tavoiteorientaatiota sekä luokan motivaatioilmastoa oppilaiden käyttäessä aktiivisuusmitta-

ria ja virtuaaliakvaariota kokeilun aikana. Tutkimus on kasvatustieteellinen, koska tässä 

tutkitaan kasvatustodellisuudessa tapahtuvaa tiettyä tapahtumasarjaa lasten liikuntamoti-

vaation näkökulmasta. Motivaatio on tärkeä asiakokonaisuus kasvatuksen ja opetuksen 

kontekstissa, sillä motivaatio on yksi ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen peruspilareista 

(Jaakkola, 2003, s. 139). Tärkeäksi tutkimuksen tekee se, että lasten ja nuorten heikenty-

neen fyysisen kunnon vuoksi kasvattajan täytyy tietää motivaatioon vaikuttavista tekijöistä, 

jotta hän voi ohjata lasta liikunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan.  
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2 LIIKUNTA JA TERVEYS 

Liikunnan vaikutuksista ihmisen terveydelle on tehty runsaasti tutkimuksia. Tutkimuksista 

on saatu vahvaa näyttöä, että kohtuullinen ja säännöllinen liikunta edistää kokonaisvaltais-

ta hyvinvointia ja toimintakykyä, sillä se vaikuttaa ihmiseen niin fyysisesti, psyykkisesti 

kuin sosiaalisesti (Korhonen, 2001, s. 36; Vuori & Miettinen, 2000, s. 91). Liikunnalla on 

tärkeä merkitys ihmisen jokaisessa elämänkaaren vaiheessa. Jo lapsuudessa liikunnan tär-

keyttä tulisi korostaa, sillä se tukee yksilön kasvua ja kehitystä sekä luo pohjaa elinikäisen 

liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan kehittymiselle. Elinikäinen terveellinen elämän-

tapa ehkäisee useimpien kansansairauksiemme, kuten sydän- ja verisuonisairauksien, riski-

tekijöitä. (Heinonen, et al., 2008, s. 51; Soini, 2006, s. 11; Vuori & Miettinen, 2000, s. 91–

96.)  

Yhteiskuntarakenteemme muuttuminen teknologistumisen myötä on lisännyt liikunnan 

harrastamisen tärkeyttä fyysisen kunnon ylläpitäjänä, sillä fyysinen työ sekä hyötyliikunta 

eivät ole enää osana jokapäiväistä elämäämme samassa määrin kuin ennen. Koulumatkojen 

kulkeminen pyörällä tai kävellen on vähentynyt, ja autoilla siirrytään paikasta toiseen yhä 

herkemmin. Tämänkaltainen passivoituminen on havaittavissa ihmisten fyysisen toiminta-

kyvyn heikkenemisenä, joka ilmenee myös suurina sosiaali- ja terveydenhuollon kustan-

nuksina. (Fogelholm, Paronen ja Miettinen, 2007, s. 6; Heinonen, et al., 2008, s. 12; Laak-

so, 2003, s. 17–18.)  

Teknologia on synnyttänyt uusia fyysisen toimintakyvyn sairauksia. Tästä yhtenä esimerk-

kinä on niin sanottu kipuileva hiirikäsi, josta kärsivät usein päätetyötä tekevät. Liiallinen 

päätteen ääressä toimiminen, kuten erilaisten pelien pelaaminen, vaikuttaa myös lasten ja 

nuorten fyysiseen toimintakykyyn. (Korhonen, 2001, s. 12.) Myös viimeaikaiset tutkimuk-

set lasten ja nuorten hyvinvoinnista tukevat tätä Korhosen väitettä. Kansanterveyslaitoksen 

tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että jopa kolmasosalla 10–12-vuotiaista pojista ilmenee 

niska-hartiaseudun vaivoja (ibid., 12). Amerikkalaisten lastenlääkärien mukaan päivittäi-

nen television katselu tulisi rajata enimmillään kahteen tuntiin vuorokaudessa. Nuori Suo-

mi ry:n tekemästä tutkimuksesta on huolestuttavaa huomata, että suomalaisista nuorista 

noin puolet viettää aikaa television ääressä yli tämän annetun suosituksen. (Heinonen, et 

al., 2008, s. 12.) Tämä tulos puoltaa ajatusta siitä, että ruudun ääressä vietetään yhä enem-

män aikaa ja tämä osaltaan vähentää arkiliikunnan määrää (Koski, 2003, s. 60; Kumpulai-
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nen, 2004, s. 47). Mikäli nuori viettää television ääressä yli kaksi tuntia vuorokaudessa, 

aikaa tuskin enää jää koulupäivän ja läksyjen teon jälkeen riittävän fyysisen aktiivisuuden 

saavuttamiseen, varsinkin jos arki- ja hyötyliikunnan määrä on jo valmiiksi vähäistä.  

Opetushallitus teetti vuonna 2003 valtakunnallisen tutkimuksen, joka osoitti, että vain puo-

let 9. luokkalaisista oppilaista liikkui terveytensä kannalta riittävästi. Kyseisen tutkimuksen 

mukaan terveyttä edistävän liikunnan määrän olisi pitänyt olla vähintään kolme kertaa vii-

kossa kohtuullisen rasittavaa liikuntaa 20–60 minuuttia kerrallaan. Tämän lisäksi hyötylii-

kuntaa tulisi harrastaa useampana päivänä viikossa. (Huisman, 2004, s. 24.)  

Suomalaisten varusmiesten kuntotestien tuloksia on tutkittu vuosien 1975–2004 väliseltä 

ajalta. Tutkimustulokset osoittavat, että nuorten miesten fyysinen kunto on selvästi heiken-

tynyt. Vuosien 1993–2004 välillä miesten keskimääräinen paino nousi noin 4,5 kg. Coope-

rin testin eli 12 minuutin juoksutestin tulokset huononivat vuosien 1979–2004 välillä 12 %. 

Vuonna 1992 erinomaisen tai hyvän kunnon saavutti 66,8 % nuorista miehistä, kun vuonna 

2004 saman kuntoluokan saavutti enää vain 41,2 %. (URL 1.) Myös suomalaisille koulu-

laisille suunnatut kuntotestit osoittavat sen, että nuorten fyysinen kunto on heikentynyt ja 

ylipainoisten nuorten määrä on kolminkertaistunut viimeisten kolmenkymmenen vuoden 

aikana. Nykyään 7–18-vuotiaista nuorista arviolta noin 11–25 % on ylipainoisia. (Heino-

nen et al., 2008, s. 14.) 

Hämäläisen, Nupposen, Rimpelän ja Rimpelän (2000, s. 4–11) mukaan liikunta-aktiivisuus 

ei kuitenkaan harrastajamäärien mukaan ole vähentynyt, vaan se on kasvanut 1970-lukuun 

verrattuna. Kansallisesta liikuntatutkimuksesta (2006, s. 7) voidaan huomata, että liikuntaa 

harrastetaan nykypäivänä paljon, sillä vuosina 2005–2006 kaikista 3–18-vuotiaista lapsista 

91 % harrasti urheilua. Vuonna 1995 vastaava prosentti oli 76 %. Edellä mainitut tutkimus-

tulokset muodostavat mielenkiintoisen ristiriidan asioiden välille, sillä samalla, kun harras-

tajamäärät ovat kasvaneet, niin fyysinen kunto on heikentynyt.  

Pertti Huotarin (2004, s. 113) tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että yksi syy fyysisen 

kunnon keskiarvon heikkenemiselle on suureneva kuilu fyysisesti aktiivisten ja passiivisten 

oppilaiden välillä. Tämä koko Suomen kattava tutkimus lasten ja nuorten fyysisestä kun-

nosta toteutettiin peruskoulun viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisille sekä lukion 

oppilaille vuosina 1976 ja 2001. Myös Hämäläinen, Nupponen, Rimpelä ja Rimpelä (2000, 

s. 4–11) sekä Korhonen (2001, s. 61) ovat Huotarin kanssa yhtä mieltä siitä, että nykypäi-
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vänä aktiiviset liikunnan harrastajat liikkuvat yhä enemmän, mutta vastakohtana on ryhmä, 

jota liikunnallinen elämäntapa ei tavoita lainkaan. Juuri näihin lapsiin ja nuoriin kasvattaji-

en sekä muiden lähipiirin aikuisten tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja kannustaa heitä 

kohti liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa.  

Nuori Suomi ry:n ja Olympiakomitean vuosina 2007–2008 teettämästä tutkimuksesta voi-

daan todeta, että passiivinen arki on ongelma myös kilpaurheilua harrastaville. Ohjatut 

lajiharjoittelut eivät yksinään riitä korvaamaan väheneviä tai jopa kokonaan menetettyjä 

arki- ja hyötyliikunnan tunteja. Noin joka kolmas urheiluseurassa urheileva lapsi ei liiku 

terveytensä ja yleisen fyysisen aktiivisuuden suosituksen kannalta riittävästi. 8–11-

vuotiaiden lasten kohdalla arki- ja hyötyliikunnan harrastaminen kilpaurheilun lisäksi on 

vielä kohtuullista, mutta 12–18-vuotiailla nuorilla ulkopuolisen liikunnan harrastaminen on 

jo huolestuttavan vähäistä. (URL 3, s. 62.) Edes urheiluseuroissa kilpaurheilun harrastami-

nen ei välttämättä siis riitä takaamaan liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa.  

Edellä mainitun vuoksi on tärkeää, että kasvatus kohti terveellistä ja aktiivista elämäntapaa 

lähtee jo kotoa ja jatkuu kodin ja koulun yhteistyönä koko koulutaipaleen. Urheiluseurat 

ovat myös tärkeä kanava vaikuttaa lapsiin ja nuoriin, ja sen vuoksi kasvattamisvastuun 

tulisi olla myös heillä. On tärkeää, että seuroissa toimitaan roolimalleina lapsille ja valiste-

taan terveelliseen elämäntapaan. Nykyään seurat ovat alkaneet kehittää erilaisia toiminta-

strategioita ja asettamaan tavoitteita, jotka koskevat muutakin kuin pelkkiä lajitavoitteita. 

Tällaisia seuroja ovat mm. Nuori Suomi ry:n sinettiseurat, joissa on laadittu yhteinen toi-

mintatapa ja periaatteet, joilla halutaan panostaa lasten ja nuorten toimintaan. Yhteiset ar-

vot luovat perustan käytännön toiminnalle. (URL 2.) Sinettiseurojen toimintasuunnitelmat 

ovat Perusopetuksen opetussuunnitelman kaltaisia, toimintaa ohjaavia malleja.   

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, s. 248) mukaan koulujen liikun-

nanopetuksen keskeisimpänä tavoitteena voidaan pitää pyrkimystä vaikuttaa myönteisesti 

oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tarkoitus 

on ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan merkitys terveydelle sekä tarjota oppilaalle 

monipuolisesti taitoja, tietoja ja kokemuksia, jotta hän pitäisi liikuntaa elämäntapana. Lii-

kunta on luonteeltaan toiminnallista ja etenee leikkien ja taitojen oppimisen kautta kohti 

vapaaehtoista harrastuneisuutta. Tuntien suunnittelussa pitää ottaa huomioon yksilölliset 

kehittymismahdollisuudet, sillä oppimiskokemukset vahvistavat itsensä tuntemista. Ope-
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tuksessa painotetaan yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja turvallisuutta. Opetta-

jan tulee ottaa huomioon luonnon olosuhteet, vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä lä-

hiympäristön ja koulun tarjoamat liikunnalliset mahdollisuudet. Myös jokaisen yksilön 

erityistarpeet ja terveydentila ovat huomion arvoisia asioita.  

Liikunnanopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida kullekin ikäkaudelle 

tyypillinen kehitysvaihe. Vuosiluokilla 5–9 korostuvat ennen kaikkea sukupuolten erilaiset 

tarpeet sekä yksilöiden eroavaisuudet kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Tälle ikäkaudel-

le tyypillisimpiä tavoitteita ovat: Oppilas kehittää motorisia taitoja entisestään ja oppii lii-

kunnan lajitaitoja, oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden 

kannalta, oppii kehittämään ja tarkkailemaan omaa toimintakykyään, kehittää uimataitoaan 

ja opettelee vedestä pelastamisen taitoja, oppii toimimaan turvallisesti liikuntatilanteissa, 

oppii toimimaan itsenäisesti ja ryhmässä, opettelee hyväksymään itsensä ja suvaitsemaan 

erilaisuutta sekä tutustuu erilaisiin liikunnan harrastusympäristöihin ja oppii etsimään tie-

toa näistä harrastusmahdollisuuksista. (ibid., 249.) 

Liikunnan osalta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pitää sisällään paljon eri-

laisia sisältöjä ja tavoitteita. Niiden toteutumisesta huolimatta koulussa ei voi hankkia itsel-

leen koko loppuelämän kestävää kuntoa. (Heinonen et al., 2008, s. 18; Perusopetuksen..., 

2004, s. 247–250.) Mikäli liikunta lopetetaan, katoavat myös sen tuomat positiiviset vaiku-

tukset (Laakso, 2003, s. 18). Fyysistä aktiivisuutta ei voi siis varastoida tulevaisuutta var-

ten, vaan kunnon ylläpitäminen edellyttää säännöllistä liikunnallisesti aktiivista elämää 

(Heinonen et al., 2008, s. 18; Perusopetuksen..., 2004, s. 247–250). 

Yleisiä liikuntasuosituksia on alettu laatia, jotta jokainen voi tarkkailla oman aktiivisuuten-

sa tasoa ja sitä liikkuuko tarpeeksi yleisen terveytensä kannalta. Liikunnan terveydelliset 

vaikutukset ovat hyvin moninaisia ja suositeltavan liikunnan määrä riippuu siitä, mitä ter-

veyden ja hyvinvoinnin osa-aluetta halutaan tarkastella. Lasten ja nuorten liikunnasta ja 

sen vaikutuksista heidän terveyteensä on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin aikuisten, 

ja osa lapsille tarkoitetuista fyysisen aktiivisuuden suosituksista juontaakin juurensa juuri 

aikuisten suosituksista. (Heinonen et al., 2008, s. 17; Vuori & Miettinen, 2000, s. 92.) 

Myös kasvattajien tulisi tietää, mikä on riittävä päivittäinen liikunnan määrä, jotta he voi-

sivat ohjata lapsia ja nuoria oikeaan suuntaan. 
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Fogelholmin (2005a, s. 159 ja 169) mukaan lasten tulisi liikkua vähintään 60 minuuttia 

päivässä, mieluiten jokaisena päivänä viikossa. Suorituksen ei kuitenkaan tarvitse olla yh-

täjaksoinen, vaan se voidaan pilkkoa pienempiin, esimerkiksi 10 minuutin, osiin. Liikun-

nan pitäisi vaihdella kuormittavuudeltaan kohtalaisen ja raskaan välillä sekä olla riittävän 

runsasta ja monipuolista. Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n toteuttamassa tutkimuk-

sessa (Heinonen et al., 2008, s. 18) asiantuntijat ovat määritelleet fyysisen aktiivisuuden 

perussuosituksen kaikille kouluikäisille puolestaan seuraavasti: Kaikkien 7–18-vuotiaiden 

tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Yli 

kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää, ja ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa 

olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Fogelholmin liikuntasuosituksesta tutkijat haluavat 

tuoda esille erityisesti määritelmän liikunnan kuormittavuudesta. On eri asia liikkuuko 10 

minuuttia esimerkiksi hyvin hitaasti kävellen vai 10 minuuttia reippaasti juosten. Välillä 

tulisi myös hengästyä ja hikoilla. Kuormittavuuden voisi määritellä suosituksissa vieläkin 

tarkemmin, sillä monille voi jäädä epäselväksi mitä kohtuullisen kuormittava liikunta tar-

koittaa. Määritellyt sykerajat maksimisykkeestä voisivat olla apuna. Sykemittari olisi täl-

laisessa tilanteessa oiva apuväline oman kehon kuunteluun, mutta soveltaen sitä kuitenkin 

lasten ikään ja kehitykseen nähden. 

Koululiikunnan viikkotuntimäärä on vähentynyt parin viime vuosikymmenen aikana, ja 

peruskouluissa liikuntaa on enää keskimäärin kaksi 45 minuutin pituista oppituntia viikos-

sa. On selvää, että tämä määrä ei riitä kohottamaan lasten ja nuorten fyysistä kuntoa eikä 

edes ylläpitämään sitä. Koululiikunnan päätehtävänä onkin tämän perusteella tarjota posi-

tiivisia elämyksiä ja kokemuksia kaikille, ja lisätä varsinkin kunto- ja taitotasoltaan heikko-

jen oppilaiden koettua pätevyyttä ja myönteisiä liikuntakokemuksia. (Jaakkola, 2003, s. 

140; Tammelin, 2008a, s. 13.) Opettajien tehtävänä on taas innostaa ja motivoida oppilaita 

liikunnan pariin. Myös tutkimustulokset tukevat opettajien ja muiden kasvattajien roolia 

lasten ja nuorten motivoijina kohti liikunnallista elämäntapaa. Niistä käy ilmi, että lapsuu-

dessa luotu suhde liikuntaan on suoranaisesti yhteydessä myös aikuisiän fyysiseen aktiivi-

suuteen (Laakso, 2003, s. 18–19; Tammelin, Näyhä, Hills ja Järvelin, 2003, s. 22–28; 

Tammelin & Telama, 2008, s. 52; Vuori & Miettinen, 2000, s. 93). Tästä yhtenä esimerk-

kinä toimii Mikkelssonin (2007, s. 91–102) tekemä pitkittäistutkimus, jonka mukaan 25 

vuotta peruskoulun käymisen jälkeen parhaassa fyysisessä kunnossa ja terveimpiä olivat ne 

ihmiset, jotka myös peruskoulussa ollessaan olivat hyvässä kestävyyskunnossa. 
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Koulu voi tukea päivittäistä fyysisesti aktiivista elämäntapaa esimerkiksi välituntien sekä 

erilaisten kerhojen ja valinnaisten kurssien avulla (Heinonen et al., 2008, s. 18; Tammelin, 

2008a, s. 13). Oppilaat viettävät välitunneilla keskimäärin tunnin päivässä, ja mikäli kaikki 

se aika saadaan hyödynnettyä liikkumiseen, niin ainakin osa päivittäisestä aktiivisuudesta 

täyttyy. Tämä vaatii kuitenkin opettajilta ja muulta koulun henkilökunnalta aktiivisuutta ja 

paneutumista asiaa kohtaan. Valinnaisten kurssien ja kerhojen tarjoamisella on toisaalta 

myös varjopuolensa. Jaakkola (2003, s. 140) onkin sitä mieltä, että valinnaisuuden kasva-

minen lisää liikunnallisesti aktiivisten ja passiivisten oppilaiden välistä kuilua entisestään. 
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3 LAPSEN KEHITYS 

Kehityspsykologian tavoitteena on kuvailla ja selittää yksilön koko elämänkaaren aikana 

tapahtuvia käyttäytymismuutoksia ja niissä ilmeneviä yksilöllisiä eroja (Saarinen, Ruoppila 

ja Korkiakangas, 1994, s. 104). Myös Jääskeläinen, Korpilauri ja Tikkanen (1985, s. 46–

48) sekä Kronqvist ja Pulkkinen (2007, s. 8–10 ja 30) näkevät kehityksen olevan muutosta, 

jonka myötä ihmisestä tulee ainutlaatuinen ja yksilöllinen persoona. Kehitys etenee sään-

nönmukaisesti ja noudattaa eri kehitysvaiheiden tiettyä perättäisyyttä. Se ei kuitenkaan 

aina ole tasaista, sillä kehityksessä on havaittavissa sekä hitaita että nopeita kausia. Kehitys 

voi olla myös ei-toivottavaa, kuten epäsosiaalista käyttäytymistä. Ikääntymisen myötä 

myös psykososiaalinen toimintakyky voi heikentyä. Kehitys on siis hyvin monimuotoista 

sekä laaja-alaista läpi elämän tapahtuvaa muutosta. Jääskeläinen, Korpilauri ja Tikkanen 

(1985, s. 56) nostavat lisäksi esiin kehityksen ympäristötekijöiden vaikutuksen, sillä kehi-

tyksen määrä, laatu ja ajankohta ovat hyvin riippuvaisia yksilön elinolosuhteista. Mikäli 

halutaan, että esimerkiksi lapsen liikunnalliset ominaisuudet kehittyisivät, on ympäristön 

oltava sellainen, jossa hänen liikkumistaan ei rajoiteta. Muuten yksilön kehitys voi viiväs-

tyä. Tutkijat näkevät tärkeänä sen, että opettajan tulee olla tietoinen eri-ikäisten lasten per-

soonallisuuden kehityksen osa-alueista, sekä niihin vaikuttavista tekijöistä, jotta hän voi 

tukea kaikin mahdollisin keinoin lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä motivoida lasta 

omaksumaan liikunnallinen elämäntapa.  

Ihmisen kehityksen osa-alueista käytetään tutkimuskirjallisuudessa eri nimityksiä ja jaotte-

luita, mutta sisällöltään ne ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia. Liikunnan didaktiikka -

kirjassa persoonallisuuden kehityksen osa-alueet on jaettu neljään kategoriaan, joita ovat 

fyysinen (psykomotorinen), tiedollinen (kognitiivinen), tunne- (affektiivis-esteettinen) ja 

sosiaalis-eettinen alue (Jääskeläinen, Korpilauri ja Tikkanen, 1985, s. 46). Eri tutkijoiden 

näkemyksistä Kronqvistin ja Pulkkisen (2007, s. 30) esittämä jaottelu vaikuttaa perustel-

luimmalta, joten sen vuoksi tässä tutkimuksessa ihmisen kehitys jaotellaan heidän mukaan 

kolmeen osa-alueeseen: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen. Muutokset näillä osa-

alueilla ovat sidoksissa toisiinsa, ja ne muodostavat keskenään dynaamisen ja kokonaisval-

taisen kokonaisuuden. Mikäli jollakin osa-alueella tapahtuu kehitystä, kehittyvät myös 

muut osa-alueet. (Jääskeläinen, Korpilauri ja Tikkanen, 1985, s. 47–48; Kronqvist & Pulk-

kinen, 2007, s. 30.)  
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ActiveAquarium-kehitysprojekti toteutettiin alakoulun 4.-5. luokkalaisten oppilaiden paris-

sa, joten sen vuoksi seuraavissa kappaleissa keskitytään tarkastelemaan teorioiden pohjalta 

juuri tälle ikäkaudelle ominaisia kehityksen vaiheita.  

3.1 Fyysinen kehitys 

Fyysisen kehityksen osa-alue koostuu fyysisestä kasvusta sekä motorisesta kehityksestä 

(Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 31; Saarinen, Ruoppila ja Korkiakangas, 1994, s. 111). 

Fyysisellä kasvulla tarkoitetaan esimerkiksi pituuden muuttumista, luuston lujittumista ja 

elimistön muutoksia (Jääskeläinen, Korpilauri ja Tikkanen, 1985, s. 46). Motorisella kehi-

tyksellä puolestaan viitataan lihasten hallintaa ja liikkumista koskeviin muutoksiin, kuten 

kävelemään oppimiseen. Näitä edellä mainittuja fyysisiä muutoksia säätelee voimakkaasti 

perimä sekä lisäksi myös ympäristötekijät vaikuttavat ihmisen fyysiseen kehitykseen koko 

elämän ajan. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 31.) 

Kouluiässä lapsen fyysinen kasvu on hitaampaa ja vakaampaa verrattuna alle kouluikäisen 

tai murrosikäisen lapsen nopeaan ja pyrähdyksenomaiseen kehitykseen (ibid., 134). 11–12-

vuotiaat tytöt ovat usein jo esipuberteettivaiheessa, ja tämä osaltaan on vaikuttamassa sii-

hen, että heidän fyysinen kehitys on tässä vaiheessa poikia nopeampaa. Tytöt ovat tällöin 

keskimäärin painavampia ja pitempiä kuin pojat. (Jääskeläinen, Korpilauri ja Tikkanen, 

1985, s. 73–74.) Myös suuret yksilölliset erot ovat voimakkaimmillaan tässä kehitysvai-

heessa, sillä lapsen fyysiset ominaisuudet kuten voima ja vahvuus kehittyvät juuri kou-

luiässä (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 134). Tämä näkyy erityisesti liikunnantunneilla 

yksilöiden välisinä lahjakkuuseroina. Jotta jokainen oppilas voisi kehittää omia taitojaan 

oman kehitystasonsa mukaisesti, on opettajan kiinnitettävä erityisesti huomiota opetusti-

lanteiden suunnitteluun ja järjestelyyn. (Jääskeläinen, Korpilauri ja Tikkanen, 1985, s. 74.) 

Käytännössä tämä tarkoittaa opetusaineksen eriyttämistä niin, että jokainen oppilas voi 

osallistua opetukseen täysipainoisesti riippumatta esimerkiksi omasta pituudestaan tai li-

hasvoimastaan.  

Sääkslahti (2008, s. 61) kuvaa motorisen kehityksen läpi elämän jatkuvaksi vastavuoroi-

seksi prosessiksi, jonka seurauksena lapsen itsenäinen liikkuminen paranee ja monipuolis-

tuu. Se on läheisesti kytköksissä fyysisen kasvun kanssa (Saarinen, Ruoppila ja Kor-

kiakangas, 1994, s. 111). Sääkslahti jakaa motoriset taidot perus-, ja erityistaitoihin. Perus-
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taitoihin kuuluvat käveleminen, juokseminen, hyppääminen, heittäminen, kiinniottaminen, 

potkaiseminen sekä lyöminen. Nämä taidot luovat pohjan erikoistuneille motorisille tai-

doille, kuten eri liikuntalajien lajitaidoille. (Sääkslahti, 2008, s. 62.) Kronqvist ja Pulkkinen 

(2007, s. 31 ja 135) puolestaan jakavat motorisen kehityksen karkea- ja hienomotoriseen 

kehitykseen. Karkeamotorinen viittaa suurten lihasryhmien liikekehitykseen ja hallintaan, 

kuten juoksemisen oppimiseen. Kouluiässä juuri tämän karkeamotorisen kehityksen tär-

keimpänä muutoksena voidaan pitää lihasten koordinaation kehittymistä. Hienomotorisella 

kehityksellä tarkoitetaan pienten lihasryhmien kehittymistä, kuten sorminäppäryyttä. Nämä 

taidot kehittyvät erityisesti kouluiässä, ja saavuttavatkin jo 11–12-ikävuoden paikkeilla 

lähes aikuisen tason. 

Saarinen, Ruoppila ja Korkiakangas (1994, s.113–114), Sääkslahti (2008, s. 62) sekä 

Krongvist ja Pulkkinen (2007, s. 134–135) ovat yhtä mieltä siitä, että motorisen kehityksen 

kannalta on tärkeää, että lapset saisivat kouluiässä mahdollisuuden harrastaa monipuolista 

liikuntaa ja näin ollen harjoittaa fyysisiä toimintojaan mahdollisimman monipuolisesti. 

Sääkslahden mukaan lapsilla on jo ennen kouluikää edellytykset oppia perustaitojen kehit-

tynein vaihe. Kaikki eivät kuitenkaan saavuta edes aikuisena tätä vaihetta, mikäli motorisia 

perustaitoja ei harjoiteta tarpeeksi. (Sääkslahti, 2008, s. 62.) Opettajan tulee oppitunteja 

suunnitellessaan huomioida lähiympäristön ja koulun tarjoamat liikunnalliset mahdollisuu-

det mahdollisimman monipuolisesti. Myös vuodenaikojen vaihtelu tulisi hyödyntää niin, 

että liikkumista tapahtuisi sekä sisätiloissa että ulkona niin metsässä, jäällä kuin lumessa-

kin. Eri liikuntalajit kehittävät erilaisia motorisia taitoja, joten monipuolisen kehityksen 

kannalta oppilaiden olisi hyvä kokeilla ja harjoitella mahdollisimman monia lajeja eri ym-

päristöissä.  

3.2 Psyykkinen kehitys 

Kronqvist ja Pulkkinen (2007, s. 32) näkevät psyykkisen kehityksen mielensisäisinä toi-

mintoina, joita ovat tietoisuus, aistiminen, tunteet, havaitseminen, ajattelu, oppiminen sekä 

muisti. Nämä ilmiöt kehittyvät yksilön toimiessa suhteessa ympäristöönsä. Psyykkisen 

kehityksen katsotaan usein muodostuvan kolmesta eri alueesta, joita ovat kognitiivinen ja 

persoonallinen kehitys sekä motivationaaliset toiminnot. On kuitenkin huomioitava, että 

erottelu on vain käsitteellistä, sillä kehitystapahtumina ne ovat erottamattomia.  
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Kognitiivinen kehitys on havaitsemisen, kielen, ajattelun, muistin ja oppimisen kehittymis-

tä (ibid., 32). Näiden lisäksi Ahonen (2008, s. 59) näkee myös osaksi kognitiivista kehitys-

tä ymmärtämisen, ongelmanratkaisun sekä toiminnan suunnittelun. Hänen mielestään ne 

ovat tiedonhankintaan liittyviä taitoja. Se, kuinka lapsi oppii ymmärtämään ja sopeutumaan 

maailmaan sekä muuttamaan sitä, riippuu edellä mainittujen taitojen kehittymisestä.  

Kouluikäisen lapsen kognitiivista kehitystä voidaan pyrkiä ymmärtämään tarkastelemalla 

ajattelussa ja havaitsemisessa tapahtuvia muutoksia. Jean Piaget on yksi tunnetuimmista 

ajattelun ja oppimisen tutkimuksen teoreetikoista. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 136.) 

Piagetin (ks. Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 137) teoriassa lapsi ei ole kuin pieni aikui-

nen, vaan yksilö, joka ajattelee eri tavalla kuin aikuinen, lapsen lailla. Psyykkinen kehitys 

on jatkuvaa siirtymistä epävarmasta tilasta vakaampaan tilaan eli asteittaista kulkua kohti 

tasapainoa (Piaget, 1988, s. 21). Kehitystä vie eteenpäin kolme eri tekijää, fyysinen ympä-

ristö, synnynnäiset ja perinnölliset tekijät sekä sosiaalinen ympäristö (Kronqvist & Pulkki-

nen, 2007, s. 137).  

Piaget ja Inhelder (1977, s. 55, 111, 126 ja 131) ovat sitä mieltä, että ajattelu kehittyy toisi-

aan seuraavien vaiheiden kautta, jotka on määritelty seuraavasti: Sensomotorinen vaihe (0–

2 v), Esioperationaalinen vaihe (2–7 v), Konkreettisten operaatioiden vaihe (7–11 v) ja 

Muodollisten eli formaalisten operaatioiden vaihe (11–15 v). Kronqvist & Pulkkisen 

(2007, s. 87) mukaan Piaget uskoi, että ajattelun vaiheet käydään läpi aina samassa järjes-

tyksessä yksilöstä riippuen. Takalan ja Takalan (1988, s. 117) ajatukset ajattelun neljästä 

pääkaudesta pohjautuvat myös Piagetin teoriaan. Heidän mielestään jokaisessa vaiheessa 

lapsi noudattaa tietynlaisia ajattelun ja toiminnan muotoja. Siirtyminen ikäkaudelta toiselle 

tapahtuu hitaasti, ja tällöin toiminnassa ja ajattelussa tapahtuu laadullista muutosta.  

4.–5.-luokkalaiset oppilaat ovat pääasiassa konkreettisten operaatioiden vaiheessa, mutta 

koska siirtymävaiheet tapahtuvat jokaisen lapsen kohdalla yksilöllisesti, niin saattaa muo-

dollisten operaatioiden vaihe koskettaa jo osaa tutkimukseen osallistuvista oppilaista. Tä-

män vuoksi seuraavaksi käsitellään tarkemmin näitä kahta jo edellä mainittua vaihetta. 

Konkreettisten operaatioiden vaihe (7–11 v). Operaatioilla Piaget ja Inhelder (1977, s. 

94–95) tarkoittavat toimintoja, jotka voidaan sisäistää ja palauttaa. Konkreettisiksi operaa-

tioiksi Piaget määrittelee järjestämisen, luokittelun, säilyvyyskäsitteen ja lukemisen. Tässä 

vaiheessa lapsi kykenee tekemään jo hieman päätelmiä muistin ja mielikuvituksen varassa. 



13 

 

 

Lapsen ajattelu on kuitenkin vielä sidoksissa konkreettisiin tilanteisiin, joita hän näkee ja 

kokee tässä ja nyt -tilanteissa (ks. Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 143). Piagetin ja Inhel-

derin (1977, s. 98) mielestä ongelmanratkaisussa käytettyjä operaatioita voidaankin kutsua 

konkreettisiksi, koska ne kohdistuvat suoraan esineisiin. Sanallisesti ilmaistut olettamukset 

ja väittämät tulevat mahdolliseksi vasta seuraavassa operaatioiden vaiheessa. 

Lapsi toimii konkreettisten operaatioiden vaiheessa aiempaa itsenäisemmin ja kykenee 

ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan (Ahonen, 2008, s. 60). Hän on tarpeeksi kypsä 

huolehtimaan omasta puhtaudestaan sekä pitämään tavaransa tallessa. Liikunnallisesta nä-

kökulmasta katsottuna lapsi pystyy esimerkiksi arvioimaan omia liikunnallisia suorituksi-

aan paremmin, sillä liikkumiseen liittyvät havaintotaidot paranevat (ibid., 60). Nykypäivä-

nä kouluissa korostetaan opettajan arvioinnin lisäksi myös oppilaan omaa itsearviointia, ja 

tässä kehityksen vaiheessa taitoa onkin jo hyvä alkaa kehittää. Lapselle muodostuu myös 

käsitys omista oppimismahdollisuuksista, ja tämä vaikuttaa osaltaan motivaation muodos-

tumiseen sekä toimintaan ja suoriutumiseen (ibid., 60). Edellä mainittu mahdollistaa myös 

sen, että oppilaan voi ottaa mukaan omien tavoitteiden asettamiseen. Onkin tärkeää, että 

lapsi pystyy asettamaan toiminnalleen realistia tavoitteita, jotta toiminnan mielenkiinto 

säilyy ja lapsi kykenee etenemään johdonmukaisesti niitä kohti.  

Muodollisten operaatioiden vaihe (11–15 v). Kehitysteorian neljäs eli muodollisten ope-

raatioiden vaihe sijoittuu nuoruuteen. Tällöin nuori ikään kuin vapautuu tavastaan ajatella 

konkreettisesti ja kykenee abstraktiin ajatteluun (Piaget & Inhelder, 1977, s. 126). Tästä 

esimerkkinä nuori alkaa pohtia omaa maailmankuvaa sekä tulevaisuuteen ja moraaliin liit-

tyviä ajatuksiaan (Ahonen, 2008, s. 60–61). Hän voi tehdä myös oletuksia siitä, mikä asia 

johtaa mihinkin. Tätä ajattelutapaa kutsutaan hypoteettiseksi päättelyksi. Deduktiiviseksi 

päättelyksi kutsutaan taas ajattelua, jossa nuori pystyy tekemään johtopäätöksiä ilmiöiden 

perusteella. Nuori pystyy käyttämään abstrakteja käsitteitä, tekemään erilaisia päätelmiä 

sekä rakentamaan teorioita näiden pohjalta. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 170–171; 

Piaget ja Inhelder, 1977, s. 128–129.) Nämä taidot ovat erityisen tärkeitä ongelmanratkai-

sutilanteissa ja tiedonhankinnassa. Tässä ajattelunvaiheessa nuori omaksuu myös taidon 

verbalisoida omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Hän voi pitää mielessään monta eri näkö-

kulmaa ja siirtyä myös näistä näkökulmista toiseen. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 170–

171.) Tiedonkäsittelyn tehokkuus ja kapasiteetti lisääntyy sekä toiminnanohjaus kehittyy. 
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Tämä johtaa siihen, että nuori kykenee toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, mutta 

myös toisaalta toiminnan ehkäisemiseen ja kontrolliin. (Ahonen, 2008, s. 61.) 

Muodollisten operaatioiden vaiheessa nuori kykenee ajattelemaan asioita jo kauas kantoi-

semmin ja ymmärtämään niiden syy–seuraus-suhteita. Nuori ymmärtää liikunnan merki-

tyksen ihmisen hyvinvoinnille sekä erilaisten käsitteiden merkityksiä. On tärkeää, ettei 

opetuksen tukena käytetä lapsen kehitystasoon nähden liian vaikeita käsitteitä, sillä niiden 

käyttäminen saattaa lannistaa oppilaan mielenkiinnon opeteltavaa asiaa kohtaan. Koke-

muksen perusteella opetuksessa tulee helposti käytettyä käsitteitä, esimerkiksi ’hyökkääjä–

puolustaja’, jotka ovat selviä aikuisille, mutta eivät välttämättä lapsille.  

Kronqvist ja Pulkkinen esittävät kirjassaan nykyisin yleisesti hyväksytyn näkemyksen vii-

dennestä eli postformaalista (jälkimuodollinen) operaatioiden vaiheesta. Sen mukaan yksi-

lön ajattelussa tapahtuu laadullista muutosta läpi elämän. Piagetin alkuperäinen ajatus oli, 

että 15 ikävuoden jälkeen yksilön ajattelun tasolla ei tapahdu enää laadullisia muutoksia. 

Hänen mielestään ihminen omaksuu vielä uutta tietoa ja uusia ajatusmalleja, mutta varsi-

naisessa ajattelussa ei tapahdu enää muutoksia. Lopulta Piaget tuli kuitenkin siihen tulok-

seen, että muodollisten operaatioiden vaihe voisi kehittyä vielä 15–20-vuoden iässä. 

(Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 171.) 

Postformaaliin ajattelutapaan kuuluu kyky pohtia ja tiedostaa omia ajattelutapoja, ja sitä 

kautta löytää ratkaisuja. Kaikki yksilöt eivät välttämättä saavuta samanlaista ajattelun mal-

lia, sillä pienet lapset pystyvät toimimaan omaa kehitystasoaan taitavammin ja kaikki ai-

kuiset eivät välttämättä koskaan tule saavuttamaan muodollisten operaatioiden tasoa. Ikära-

jojen tarkastelu ei siis ole olennaista, sillä ajattelu on laadultaan hyvin monimuotoista. Pia-

getin teoriaa onkin kritisoitu siitä, että siinä painotetaan liian paljon kielellisen ajattelun 

merkitystä. Toisena puutteena voidaan pitää vaiheiden luokittelua pääosin iän ja biologisen 

kypsymisen mukaisesti. Piagetia on kritisoitu myös siitä, ettei hän huomioinut sosiaalisen 

ja kulttuurisen ympäristön merkitystä tarpeeksi. Hän kuitenkin korosti lapsen oman toi-

minnan ja hänelle tarjottujen virikkeiden tärkeyttä lapsen ajattelun muotoutumisessa. (ibid., 

87 ja 171.) 

Piagetin teorian soveltaminen käytäntöön tulisikin nähdä suuntaa antavana viittana, johon 

kasvattaja voi tukeutua ja perustella omia näkemyksiään. Vaiheiden ikärajat ovat häilyviä, 

eikä niiden pohjalta voida tarkkaan yleistää tietyn ikäisen yksilön ajattelun vaihetta. Jokai-
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nen ihminen kehittyy omaa vauhtiaan yksilölliseksi persoonaksi. Kuten jo aiemmin on 

mainittu, ihmisen kehitys on kokonaisvaltaista ja esimerkiksi sosiaalisella ympäristöllä on 

kiistaton vaikutus yksilön kehittymiseen. Jo tämä tekee mahdottomaksi sen, että jokainen 

yksilö saavuttaisi tietyt ajattelun vaiheet täysin samanaikaisesti. Esimerkiksi saman luokan 

oppilaat voivat olla ajattelussaan hyvin eritasoisia, sillä he tulevat erilaisista ympäristöistä 

ja lähtökohdista.  

3.3 Sosiaalinen kehitys 

Kronqvistin ja Pulkkisen (2007, s. 35–36) mukaan yksilön kehittymistä erilaisten ryhmien 

ja sosiaalisten yhteisöjen jäseneksi kutsutaan sosiaaliseksi kehittymiseksi. Nämä suhteet 

ovat muuttuvia ja laajenevia ominaisuuksia kehityksen kulun aikana. Synnynnäisiltä omi-

naisuuksiltaan ihmisellä on taipumus liittyä muihin ihmisiin. Erityisesti kehityksen var-

haisvaiheessa ihminen on riippuvainen muista sekä fyysisesti että psyykkisesti, jotta hän 

selviäisi hengissä. Munter (1998, s. 71) yhtyy heihin mietteissään siitä, että sosiaaliset suh-

teet ovat myös minän kehityksen edellytys. Kronqvist ja Pulkkinen (2007, s. 35–36) esittä-

vät Bowlbyn (1957, s. 52 ja 59–69) kiintymyssuhdeteoriaa mukailevan ajatuksen siitä, että 

varhaisissa vuorovaikutustilanteissa syntyvät kiintymyssuhteet ovat pohjana sille, miten 

tulevat ihmissuhteet rakentuvat.  

Sosiaaliseen kehitykseen liittyy erilaisia tavoitteita ja odotuksia, jotka puetaan erilaisiksi 

kehitystehtäviksi, -haasteiksi ja -kriiseiksi. Kehitystehtäviä kuvaavista teorioista yksi tun-

netuin lienee Erik. H. Eriksonin elämänkaariteoria (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 53). 

Hänen mukaansa minäidentiteetti kehittyy eri ikävaiheille ominaisten psykososiaalisten 

kriisien sarjana, ja hän jakaakin ihmisen kehityksen kahdeksaan kehitysvaiheeseen: Vau-

vaikä (0–1 v), Pikkulapsi-ikä (2–3 v), Leikki-ikä (4–5 v), Varhainen kouluikä (6–10/12 v), 

Nuoruus, Varhaisaikuisuus, Keski-ikä ja Vanhuus (Erikson, 1982, s. 239–247). Jokainen 

kehityskriisi sisältää kehitystehtävän. Tämän tehtävän ratkaiseminen onnistuneesti johtaa 

siihen, että seuraavastakin kehityskriisistä on mahdollista selvitä. (Kronqvist & Pulkkinen, 

2007, s. 53.) Dunderfelt (1999, s. 244) nostaa esille Eriksonin ajatuksen siitä, että kehitys 

ei voi edetä ilman konflikteja. Vastakkaispareina esitetyt kehitystehtävät eivät ole toisiaan 

poissulkevia vaihtoehtoja, vaan yksilön kokemuksellinen ulottuvuus. Eriksonin mielestä on 

hyvä, että yksilö kokee kehityksessään vastaparien molemmat puolet. Kehitysvaiheita ei 

voi käydä lävitse täydellisesti, ja yksilön kannalta onkin edullista, että hänellä on koke-
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muksia negatiivisista tapahtumista ja voimista. Seuraavassa kappaleessa käsitellään tar-

kemmin lapsuusaikaa koskevia kehityskriisejä. 

0–1-vuotiaana kehityskriisi on perusluottamuksen syntyminen, jonka vastakohtana on epä-

luottamus. Lapsen ja häntä hoivaavan aikuisen välille luodaan sosiaalinen luottamus, jonka 

seurauksena lapselle muodostuu turvallisuuden tunne. 2–3-vuotiaana kehityskriisi koskee 

itsenäisyyden tai epäilyn ja häpeän tunnetta suhteessa omiin kykyihin. Perusvoima on täl-

löin kyky tahtoa. Seuraava vaihe 4–5-vuotiaana on aloitteellisuus vastakohtanaan syylli-

syydentunne. Tällöin perusvoimana on kokemus oman toiminnan tarkoituksesta ja tärkey-

destä. Kielteisessä kehitystuloksessa lapselle syntyy tunne epäonnistumisesta ja tästä joh-

tuvasta syyllisyydestä. (Erikson, 1982, s. 239–247; Lehtinen, Kuusinen ja Vauras, 2007, s. 

24–25.) 

Kouluiässä (6–10/12 v) kehityskriisi koskee ahkeruutta, jonka vastakohtana on alemmuu-

dentunne. Ahkeruus tarkoittaa kykyä ja halua tehdä työtä toiminnan itsensä takia, jolloin 

toimintaan liittyy sisäinen motivaatio. Esimerkiksi toistuvat epäonnistumiset ja huono me-

nestyminen suhteessa omaan vertaisryhmään voivat johtaa alemmuudentunteeseen, eli tun-

teeseen siitä, että toiminta ei johda arvokkaina pidettyihin tuloksiin. Nämä tuntemukset 

ovat yhteydessä huonoon itsetuntoon ja itseluottamukseen. Mikäli yksilön onnistumisen 

kokemukset ja elämykset ovat kuitenkin vallitsevampia kuin epäonnistumiset, kehitysvaihe 

haasteineen tuottaa perusvoimaksi pystyvyyden ja pätevyyden tunteen. (Erikson, 1982, s. 

247–248; Lehtinen, Kuusinen ja Vauras, 2007, s. 24–25.) Kronqvist ja Pulkkinen (2007, s. 

159) toteavat lisäksi, että tässä latenssivaiheeksi kutsutussa kehityskriisissä lapsi pyrkii 

olemaan vahva ja itsenäinen, mutta tarpeen tullen tarvitsee vanhempien ehdotonta turvaa. 

Kouluiässä lapsen sosiaaliset verkostot laajenevat, ja kavereiden kanssa vietetty aika li-

sääntyy. Sosiaalinen havaitseminen, eli se miten vertaiset suhtautuvat yksilöön ja miten 

toisilta saatu palaute ymmärretään, tulee entistä tärkeämmäksi. Lapsen kyky havaita ja 

tulkita toisten ihmisten käyttäytymistä kehittyy. Sosiaaliseen havaitsemiseen liittyy myös 

se, miten toisten ihmisten käyttäytyminen, ajatukset ja tunteet vaikuttavat yksilöön (norma-

tiivinen minä). (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 154–155.) Vuorovaikutuksen kehitys ja 

kognitiivinen kehitys ovatkin läheisessä yhteydessä keskenään (Poikkeus, 1998, s. 124). 

Noin 9–12-vuoden iässä on havaittavissa sakkikaudeksi kutsuttu vaihe, jolloin yksilön 

kiintymys ryhmää kohtaan kasvaa ja lapsen toimiminen pienryhmän jäsenenä kehittyy (Tii-
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tinen, 1984, s. 46). Koulussa sosiaalisten taitojen merkitys korostuu, ja puutteelliset taidot 

voivat pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen ryhmässä (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 

154–155.) Tämä lapsen kehitysvaihe on tutkijoiden mielestä tärkeää ottaa huomioon anta-

malla lapsille mahdollisuus toimia ryhmänä sekä sen jäsenenä ja liikuntatunnit antavatkin 

tähän paljon mahdollisuuksia.  

Lapselle muodostuu ihanneminä todellisen minäkäsityksen rinnalle, ja erilaisten ihanteiden 

merkitys korostuu myös kouluiässä (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 148). Liikunnallises-

ta näkökulmasta katsottuna lapsilla on usein idoleina tunnettuja huippu-urheilijoita, joiden 

kaltaisia lapset haluaisivat olla. Nämä esikuvat ovat monelle lapselle ja nuorelle eräänlaisi-

na kimmokkeina oman harrastuksen aloittamiselle. Sosiaalisella vertailulla Kronqvist ja 

Pulkkinen (2007, s. 148) tarkoittavat oman osaamisen vertaamista vahvasti muihin ihmi-

siin. Tämä sosiaalinen vertailu on luonnollinen osa kehitystä ja lapsi tarvitsee sitä muodos-

taakseen omaa minäkäsitystänsä. Kouluikäinen on kuitenkin altis huonommuuden tunteille 

ja on herkkä suhteessa omiin heikkouksiinsa. Liikunnantunneilla tutkijat pitävät lapsen 

kannustamista ja tukemista ensiarvoisen tärkeänä, sillä siellä lasten yksilölliset erot koros-

tuvat ja omat suoritukset ovat konkreettisemmin kaikkien nähtävillä kuin normaalissa 

luokkahuoneopetuksessa. Jotta lapsi ei kokisi huonommuuden tunnetta, tulisi kaikkia kan-

nustaa mahdollisimman tasapuolisesti.  

Lapsen tunteiden ilmaiseminen ja käsittely kehittyvät kouluiässä. Hän oppii sietämään pet-

tymyksiä sekä vastoinkäymisiä, ja positiivinen minäkäsitys tukee erilaisten tunteiden käsit-

telyä. Lapsi tarvitseekin erilaisia tilanteita, joissa hän voi kohdata epäonnistumisen tunteita 

ja tehdä virheitä. Jotta minäkäsitys muodostuisi realistiseksi, tulisi sen sisältää myös vaike-

asti hyväksyttäviä puolia itsestä. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 148–149.) Ilmapiiri, 

jossa virheet ja epäonnistumiset ovat luonnollinen, mutta ei hallitseva osa oppimista, näh-

dään lapsen kehitystä tukevana. Tämän ajatuksen tutkijat peilaavat Eriksonin (1982, s. 

247–248) kouluikäisiä koskevaan kehityskriisiin, jossa liialliset epäonnistumiset voivat 

johtaa alemmuudentunteeseen.  

3.4 Liikunta ja kokonaisvaltainen kehitys 

Edellä mainitut asiat huomioon ottaen voidaan todeta, että liikunnan ainoana tavoitteena ei 

ole terveyden ja motoristen perustaitojen edistäminen, vaan sen avulla pyritään tukemaan 
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lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. Tarkoitus on vaikuttaa myönteisesti oppilaan 

fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn (Hakkarainen, 2008, s. 55; Perus-

koulun..., 2004, s. 248).  Liikunta ja kasvatus voidaan nähdä toisiaan tukevina asioina. 

Kasvatuspäämääränä on kasvatus liikuntaan ja kasvatus liikunnan avulla (Tammelin, 

2008a, s. 13; Tiitinen, 1984, s. 59). Numminen (1996, s. 13) haluaa korostaa, että lapsen 

synnynnäistä halua oppia itsestään ja ympäristöstään fyysisen toiminnan avulla voidaan 

tukea kulloisenkin kehitysvaiheen huomioivalla liikuntakasvatuksella.  

Motorinen ja kognitiivinen toiminta ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Motoriseen toi-

mintaan liittyy aina kognitiivinen toiminta, kuten havaintojen tekeminen ympäristöstä sekä 

omasta kehosta. Näin ollen lapsen kognitiiviset taidot kehittyvät hänen liikkuessaan ympä-

ristössään. (Ahonen, 2008, s. 59–60.) Aikaisemmin tutkijat mainitsivat, että opetuksessa 

tulisi välttää oppilaan kehitystasoon nähden liian vaikeiden käsitteiden käyttämistä. Toi-

saalta liikunta tarjoaa myös mahdollisuuden opettaa abstrakteja käsitteitä konkreettisem-

min. Liikkuessa tietoa omaksutaan useaa eri aistikanavaa hyödyntäen ja näin ollen on hel-

pompi oppia käsitteitä, jotka useimmiten opitaan luokkahuoneessa kirjasta lukemalla. Lii-

kunnan avulla voidaan siis harjoittaa myös ajattelun kehitystä.  (Numminen, 1996, s. 12–

13.) Jääskeläinen, Korpilauri ja Tikkanen (1985, s. 34) näkevätkin liikunnanopetuksen 

kognitiivisina tavoitteina päättelykyvyn, ongelmanratkaisutaidon ja luovan ajattelun kehit-

tämisen sekä käsitteiden ja järjestyssuhteiden ymmärtämisen.  

Telama (2000, s. 72) ja Laakso (2008, s. 64) korostavat, että mikäli liikunnan avulla halu-

taan tukea yksilön eettistä ja sosiaalista kasvua, tulee näihin tavoitteisiin kiinnittää erityistä 

huomiota. Ryhmässä toimiminen luo puitteet niin oman minäkäsityksen muodostamiselle, 

kuin sosiaalisen kanssakäymisen sääntöjen sisäistämiselle. Jääskeläisen, Korpilaurin ja 

Tikkasen (1985, s. 40–42) sekä Laakson (2008, s. 65) mukaan tavoitteelliset pelit ja leikit 

tarjoavat erilaisia tilanteita, joissa harjoitellaan sääntöjä ja normeja ja näihin liittyviä ran-

gaistuksia ja palkkioita. Konkreettisten pelisääntöjen lisäksi yksi tärkeä näkökulma on yh-

teiselämän pelisääntöjen oppiminen. Liikunnassa tulee esille paljon erilaisia ristiriitatilan-

teita, jotka mahdollistavat tällaisten eettisten normien, kuten toisten huomioon ottamisen, 

oppimisen.  

Erityisesti taito- ja taideaineissa painottuu mahdollisuus tarjota pysyviä tunne-elämyksiä ja 

mahdollisuus tunneherkkyyden kasvuun (Lahdes, 1997, s. 101). Niinpä myös liikuntatunnit 
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antavat mahdollisuuden opettajalle vaikuttaa oppilaiden emootioihin. Liikunta tarjoaa ti-

lanteita, joissa voidaan harjoitella tunteiden ilmaisua ja niiden purkamista. Se tarjoaa myös 

itsessään erilaisia elämyksiä ja kokemuksia. Liikuntaan liittyvät tunteet voivat olla myös 

negatiivisia, sillä fyysiset ominaisuudet ovat sosiaalisesti arvostettuja. (Jääskeläinen, Kor-

pilauri ja Tikkanen, 1985, s. 37–39.) Tämän ovat todenneet myös Saarinen, Ruoppila ja 

Korkiakangas (1994, s. 205). Heidän mielestään taidoiltaan heikko oppilas voi kokea lii-

kunnan epämiellyttävänä, sillä omat heikkoudet tulevat helposti kaikkien nähtäville. Myös 

oppilaiden keskinäinen vertailu ja kilpaileminen sekä kaikille sama pakollinen opetus ovat 

tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa oppilaille negatiivisia tuntemuksia liikuntaa kohtaan. 

Edellä mainitun perusteella tutkijat ovat yhtä mieltä Lahdeksen (1997, s. 101) kanssa siitä, 

että opettajan tulisikin luoda emotionaalisesti turvallinen ja luottamuksellinen ilmasto. Tä-

mä on oleellista myös liikuntamotivaation syntymisen näkökulmasta. Seuraavassa luvussa 

tarkastellaan tarkemmin juuri motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. 
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4 LIIKUNTAMOTIVAATIO 

Motivaatio on tärkeä käsite puhuttaessa koko elämän kestävästä liikunnanharrastuksesta, 

koska motivaatio vaikuttaa olennaisesti siihen, syntyykö ihmisessä tavoitteellista toimintaa. 

Hyvän fyysisen kunnon ja terveyden saavuttaminen eivät ole ainoita motiiveja harrastaa 

liikuntaa, vaikka ovatkin yhteiskunnallisesti merkittäviä perusteluja. Useimmat ihmiset 

harrastavat liikuntaa myös sosiaalisen tai esteettisen kokemuksen innoittamana ja ylläpitä-

vät fyysistä kuntoaan ikään kuin huomaamatta. (Laakso, 2003, s. 19; Roberts, 1992, s. 3–

6.) Liikunnan yleisimpiä motivaatioita ovatkin yhteenkuuluvuuden, onnistumisen, oppimi-

sen ja osaamisen tunne sekä liikunnan terveyttä edistävät vaikutukset (Lintunen, 2003a, s. 

28–29). 

Jokaisen ihmisen kohdalla liikunnan harrastamisen motivaatio voi siis muodostua hyvinkin 

erilaisista lähtökohdista (Laakso, 2003, s. 19). Yksilön motiivit vaihtelevat hänen kehityk-

sensä eri vaiheissa. Lapsuudessa painottuvat erilaiset asiat kuin aikuisuudessa. Lapsilla on 

tarve käyttää eri kehitysvaiheidensa mahdollistamia taitoja ja liikunnan biologinen tausta 

painottuukin tässä vaiheessa. Heillä ei ole myöskään tapana kiinnittää huomiota liikunnan 

tuomiin terveysvaikutuksiin, vaan liikunnan tuoma ilo ja hauskuus ovat tärkeitä. (Tamme-

lin, 2008b, s. 47.) Nuoruutta kohti mentäessä, noin 11–12-vuoden iässä, tyttöjen ja poikien 

liikuntaa koskevat mielenkiinnonalueet alkavat ratkaisevasti eriytyä. Pojat kiinnostuvat 

lajeista, joissa korostuu kamppailu ja taidon kunnioittaminen. Tytöt taas innostuvat her-

kemmin ilmaisu- ja rytmiliikunnasta. (Jääskeläinen, Korpilauri ja Tikkanen, 1985, s. 74.) 

Sosiaalinen yhdessäolo sekä kilpailu korostuvat usein tässä iässä, joten myös menestymistä 

voidaan pitää tärkeänä motiivina nuoruuden aikana (Saarinen, Ruoppila ja Korkiakangas, 

1994, s. 199). 

Yksilöt, jotka saavat kielteisen kuvan itsestään liikkujana, vetäytyvät helposti kokonaan 

pois liikunnan parista. Heillä voi olla myös sellainen mielikuva, että liikuntataidot ovat 

perimän määräämiä ja niitä ei voi kehittää, vaan niitä joko on tai ei ole. Tämä ei pidä paik-

kaansa, sillä jokainen voi kehittää liikunnallisia taitojaan ja fyysistä kuntoaan. Opettajan 

tärkeänä tehtävänä on siis kannustaa nuoria yrittämään ja harjoittelemaan. Pohjan koko 

elämän kestävälle liikunnan harrastamiselle luovat liikuntataitojen oppiminen, pätevyyden 

kokemuksien saaminen, viihtyminen liikunnan parissa sekä liikunnallinen yhdessäolo. 

(Lintunen, 2003b, s. 43–44.) Edellä mainitut asiat tulisi huomioida jo koululiikunnassa 
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ottamalla huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset erot ja mielenkiinnonkohteet. Myös 

Jaakkolan (2003, s. 139) mielestä liikunnanopettajien on hyvä tietää motivaatiosta, sen 

syntymisestä ja siihen vaikuttamisesta, jotta he pystyisivät tarjoamaan mahdollisimman 

monelle oppilaalle elämyksiä liikunnan parissa ja näin ollen vaikuttamaan liikuntamotivaa-

tion syntymiseen ja sen ylläpitämiseen.  

4.1 Motivaatio ja motiivit 

Motivaatioteorioilla on pyritty selittämään sekä ihmisen käyttäytymistä että toimintaa. Pe-

rusajatuksena voidaan pitää yksilön halua tai tarvetta tehdä jotakin. Motivaatio muodostuu 

prosesseista, jotka saavat aikaan ihmisessä tavoitteellisen toiminnan, sillä kaikkeen toimin-

taan liittyy aina jonkin asteista motivaatiota.  (Roberts, 1992, s. 3–6, Vuorinen, 1993, s. 

12.) Jaakkolan (2003, s. 139) mukaan motivaatio onkin yksi ihmisen toiminnan ja käyttäy-

tymisen peruspilareista. Motivaatio on tiettyyn tilanteeseen sidottu psyykkinen tila, joka 

suuntaa energiaamme kohti päämäärää sekä säätelee vireystasoamme. Lehtinen, Kuusinen 

ja Vauras (2007, s. 177) kuvailevat motivaation yksilön sisäiseksi tilaksi, joka saa aikaan 

toimintaa sekä ohjaa ja ylläpitää sitä. 

Motivaatio koostuu motiiveista, ja Leontjevin (1977, s. 156) mielestä niillä tarkoitetaan 

vaistonvaraisia impulsseja, biologisia viettejä ja mieltymyksiä sekä yhtälailla koettuja 

emootioita, intressejä ja toiveita. Peltonen ja Ruohotie (1992, s. 16) näkevät, että usein 

niillä viitataan myös haluihin, tarpeisiin ja sisäisiin yllykkeihin sekä rangaistuksiin ja palk-

kioihin. Heidän näkemyksen mukaan motiivit ovat pohjimmainen syy sille, miksi toimim-

me tietyllä tavalla. Ne virittävät yksilön kohti päämääräsuuntautunutta toimintaa, ja ylläpi-

dämme niiden avulla käyttäytymisemme yleistä suuntaa.  

Käyttäytymistä ohjaavat motiivit voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia (Leontjev, 

1977, s. 164–167; Rauste-von Wright & von Wright, 1994, s. 35). Leontjev (1977, s. 167) 

huomauttaa, että toiminnan päämäärä ja sen saavuttamiseen tarvittavat teot voivat olla tie-

dostettuja, mutta se, miksi tavoitteet on asetettu ja minkä vuoksi ne pyritään saavuttamaan, 

ovat usein tiedostamattomia. Tämän kaltainen toiminta on tyypillistä pienillä lapsilla, sillä 

motiivien tiedostaminen kehittyy ja voimistuu vasta persoonallisuuden kehittymisen myö-

tä. Luetun kirjallisuuden perusteella tutkijat yhtyvät Silvennoisen (1987, s. 9) ajatuksiin 

siitä, että aina toiminnan motiivit eivät ole täysin yksiselitteisiä aikuisillekaan ja esimerkik-
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si syyt harrastaa liikuntaa voivat usein olla tiedostamattomia. Tämän näkemyksen pohjalta 

ihminen saattaa harrastaa liikuntaa esimerkiksi yleisten liikuntasuositusten mukaisesti vain, 

koska haluaa täyttää annetut kriteerit. Hän ei kuitenkaan tiedosta, miksi nämä kriteerit pyri-

tään saavuttamaan. Ihmisen toimintaan voi Vuorisen (1993, s. 15) näkemyksien mukaan 

vaikuttaa useita motiiveja kerrallaan. Ne voivat olla joko samansuuntaisia tai keskenään 

ristiriidassa. Samansuuntaiset motiivit tukevat toisiaan kun, taas ristiriidassa olevat motiivit 

kilpailevat keskenään.  

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Kirjallisuudessa motivaatio on yleensä jaettu sisäiseen 

ja ulkoiseen motivaatioon. Tämän jaon mukaan myös Vuorinen (1993, s. 25) sekä Peltonen 

ja Ruohotie (1992, s. 18) käsittelevät motivaatiota. Heidän mielestään sisäisellä motivaati-

olla tarkoitetaan yksilön omista tarpeista ja lähtökohdista kumpuavaa toimintaa, sisäistä 

palkkiota, kuten hyvänolon tunnetta. Ulkoinen motivaatio puolestaan ohjaa yksilön toimin-

taa ulkoa päin. Tällöin ovat kyseessä erilaiset ulkoiset palkkiot, kuten rangaistukset ja kan-

nustimet, esimerkiksi kouluarvosana. Ihminen toimii tästä näkökulmasta siis saavuttaak-

seen palkkion tai välttääkseen rangaistuksen. Näiden termien ero on käyttäytymistä virittä-

vien ja suuntaavien motiivien luonteessa. Peltosen ja Ruohotien (1992, s. 18) mukaan si-

säisen ja ulkoisen motivaation määritelmissä esiintyy eroja, sillä tutkijat painottavat eri 

aspekteja tehdessään eroa sisäisten ja ulkoisten palkkioiden välillä. Decin näkemykset si-

säisistä ja ulkoisista palkkioista ovat samankaltaisia kuin Vuorisen sekä Peltosen ja Ruoho-

tien. Slocum puolestaan tarkastelee palkkioita tarpeiden tyydyttämisen näkökulmasta. Hä-

nen mielestään sisäiset palkkiot tyydyttävät ylimmän asteen tarpeita (itsensä toteuttami-

nen), kun taas ulkoiset palkkiot tyydyttävät alemman asteen tarpeita (ravinnon tarve).  

Sisäistä motivaatiota pidetään eräänlaisena tavoitetilana oppimisen näkökulmasta, sillä 

sisäiset palkkiot ovat pitkäkestoisia ja voivat muodostaa pysyvän motivaation lähteen. Ul-

koiset palkkiot puolestaan ovat lyhytkestoisia. Sisäistä ja ulkoista motivaatiota ei voida 

kuitenkaan pitää toisistaan täysin erillisinä käsitteinä. Ne ovat yhdessä osa dynaamista pro-

sessia ja pikemminkin täydentävät toisiaan. Ne voivat vaikuttaa yksilöön yhtäaikaisesti, 

mutta kuitenkin eriarvoisesti, osa motiiveista nousee toisia hallitsevimmiksi. Sisäisten ja 

ulkoisten palkkioiden erottaminen voikin olla eri tilanteissa vaikeaa, sillä esimerkiksi hy-

västä koululiikuntamenestyksestä saatu stipendi voi olla sekä ulkoisesti että sisäisesti pal-

kitsevaa. (Peltonen & Ruohotie, 1992, s. 18–21; Vuorinen, 1993, s. 25.) 
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Yleis- ja tilannemotivaatio. Peltosen ja Ruohotien (1992, s. 17) mukaan motivaatio on 

tilannesidonnaista. Luetun tutkimuskirjallisuuden perusteella siitä voidaankin erottaa sekä 

yleismotivaatio että tilannemotivaatio. Yleismotivaatiolla viitataan toiminnan pysyvyyteen. 

Pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, ettei tavoitteisuus vaihtele tilanteesta toiseen. Esimerkkinä 

tällaisesta yleismotivaatiosta Telama pitää henkilön halua harrastaa liikuntaa terveydellisis-

tä syistä. (ibid., 17; Telama, 1986, s. 151.) 

Se, miten henkilö toimii kussakin tilanteessa, riippuu taustalla vaikuttavasta tilannemoti-

vaatiosta, joka taas on vahvasti sidoksissa yleismotivaatioon. Lisäksi tilannemotivaatioon 

vaikuttaa erilaiset yllykkeet ja toimintamahdollisuudet. Vaikka yksilön yleismotivaatio 

liikuntaa kohtaan olisikin heikko, niin tilannetekijöillä, kuten säällä, varusteilla tai seuralla, 

voi olla motivaatiota parantava vaikutus. (Telama, 1986, s. 151.) Motivaation syntymisen 

kannalta heikoin tilanne on, jos huonon yleismotivaation lisäksi tilannetekijät eivät ole 

suotuisia. Jos taas yleismotivaatio on jo valmiiksi hyvä, ei tilannemotivaatiotekijöillä vält-

tämättä ole niin suurta vaikutusta siihen osallistuuko henkilö toimintaan vai ei, sillä liik-

kuminen tapahtuu kaikesta huolimatta. 

4.2 Tavoiteorientaatioteoria 

Lehtinen, Kuusinen ja Vauras (2007, s. 202) ovat sitä mieltä, että toiminnalle asetetut sisäl-

lölliset tavoitteet ohjaavat toimintaa. Ne siis vaikuttavat siihen, mitä ihminen pyrkii teke-

mään ja miten hän tilanteessa toimii. Tavoitteiden pohjalta voidaan arvioida myös omaa 

suoritusta ja etenemistä kohti päämäärää. On olemassa erilaisia motivaatioteorioita, jotka 

pyrkivät selittämään näitä edellä mainittuja asioita ihmisen toiminnassa.  

Tavoiteorientaatioteoria (Nicholls 1989) on motivaatioteorioista eniten käytetty viitekehys 

liikunnanopetuksen psykologisessa tutkimuksessa ja se soveltuukin käytännönläheisyyten-

sä vuoksi hyvin erilaisiin tutkimuksiin (Jaakkola, 2003, s. 140–141). Edellä mainitut asiat 

ovat perustana myös sille, miksi virtuaaliakvaarion sekä aktiivisuusmittarin pedagogisia 

käyttömahdollisuuksia haluttiin tarkastella juuri tavoiteorientaatioteorian näkökulmasta.  

Teoria lukeutuu sosiaaliskognitiivisiin motivaatioteorioihin, ja koetun pätevyyden kokemi-

nen on teoriassa tärkeä motivaation muodostumisen perusta (Liukkonen, 1998, s. 14). 

Banduran mukaan tavoiteorientaatioteoriassa yhdistyvät sekä persoonallisuuden piirteet eli 

tavoiteorientaatio että motivaatioilmasto eli tilanteelliset tekijät (ks. Jaakkola, 2003, s. 
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140).  Liikuntamotivaatio syntyy näiden kahden tekijän keskinäisestä vuorovaikutuksesta 

(Roberts, 2001, s. 43–47).  

Lintunen (1997, s. 15) kertoo artikkelissaan tavoitesuuntautumisen yhteydestä yksilön mi-

näkäsitykseen ja liikuntamotivaatioon. Hänen mukaansa yksilöt suuntaavat toimintaansa 

jokainen omista lähtökohdistaan käsin. Motivoituminen toimintaan saattaa tapahtua joko 

itse asetettujen tai ulkoapäin asetettujen tavoitteiden perusteella.  

Tavoiteorientaatioteoria jaetaan kahteen eri suuntautumismalliin, jotka määrittelevät sen, 

miten ihminen kokee ja arvioi omaa pätevyyttään. Näistä suuntautumismalleista käytetään 

nimitystä minä- ja tehtäväorientoitunut. (Nicholls 1989; Roberts 2001.) Tavoiteorientaatio 

on eräänlainen opittu skeema, joka ohjaa yksilön havaintoja suoritusympäristössä (Jaakko-

la, Liukkonen, Kokkonen, 2003, s. 36). 

Minäorientoituneet yksilöt kokevat pätevyyttä verratessaan itseään toisiin yksilöihin ja kun 

huomaavat voittavansa toiset tai saavuttavansa hyviä lopputuloksia (Nicholls, 1984, s. 47–

48). Ihminen voi toimia saavuttaakseen ulkoisen palkkion tai jopa pakon edessä. Itse toi-

minnasta saadun mielihyvän kokemus puuttuu. Tämän vuoksi itseluottamuksen kestävyys 

voi olla heikompaa verrattuna tehtäväorientoituneeseen yksilöön. Minäorientoituneen ta-

voiteperspektiivin voidaan olettaa johtavan helposti motivaatiovaikeuksiin. (Roberts, 2001, 

s. 19; Sarlin, 1995, s. 46.) Oppilas haluaa tavoitella esimerkiksi parempaa liikunnan nume-

roa kuin hänen kaverinsa ja on sen vuoksi aktiivinen liikunnan tunneilla. Mikäli oppilas ei 

kuitenkaan saavuta haluamaansa tavoitetta, saattaa hänen motivaatio liikuntaa kohtaan hei-

kentyä. 

Henkilöt, jotka ovat tehtäväorientoituneita, kokevat pätevyyden tunnetta kehittyessään 

omissa taidoissaan, yrittäessään kovasti tai oppiessaan uusia asioita (Ames, 1992, s. 162; 

Nicholls, 1984, s. 47). Pätevyyden kokeminen ei riipu muiden henkilöiden suorituksista, 

vaan tyytyväisyyden tunteen saa aikaan yrittäminen ja oma kehittyminen (Duda, 2001, s. 

129–131; Nicholls, 1984, s. 47; Roberts, 2001, s. 19–20). Liukkonen ja Telama (1997, s. 

10) määrittelevät tehtäväorientoituneen toiminnan ominaisuuksia Dudan mukaan. Tehtävä-

orientoitunut henkilö valitsee itselleen haastavia tehtäviä. Virheet ovat luonnollisen osa 

oppimista, ja toiminta on pitkäjänteistä. Hän jaksaa ponnistella tehtävän eteen ja osallistu-

minen on jatkuvaa. Toiminta itsessään on sisäisesti palkitsevaa, ja siihen kannustaa ilo, 

elämykset ja virkistys (Liukkonen, 1998, s. 38). Tässä tapauksessa oppilasta motivoi esi-
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merkiksi liikunnan tuoma ilo ja hyvä olo. Oppilas ei vertaa omaa osaamistaan muihin, vaan 

on tyytyväinen jo pelkästään siitä, että huomaa omien taitojensa kehittyneen. Tästä voidaan 

päätellä, että liikuntatunneilla ei tulisi liikaa korostaa kilpailullisia elementtejä. Tätä väitet-

tä tukevat myös tutkimukset, jotka osoittavat, että tehtäväsuuntautunut ilmasto tukee lii-

kuntamotivaation kehittymistä (Roberts, 2001, s. 47). 

Amesin (1992, s. 162–165) mukaan yksilön tavoiteorientaation kehittymiseen vaikuttaa 

hänen sosiaalinen ympäristönsä. Hänen mielestään vanhemmat vaikuttavat lapsen tavoiteo-

rientaation muotoutumiseen omalla käyttäytymisellään. Lapsen ja vanhemman välillä käy-

dyistä keskusteluista ja kommenteista käy ilmi se, mikä on vanhemmille tärkeää lapsen 

liikuntasuorituksessa: voitto vai liikunnan ilo. Lapsen varttuessa myöhemmin merkittäviä 

sosiaalistajia ovat koulu, kaverit ja harrastusryhmät. Tutkijat haluavatkin tuoda esiin opet-

tajan toimintaan sisältyvän piiloviestinnän merkityksen. Puheissa ja eleissä tulee helposti 

viestitettyä erilaisia itselle tärkeitä arvoja ja merkityksiä, joita ei aina tiedosteta. Amesin 

näkemyksen pohjalta voidaan todeta, että opettajan tulee tarkkailla myös omaa toimintaan-

sa liikuntatunneilla, sillä myös erilaisilla kommenteilla ja kysymyksillä saatetaan korostaa 

kilpailuorientoitunutta ilmapiiriä, vaikka tämä ei olisikaan itse tarkoitus. 

Edellä mainitut asiat on tärkeää huomioida koululiikunnassa erityisesti myös sen vuoksi, 

että yksilö voi olla yhtä aikaa sekä kilpailu- että minäorientoitunut, eikä näitä suuntauksia 

voi nähdä toisiaan poissulkevina.  Näin ollen kilpailuorientaatiota ei tule nähdä motivaati-

oon negatiivisesti vaikuttavana tekijänä, mikäli yksilö on samanaikaisesti myös vähintään 

yhtä tehtäväorientoitunut. (Jaakkola, Liukkonen ja Kokkonen, 2003, s. 34.) Motivaation 

muodostumisen kannalta ongelmallisin tilanne on, jos oppilas on minäorientoitunut ja il-

mapiiri on kilpailua korostava. Vaikka koettu pätevyys olisi korkea, tulevat suoritustilan-

teet voivat vaikeutua, kun toiminnan sisäinen kiinnostus alenee. Motivaation kannalta op-

timaalinen tilanne on tehtäväorientoitunut lapsi tehtäväsuuntautuneessa ympäristössä. 

(Liukkonen, 1998, s. 37.) Yksilöllisistä eroista ja tilannetekijöistä johtuen yksilön orientoi-

tuminen voi vaihdella, ja eri tilanteissa voi olla sekä minäorientoituneita että tehtäväorien-

toituneita oppilaita. Tästä johtuen motivaatioilmaston luomisessa olisikin hyvä käyttää 

elementtejä kummastakin orientoitumismallista niin, että tunnit pääsääntöisesti noudattavat 

tehtäväsuuntautuneisuutta ilmapiiriä, mutta lisäksi silloin tällöin opetuksen ja motivoimi-

sen tukena käytetään myös kilpailua korostavia tehtäviä.   
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4.3 Itsemääräämisteoria 

Decin ja Ryanin itsemääräämisteorian mukaan (1985, s. 26–32; 2000, s. 68 ja 74) ihmisillä 

on kolme psykologista perustarvetta. Nämä perusluonteiset psykologiset tarpeet ovat koet-

tu autonomia, koettu pätevyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Nämä kolme perustarvetta 

ovat sisäisen motivaation perusta.  Niiden pohjalta voidaan selittää sisäisen motivaation 

vahvistumisen ja ylläpitämisen ehtoja. Lisäksi sosiaaliset tekijät ja ympäristö voivat joko 

lisätä tai vähentää sisäistä motivaatiota. Teoria eroaakin Nichollsin tavoiteorientaatioteori-

asta, jossa tarkastelun lähtökohtana on vain koettu pätevyys minä- ja tehtäväorientoituneis-

sa suunnissa.  

Soini (2006, s. 22) tuo esiin, että tavoiteorientaatioteorian tapaan myös itsemääräämisteoria 

on sosiaaliskognitiivinen, mutta teoria huomioi koetun pätevyyden lisäksi myös muut kog-

nitiiviset (autonomian sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemukset) että sosiaaliset 

(liikuntatunnin motivaatioilmasto) tekijät. Näiden tekijöiden pohjalta Decin ja Ryanin 

(2000, s. 68–70 ja 75) mukaan muodostuu motivaatio toimintaa kohtaan. Syntynyt moti-

vaatio vaikuttaa osallistumishalukkuuteen, viihtymiseen sekä käyttäytymiseen. Oppilaan 

itsemäärääminen muodostuu positiiviseksi, mikäli tarpeet tyydyttyvät ja tehtävään osallis-

tuminen tapahtuu yksilön vapaasta tahdosta. Tehtävä itsessään on siis sisäisesti motivoiva. 

Mikäli toiminta on ulkoa ohjattua, perustarpeet eivät tyydyty ja sosiaalinen ilmapiiri koe-

taan kielteiseksi. Soini (2006, s. 22) näkeekin, että koululiikunnan motivaatioilmaston 

avulla perustarpeita voidaan joko tyydyttää tai ehkäistä. Seuraavaksi tarkastellaan yksityis-

kohtaisemmin itsemääräämisteorian osa-alueita. 

Koettu autonomia. Koetulla autonomialla tarkoitetaan yksilön mahdollisuutta säädellä ja 

vaikuttaa omaan toimintaansa (Deci & Ryan, 1985, s. 57). Koettu autonomia muodostaakin 

tärkeän lähtökohdan koko itsemääräämisteorialle, sillä se vaikuttaa ratkaisevasti siihen, 

muodostuuko motivaatio sisäiseksi vai ulkoiseksi (Soini, 2006, s. 24). Ei riitä, että yksilö 

kokee vain pätevyyden tunnetta. Hänellä täytyy olla tuntemusta siitä, että hän voi itse vai-

kuttaa omaan toimintaansa. (Deci & Ryan, 2000, s. 70.) Sisäinen motivaatio perustuukin 

koetun autonomian tarpeeseen. Autonomiset työskentely-, ja toimintatavat ovat yhteydessä 

sisäiseen motivaatioon, kun taas toiminnan kontrollointi ja ohjaaminen ulkopuolelta vähen-

tävät koetun autonomian tunnetta ja näin ollen myös sisäistä motivaatiota. (Deci & Ryan, 

1985, s. 49 ja 57–61.)  
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Piagetin (Piaget ja Inhelder 1977) teoriassa konkreettisten operaatioiden vaiheessa oleva 

lapsi (7–11-vuotias) oppii toimimaan aikaisempaa itsenäisemmin. Eriksonin (1982) elä-

mänkaariteoriassa samanikäisiä lapsia koskeva kriisi on ahkeruus-alemmuudentunne. Täl-

löin lapsi haluaa tehdä työtä toiminnan itsensä takia. Näiden kehitystekijöiden voidaankin 

nähdä olevan yhteydessä koetun autonomian tarpeeseen ja sen merkityksen korostumiseen 

juuri kouluiässä. Alle kouluikäiset lapset ovat hyvin innokkaita liikkumaan ja leikkimään. 

Heitä ei tarvitse motivoida liikkumaan vaan heille riittää liikunnan tuoma ilo. Oppilaan 

kasvaessa tämä luontainen taipumus liikkua näyttää kuitenkin katoavan ja motivoinnin 

merkitys korostuu. 

Koettu pätevyys. Decin ja Ryanin (1985, s. 58) mukaan ihmisellä on tarve kokea itsensä 

päteväksi ja arvokkaaksi. Pätevyyden kokemukset syntyvät yksilön kyvyistä hänen toimi-

essaan suhteessa sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Itsemääräämisteoriassa koettu pätevyys 

syntyy siitä, millaista tyydytystä hän kokee omasta oppimisestaan. Pätevyyden kokemuksia 

vahvistaa tehtävästä itsestään tuleva tyydytys. Ulkoinen kontrollointi ja tehtävästä itsestään 

tulevan tyydytyksen puuttuminen heikentävät tehtävään sitoutumista sekä tuloksia. (Deci 

& Ryan, 2000, s. 76; Soini, 2006, s. 25.) Koettua pätevyyttä käsiteltiin myös tavoiteorien-

taation yhteydessä, jonka mukaan pätevyys perustuu itsevertailuun sekä normatiiviseen 

vertailuun.  

Soini pitää pätevyyden kokemusta hierarkkisena rakenteena, ja jakaa minäkäsityksen eri 

alapätevyysalueisiin, kuten fyysiseen, akateemiseen ja sosiaaliseen. Kukin osa-alue voi-

daan jakaa vielä pienempiin osiin. (Soini, 2006, s. 25.) Yksilöt voivat kokea fyysistä päte-

vyyttään eri tavoin. Toinen pitää tärkeänä lajitaitoja, kun taas toiselle yleisesti hyvä fyysi-

nen kunto tuottaa pätevyyden tunnetta.  

Yksilö voi kokea olevansa sosiaalisesti ja akateemisesti pätevä, mutta ei fyysisesti. Päte-

vyydenkokemuksella on merkitystä, mikäli pätevyysalue koetaan itselle tärkeäksi. (ibid., 

25.) Itsearvostuksen kannalta tilanne on huono, jos fyysinen pätevyys on yksilölle merki-

tyksellinen, mutta hän ei koe pätevyyden tunnetta kyseisellä alueella. Mikäli fyysinen osa-

alue koetaan kokonaan merkityksettömäksi, ei koetulla pätevyydellä ole merkitystä itse-

tunnon kannalta. Liikunnanopetuksen ja motivoinnin näkökulmasta vaikean tilanteen muo-

dostaa oppilas, joka ei koe fyysistä osa-aluetta itselleen merkityksellisenä. Tällöin oppilas 

tuskin jaksaa yrittää parastaan ja kehittää taitojaan. Soini (ibid., 25) näkee, että positiiviset 
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kokemukset alapätevyysalueella voivat nostaa sitä hierarkiassa ylöspäin ja näin ollen pa-

rantaa yksilön yleistä käsitystä itsestään. Tämän perusteella positiivisten kokemusten tar-

joamista voidaan pitää liikunnanopetuksessa tärkeänä. Tutkijat jäivät pohtimaan, päteekö 

tämä oletus kuitenkaan oppilaaseen, joka ei koe fyysistä osa-aluetta itselleen lainkaan mer-

kityksellisenä.  

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Deci ja Ryan määrittelevät (ks. Soini, 2006, s. 25–26) so-

siaalisen yhteenkuuluvuuden yksilön pyrkimykseksi etsiä läheisyyttä, kiintymystä, yhteen-

kuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta toisten ihmisten kanssa. Ihmisellä on luontainen 

tarve kuulua ryhmään ja tuntea itsensä hyväksytyksi. Sosiaalisen ympäristön ilmapiiri voi 

muodostua joko sisäistä motivaatio edistäväksi tai estäväksi riippuen siitä, tukeeko se yksi-

lön psykologisia perustarpeita (Deci & Ryan, 2000, s. 68).  

Soini (2006, s. 25–26) pitää kavereiden kesken pelattavaa pallopeliä esimerkkinä toimin-

nasta, johon liittyy sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja sisäisen motivaation edistäminen. Pe-

laaminen on kivaa, ja sitä tehdään vapaaehtoisesti. Mikäli pelaaminen tapahtuu ulkoa ohja-

tusti esimerkiksi opettajan toimesta, pelaaminen ei luultavasti enää ole niin houkuttelevaa 

ja innostavaa. Soinin esimerkin kaltainen tilanne on harvoin koulun liikuntatunneilla mah-

dollista, sillä kaikki koulussa tapahtuva toiminta on aina jossakin määrin ulkoapäin ohjat-

tua.  

4.4 Motivaatioilmasto 

Toiminnan psykologisella ilmapiirillä tarkoitetaan motivaatioilmastoa, joka puolestaan 

vaikuttaa siihen, miten yksilö kokee oman pätevyytensä liikuntatunneilla. Se ikään kuin 

ohjaa toiminnan tavoitteita tehtävä- tai kilpailusuuntautuneesti. Epsteinin TARGET-malli 

(ks. taulukko 1) kuvaa näiden kahden motivaatioilmaston tyypillisiä piirteitä. Malli jaetaan 

kuuteen didaktiseen ja pedagogiseen osa-alueeseen, joita ovat tehtävien muodostaminen, 

auktoriteetti, palautteen antaminen, ryhmittely, arvioiminen sekä ajankäyttö. (Jaakkola, 

2003, s. 143; Soini, 2006, s. 30.) 

Jaakkolan mukaan (2003, s. 142) opettajalla on suuri vaikutus siihen, millaiseksi liikunta-

tuntien ilmasto muodostuu. Liukkonen (1998, s. 41) nostaa erityisesti esille palautteenan-

non ja määrittelee sen yhdeksi motivaatioilmastoa sääteleväksi tekijäksi.  
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Tehtäväsuuntautunut ilmasto lähestyy lasta ja hänen tarpeitaan yksilön tasolta. Tavoitteena 

on saada lapsi tuntemaan itsensä tärkeäksi osaksi heterogeenistä ryhmää, ja myös tehtävis-

sä on huomioitu lapsen yksilölliset edellytykset. Opettajan tehtävänä on kannustaa lasta 

vastuullisuuteen ja luoda sellaiset edellytykset, jotta lapsi voi tehdä omia valintamahdolli-

suuksia erilaisten tehtävien suhteen. Palautteen annossa on tärkeää, että se kohdistuu itse 

suoritukseen ja lapsen yksilölliseen kehitykseen. Tuntisuunnitelmia ei tarvitse noudattaa 

orjallisesti ja ajankäyttö on joustavaa. Hyvässä tehtäväsuuntautuneessa ilmapiirissä jokai-

nen lapsi saa onnistumisenkokemuksia sekä pystyy selviytymään omalle taitotasolleen 

sopivista haasteista. (Liukkonen, 1998, s. 40–45; Soini, 2006, s. 30.) 

Kilpailua korostava toiminta on kilpailusuuntautunutta motivaatioilmastoa. Kaikilla oppi-

lailla on samat tavoitteet ja haasteet eikä harjoitteissa ole vaihtelua. Lahjakkaimmat oppi-

laat ovat tunnin keskipisteenä, ja ryhmä kootaankin näiden lahjakkaimpien oppilaiden toi-

mesta. Opettajan huomio kiinnittyy usein muita oppilaita lahjakkaampien oppilaiden oh-

jaamiseen, ja saavutetut onnistumiset palkitaankin usein julkisesti. Opettaja on auktoriteet-

ti, jolla on päätäntävalta asioihin. Palaute ja arviointi keskittyvät suorituksen lopputulok-

seen ja vertailuun, joka annetaan julkisesti. Ajankäyttö on rajattua ja tuntisuunnitelmaa 

noudatetaan tiukasti. (Liukkonen, 1998, s. 40–45; Soini, 2006, s. 30.) 

Taulukko 1. Motivaatioilmasto Epsteinin TARGET-mallia mukaillen 

 Tehtäväsuuntautunut ilmasto Kilpailusuuntautunut ilmasto 

Tehtävien muodostami-

nen 

Monipuolisia, vaihtelevia, taitotasoon nähden 

sopivia 

Samanlaiset kaikille 

Auktoriteetti Demokraattinen, oppilaat osallistuvat toimin-

taa koskevaan päätöksentekoon 

Opettaja päättää kaikki tehtävät ja toimin-

tatavat 

Palautteen  

antaminen 

Annetaan yksityisesti ja on informatorista eli 

suorituksesta tietoa antavaa 

Annetaan julkisesti 

Ryhmittely Heterogeenista, yhteistyötä arvostetaan Homogeenista, sosiaalista vertailua ja 

kilpailua arvostetaan 

Arvioiminen Perustuu omissa taidoissa kehittymiseen ja 

yrittämiseen, virheet osana oppimista 

Perustuu voittamiseen ja sosiaaliseen 

vertailuun, virheistä rangaistaan 

Ajankäyttö Joustavaa Rajattua ja etenee tarkasti tuntisuunnitel-

man mukaan 

 

Edellä käsiteltyjen motivaatioon liittyvien sisältöjen perusteella voidaan todeta, että oppi-

laan motivointi ei ole kovinkaan yksinkertaista. Opetuksessa on otettava yhtä aikaa huomi-

oon monta eri tekijää, kuten yksilö ja sosiaalinen ympäristö. Nämä kaikki tekijät ovat osal-
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taan vaikuttamassa motivaation syntymiseen. Opettaja voi tuskin koskaan saavuttaa tilan-

netta, jossa jokaisen oppilaan motivaatio olisi paras mahdollinen. Kuten tavoiteorientaatio-

teorian ja itsemääräämisteorian pohjalta voidaan todeta, on opettajalla kuitenkin mahdolli-

suus tukea oppilaan motivaation syntymistä ja sen säilymistä motivaatioilmaston avulla, 

jossa opettajan toiminnalla on suuri merkitys. Opettaja voikin pyrkiä motivoimaan oppilai-

ta hyvin pitkälti oman opetuksensa pedagogisella tarkastelulla. Tärkein näkökulma moti-

voinnissa on oppilaan sisäisen motivaation herättäminen. Tämä onkin koulumaailmassa 

haastava tehtävä, sillä kuten jo aiemmin mainittiin, kaikki koulussa tapahtuva toiminta on 

jossain määrin ulkoapäin ohjattua. 
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5 TEKNOLOGIAPERUSTAINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Tässä tutkimuksessa teknologiaperustaisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan oppimisym-

päristöä, jossa liikunnanopetuksen tukena käytetään teknologisia laitteita. Laitteiden käyt-

täminen ja niiden toimintaperiaatteiden sisäistäminen ei ole itse tarkoitus, vaan niiden avul-

la pyritään tuomaan uusia ulottuvuuksia ja lisää monipuolisuutta liikunnanopetukseen.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2004, s. 18) mukaan oppimisympäristön tulee ottaa 

huomioon oppilaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen osa-alue ja tukea oppilaan kasvua 

ja kehitystä sekä luoda turvallisuutta. Kiinnostavien haasteiden ja ongelmien avulla tuetaan 

oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistetään hänen itseohjautuvuutta, ak-

tiivisuutta sekä luovuutta. Oppimisympäristön tulisi ohjata oppilasta omien tavoitteiden 

asettamisessa sekä itsereflektoinnissa. Oppilas voi osallistua myös oppimisympäristönsä 

rakentamiseen ja kehittämiseen. Oppilaiden keskinäistä sekä opettajan ja oppilaan välistä 

vuorovaikutusta tulisi tukea oppimisympäristön avulla. Myös ryhmän jäsenenä työskentely 

ja toimiminen on tärkeää. Tavoitteena on ilmapiiri, joka on myönteinen, avoin, kiireetön 

sekä rohkaiseva. Vastuu ilmapiirin ylläpitämisestä kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, s. 19) mainitut opetuksessa käytet-

tävät työtavat kehittävät ajattelun, oppimisen sekä ongelmanratkaisuntaitoja, työskentely-

taitoja sekä sosiaalisia taitoja. Niiden tulisi tukea oppilaan aktiivista osallistumista. Erik-

seen mainitaan myös tieto- ja viestintätekniikan taitojen edistäminen. Työtapojen valinnas-

sa tulisi huomioida eri-ikäisten lasten tarpeet sekä antaa heille mahdollisuus luovaan toi-

mintaan, elämyksiin ja leikkiin. Edellä mainituilla oppimisympäristön raameilla on paljon 

yhtäläisyyksiä Epsteinin Target -mallin tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston kanssa 

(ks. taulukko 1). 

Järvelä, Häkkinen ja Lehtinen (2006a, s. 62–63) ovat sitä mieltä, että teknologialla tuetut 

oppimisympäristöt antavat oppilaalle valinnan vapautta. Oppijan on mahdollista asettaa 

omia henkilökohtaisia tavoitteita ja edetä niiden mukaisesti. Opetuksessa voidaan siis 

huomioida erilaiset oppijat. On otettava huomioon myös ei-toivottavia seuraamuksia, jota 

informaation määrän ja saatavuuden kasvu tuo tullessaan. Näitä asioita voivat olla esimer-

kiksi tarkkaavaisuuden hajaantuminen ja ahdistuksen tuntemukset. Teknologian opetus-

käyttö vaatii siis oppijalta myös kykyä itsesäätelyyn ja oman toiminnan kontrollointiin. 
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Liikuntakulttuuri on kehittynyt siihen suuntaan, että nykyajan liikkujille liikunta on ikään 

kuin suoritus, joka pitää analysoida ja tallentaa, jotta henkilökohtaisia tuloksia voitaisiin 

myös parantaa. Laitteilla pyritään helpottamaan harrastamista ja ennen kaikkea madalta-

maan liikunnan harrastamisen aloituskynnystä. Saarnivaara uskookin, että jatkossa liikku-

jat tulevat tarvitsemaan yhä enemmän urheilun harrastamista helpottavia laitteita, jotka 

soveltuvat oman liikkumisen mittaamiseen tai seurantaan. (Saarnivaara, 2004, s. 26–27.) 

Nykypäivänä myös lapset ja nuoret ovat päivittäin tekemisessä teknologian kanssa, joten 

sen vuoksi on hyvä löytää myös heille uusia ja motivoivia liikuntaan kannustavia mene-

telmiä ja ympäristöjä. Teknologiaa onkin alettu jo pikkuhiljaa soveltamaan myös koulujen 

liikunnanopetukseen. 

Urosen mukaan (2008, s. 15–16) Polar Electron kehittämää erityisesti koulukäyttöön sopi-

vaa Polar education -järjestelmää on alettu käyttää viime vuosien aikana kaikilla kouluas-

teilla eri puolilla Suomea. Järjestelmän ja sykemittareiden avulla pyritään tukemaan yksi-

löitä niin, että jokainen heistä löytäisi oman liikuntamotivaationsa. Erityisen huomionar-

voinen asia on yksilöllisyys, sillä oppilaat ovat usein kunnoltaan hyvin eritasoisia. Jokaisen 

yksilön tulisi liikkua juuri itselleen sopivalla tasolla, jotta liikkuminen tuntuisi hyvälle ja 

sen maksimaalinen hyöty saataisiin käytettyä. Sykemittarin tuomat mahdollisuudet koulu-

liikuntaan ovat rajattomat, sillä mittaria voi käyttää lähes kaikissa liikuntamuodoissa ja -

lajeissa. Urosen artikkelissa opetuksessa paljon sykemittaria käyttäneet liikunnan lehtorit 

ovatkin sitä mieltä, että sykemittari on yksi keino motivoida oppilaita huolehtimaan heidän 

perus- ja kestävyyskunnostaan. Henkilökohtaisten tulosten, kuten sykekäyrän, näkeminen 

on jo itsessään oppilaita motivoivaa.  

Myös Savolaisen (2008, s. 49) artikkelista käy ilmi, että teknisen laitteen, esimerkiksi as-

kelmittarin, yhdistäminen liikuntaan innostaa, kannustaa ja motivoi yksilöitä huomaamat-

takin liikkumaan. Askelmittareiden käyttö tuo sykemittareiden ohella uutta näkökulmaa 

koulujen liikuntatunneille. Sen avulla voidaan verrata eri liikuntalajeista kertyviä askeleita 

tai arvioida päivittäisten askelten määrää testaamalla eripituisia reittejä esimerkiksi kotoa 

koululle tai lähikauppaan. Yksilö saa päivittäin kattavaa tietoa aktiivisuustasostaan, ja näin 

ollen voi motivoitua pohtimaan mahdollisia tarvittavia muutoksia oman arkiliikunnan suh-

teen. Liikunta- ja urheiluvälinevalmistaja Silva on suunnitellut yhdessä Liikunnan ja terve-

ystiedon opettajien etujärjestön kanssa kampanjaa, jonka tavoitteena on lisätä koululaisten 
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arkiliikuntaa. Opettajille jaetaan materiaalia askelmittauksesta sekä sen hyödyntämisestä 

koululiikunnassa. 
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6 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 

Tämän tutkimuksen kannalta oleellisia ovat ne tutkimukset, jotka koskevat liikuntamoti-

vaatiota, teknologisten laitteiden vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen sekä teknologian so-

veltamista liikuntaan. Esiteltävät tutkimukset valittiin toisiaan täydentäen sisällön ja tuo-

reuden perusteella. 

1) Vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa The motivation of children to play an active video 

game tutkittiin lasten motivaatiota pelata aktiivista videopeliä. Tutkimuksen koehenkilöt 

valittiin sukkulajuoksutestin perusteella, johon osallistui kaikki 9–12-vuotiaat oppilaat nel-

jästä hollantilaisesta alakoulusta. Tulosten perusteella tämän tutkimuksen koehenkilöiksi 

valittiin kunnoltaan 27 heikointa oppilasta. Heidät jaoteltiin kahteen ryhmään, joista toisen 

ryhmän 14 jäsentä pelasivat tanssipeliä ainoastaan kotona. He saivat pelata peliä niin usein 

kuin tahtoivat, ja heidän tuli kirjata pelattu aika ylös kalenteriin. Toisen ryhmän 13 jäsentä 

saivat samat ohjeet kuin edellinen ryhmä, mutta sen lisäksi heille järjestettiin kerran vii-

kossa 60 minuutin mittainen yhteinen pelituokio valvotuissa oloissa. He saivat harjoitella 

yhdessä ja pelata toisiansa vastaan. Tuokioiden tarkoituksena oli lisätä tanssipelin suosiota 

lisäämällä kilpailullisia elementtejä sekä vuorovaikutusta toisten pelaajien kanssa. (Chin A 

Paw, Jacobs, Vaessen, Titze ja Mechelen, 2008, s. 164.) 

Koehenkilöille suoritettiin mittaukset myös 6 ja 12 viikon interventiojakson jälkeen. Suk-

kulajuoksutestin lisäksi heiltä mitattiin BMI (body mass index kg/m2) sekä neljän lihas-

ryhmän lihasmassa. Näiden lisäksi kyselylomakkeen avulla arvioitiin fyysistä aktiivisuutta. 

Motivaatio pelaamista kohtaan heijastui suoraan pelaamisen kulutetusta ajasta, jonka kukin 

oli merkannut ylös kalenteriin (min/päivä). Ryhmien erojen mittaamiseen käytettiin t-

testiä. (ibid., 164.) 

Kahdestakymmenestäseitsemästä lapsesta 11 keskeytti tutkimuksen aikana. Tutkimuksen 

loppuun saakka jatkoi 16 oppilasta, joista vain kaksi oli poikia. Keskeyttäneitä lapsia oli 

huomattavasti enemmän ryhmässä, jotka pelasivat peliä ainoastaan kotona. Syynä keskeyt-

tämiselle oli tekniset vaikeudet, sairaudet ja kykenemättömyys osallistua mittauksiin. 12 

viikon interventiojakson aikana ryhmä, jolle järjestettiin yhteisiä pelituokioita, pelasi kaksi 

kertaa enemmän kuin ryhmä, joka pelasi ainoastaan kotona. Syyt, miksi peliä ei pelattu 

säännöllisesti, olivat tekniset ongelmat, tietokoneen tarve sekä tilan tarve tietokoneen edes-
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sä, tylsä musiikki sekä ikävystyminen. Mikäli tekniset ongelmat ovat ratkottavissa ja yhtei-

siä pelituokioita on mahdollista järjestää, niin tanssipeli voi edistää lasten fyysistä aktiivi-

suutta. (ibid., 164–166.) Tutkimuksesta käy ilmi, mitkä tekijät voivat muodostaa esteitä 

motivaation syntymiselle pelattaessa aktiivista videopeliä. Huomionarvoista on, että tässä 

tutkimuksessa yhteisillä pelituokioilla oli merkitystä pelaamismotivaation syntymiselle. 

Teknologinen laite sovellettuna sosiaaliseen tilanteeseen tuotti siis pelaamisen kannalta 

paremman tuloksen. Tästä voidaankin päätellä, että pelkkä laite ei välttämättä ole kovin 

tehokas motivointikeino, vaan se tulee liittää osaksi opetusta, jossa huomioidaan myös 

muut motivaatioon vaikuttavat tekijät.  

2) Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttamassa FutureStep -hankkeeseen 

kuuluvassa tutkimuksessa FutureStep – Enhancing childrens’s wellbeing by using activity 

monitors in formal and informal contexts selvitettiin oppilaiden ja heidän opettajiensa ko-

kemuksia Polar Electron FA20 -aktiivisuusmittarin sekä harjoittelupäiväkirjan (polarper-

sonaltrainer.com) käytöstä sekä aktiivisuusmittarin vaikutusta oppilaiden fyysiseen aktiivi-

suuteen. Tämän tutkimuksen tekijät suorittivat opintoihinsa kuuluvaa teemaharjoittelua 

koko tutkimus- ja kehittämishankkeen ajan, ja näin ollen olivat mukana tutkimuksen kai-

kissa vaiheissa. (Mikkola, Kumpulainen, Rahikkala, Pitkänen, Korkeamäki ja Hytönen, 

2010, s. 5687–5694.) 

Tutkimus suoritettiin Oulussa Myllytullin peruskoulussa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 

47 oppilasta sekä heidän liikunnanopettajat (N=2). Oppilaat olivat iältään 14–15-vuotiaita. 

Maaliskuussa 2009 oppilaille (N=44) tehtiin alkumittaus, jossa kyselylomakkeen avulla 

selvitettiin oppilaiden taustatietoja sekä sen hetkisiä tapoja harrastaa liikuntaa. Tämän jäl-

keen he saivat käyttöönsä aktiivisuusmittarit. Mittaria sai käyttää sekä koulussa että vapaa-

ajalla yhteensä kahden kuukauden ajan toukokuulle 2009 asti, mutta osa oppilaista halusi 

jatkaa käyttöä myös kesäloman ajaksi. Toukokuussa suoritettiin loppumittaus (N=41), jos-

sa kyselylomakkeen avulla selvitettiin oppilaiden käyttökokemuksia mittarista koulussa ja 

vapaa-ajalla sekä mittarin vaikutusta oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen. Syyskuussa 2009 

suoritettiin sama kysely oppilaille, jotka käyttivät aktiivisuusmittaria myös kesälomansa 

aikana. Kyselylomakkeen perusteella valittiin viisi, fyysiseltä aktiivisuudeltaan erilaista, 

oppilasta puolistrukturoituun haastatteluun, jossa haluttiin saada tarkempaa tietoa heidän 

käyttökokemuksistaan. Myös havainnoimista käytettiin yhtenä aineistonkeruumenetelmänä 

pääosin toisen liikunnanopettajan toimesta. (ibid., 5687–5694.) 
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Tämän pilottitutkimuksen mukaan teknologialla voi tukea pedagogista käytäntöä, jolla 

puolestaan voidaan tukea tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa liikunnan tunneilla. 

Lähes puolet pilottitutkimukseen osallistuvista oppilaista koki, että liikkuminen aktii-

visuusmittarin kanssa on palkitsevampaa kuin liikkuminen ilman sitä. Yli puolet oppilaista 

oli sitä mieltä, että aktiivisuusmittari soveltuu hyvin liikunnan tunneille, ja 34 % oppilaista 

koki saavansa enemmän irti liikunnan tunneilta silloin, kun sai käyttää siellä myös aktii-

visuusmittaria. Oppilaat jotka eivät olleet tyytyväisiä mittarin käyttöön, ilmoittivat syyksi 

mittarin tuntuvan epämukavalta ranteessa ja sen olevan liian suuri kannettavaksi. (ibid., 

5687–5694.) 

3) Jaakkolan, Liukkosen ja Kokkosen (2003, s. 33–38) tutkimuksessa selvitettiin oppilai-

den tavoiteorientaation kehittymistä vuoden mittaisen liikunnanopettajien täydennyskoulu-

tusohjelman aikana. Tutkimuksen koehenkilöt olivat normaaliin koululiikuntaan osallistu-

via 15-vuotiaita nuoria. Varsinaisia tutkimusryhmään kuului 178 oppilasta sekä heidän 

neljä opettajaansa, ja vertailuryhmässä oli 259 oppilasta ja viisi opettajaa. Tutkimusryh-

mään kuuluville opettajille järjestettiin viikoittain erilaisia koulutustilaisuuksia, joiden tar-

koituksena oli ohjata opettajia korostamaan omassa opetuksessaan tehtäväorientaatiota 

(tehtäväsuuntautuneisuutta) korostavia opetusmenetelmiä. Vertailuryhmään kuuluvia opet-

tajia ei koulutettu.  

Alkumittaukset suoritettiin syyskuussa 1999 ja loppumittaukset huhtikuussa 2000. Oppi-

laiden tavoiteorientaation mittaamiseen käytettiin Robertsin, Balaguen ja Treasuren (1998) 

kehittämää, mutta Liukkosen (1998) suomentamaa Perception of Succes Questionnaire -

mittaria. Tutkimuksissa konfirmatorinen faktorianalyysi ja sisäiset yhdenmukaisuusker-

toimet osoittivat sen, että mittaria voitiin pitää sekä luotettavana että pätevänä mittaamaan 

oppilaiden tavoiteorientaatiota. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tutkimusryhmän teh-

tävä- ja kilpailuorientaatio (tehtävä-ja minäsuuntautuneisuus) pysyivät samalla tasolla, 

joten opettajien koulutusohjelmalla ei ollut siis vaikutusta oppilaiden tavoiteorientaatioon. 

Yhden vuoden kestävä kokeilu ei siis riitä muuttamaan persoonallisuuteen sidoksissa ole-

vaa tavoiteorientaatiota. Tämän perusteella voidaankin olettaa, että muutokset tavoiteorien-

taatiossa edellyttävät vaikuttamista pitkällä aikavälillä. (ibid., 33–38.) 

4) Pohjois-Amerikassa Tennesseen yliopistossa on tutkittu askelmittari-interventiojakson 

vaikutusta koululaisten fyysiseen aktiivisuuteen. Effects of Group- and Individual-Based 

Step Goals on Children’s Physical Activity Levels in School -tutkimuksessa oli mukana 
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kaksi koulua, joista molemmista valittiin satunnaisesti kaksi luokkaa. Molempien koulujen 

luokat jaettiin niin, että toisen luokan oppilaat keräsivät henkilökohtaisia askelmääriä ja 

toisen luokan oppilaat keräsivät koko luokan yhteistä askelmäärää. Kaiken kaikkiaan tut-

kimukseen osallistui yhteensä 109 neljäsluokkalaista oppilasta, joista 56 oli poikia ja 53 

tyttöä. Toisessa koulussa oppilailla oli liikuntaa kaksi 30 minuutin tuntia viikossa ja toisel-

la koululla yksi 50 minuutin tunti viikossa. (Kang & Brinthaupt, 2009, s. 148–158.)  

Interventiojakso koostui kahdesta osasta, johon kuului kahden viikon mittainen vertailujak-

so ja kuuden viikon mittainen askelmittarikokeilu koulussa. Askelmittareita säilytettiin 

koulussa ja aamuisin oppilaat ottivat ne käyttöönsä. Ennen kotiin lähtöä oppilaat tallensivat 

päivän aikana kertyneet askelmäärät. Kahden ensimmäisen käyttöviikon aika oppilaat sai-

vat käyttää askelmittaria vapaasti koulupäivän aikana. Tämän jälkeen heille asetettiin ta-

voitteeksi lisätä tähän mennessä kertyneiden askelmäärien keskiarvoa viidellä prosentilla 

seuraavan kahden viikon aikana. Sama toistettiin vielä kaksi kertaa seuraavan neljän viikon 

aikana. Yhteensä askelmittaria käytettiin siis kahdeksan viikon ajan ja uusi askelmääräta-

voite määriteltiin kolme kertaa. Kahden ryhmän tavoitteena oli lisätä henkilökohtaista as-

kelmäärää ja kahden muun ryhmän tavoitteena oli lisätä koko luokan yhteistä askelmäärää. 

Oppilaat merkitsivät koulupäivän jälkeen kyllä- ja ei-vastauksilla, oliko päivän tavoite to-

teutunut. Opettaja tarkisti jokaisen lapsen kohdalta, vertaamalla mittaria ja oppilaan vasta-

usta, oliko vastaus oikein. (ibid., 148–158.) 

Kuuden viikon interventiojakson aikana lasten keskimääräinen askelmäärä kasvoi 19 % 

verrattuna kahteen ensimmäiseen viikkoon. Tutkimuksen tekijät toteavat, että tämän tutki-

muksen tulokset sekä aiemmat tutkimukset osoittavat, että askelmittarin käyttö yhdessä 

asetetun tavoitteen kanssa saattaa lisätä lasten fyysisen aktiivisuuden tasoa. Fyysisesti ak-

tiivisten lasten välillä ei ollut merkittävää eroa henkilökohtaisen ja koko luokkaa koskevien 

tavoiteryhmien välillä. Fyysiseltä aktiivisuudeltaan vähän liikkuvien lasten kohdalla henki-

lökohtaiseen tavoiteryhmään kuuluvat lapset saavuttivat korkeammat askelmäärät kuin 

luokan yhteistä askelmäärää kerryttävät vähän liikkuvat oppilaat. Ryhmätavoitteen asetta-

minen puolestaan oli tehokkaampi aktiivisilla lapsilla verrattuna vähän liikkuviin lapsiin. 

(ibid., 148–158.)  

5) Polar Electro on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa tehnyt tutkimuksen sykemit-

tareiden käytöstä koululaisilla. Tutkimukseen osallistui 210 hongkongilaista 9–11-
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vuotiasta oppilasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida pystyykö sykemittari henkilö-

kohtaisena ja toistuvana palautteen antajana lisäämään Kiinan peruskoulujen lasten fyysis-

tä aktiivisuutta yksin tai yhdistettynä kasvatukselliseen komponenttiin. (McManus, Mas-

ters, Laukkanen, Yu, Sit ja Ling, 2008, s. 402–408.) 

Tutkimuksen koehenkilöt eli kolmen alakoulun oppilaat valittiin satunnaisesti. Kouluista 

kaksi muodostivat interventioryhmät, joista toisella ryhmällä oli lisäksi tavallista terveys-

tiedon opetusta ja toisella ryhmällä oli erityinen kasvatuksellinen ohjelma, jossa lisättiin 

oppilaiden tietoutta fyysisestä aktiivisuudesta sekä sydämeen liittyvästä terveydestä. Yksi 

kouluista oli kontrolliryhmä, jolla ei ollut sykemittareiden käytön lisäksi muuta opetusta. 

(ibid., 402–408.) 

Tulokset osoittivat, että fyysisen aktiivisuuden lisääntymistä tapahtui riippumatta siitä si-

sältyikö opetukseen terveyskasvatusta. Sykemittarista saatu henkilökohtainen palaute sai 

heidät liikkumaan aktiivisemmin. Tutkimus oli lyhytkestoinen ja siirtyminen itsesäätelyyn 

ilman sykemittareita vaatisi pitkäkestoista interventiota. Tutkimuksen mukaan on kuitenkin 

todennäköistä, että lapset eivät tule käyttämään mittaria päivittäin pitkän ajanjakson aika-

na. Tämän vuoksi tutkimuksessa ehdotetaankin, että sykemittareita käytettäisiin joka kou-

luvuosi toistuvasti lyhyissä jaksoissa yhdistettynä terveystiedon opetukseen. (ibid., 402–

408.) Tieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna tulee ottaa huomioon, että tutkimuksen on 

toteuttanut yritys. 

6) Pro gradu -tutkimuksesta Sykemittari koulussa käy ilmi, että sykemittari on oiva apuvä-

line koulun liikuntatunneille. Kenttämaa ja Parkkisenniemi ovat sitä mieltä, että sykemitta-

ri niin sanotusti uutena laitteena motivoi lapsia liikkumaan. Sen avulla oppilas voi seurata 

myös omaa kehittymistään, ja tämä omalta osaltaan voi myös motivoida heitä liikkumaan. 

Opettaja saa konkreettista palautetta omien tuntiensa fyysisestä rasittavuudesta sekä voi 

seurata lasten fyysisen kunnon kehittymistä. (Kenttämaa & Parkkisenniemi, 1997, s. 85–

88.) Tutkimus ei kuitenkaan sisältänyt empiiristä tutkimusta, joten johtopäätökset sykemit-

tarin vaikutuksesta liikuntamotivaatioon jäävät vain tulkinnanvaraisiksi. 
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7 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tärkeää lasten motivoimisessa on, että opetus pyritään yhdistämään osaksi lapsen omaa 

maailmaa ja häntä kiinnostavia asioita. Nykypäivänä lapset ja nuoret viettävät vapaa-

aikaansa usein erilaisten teknologisten laitteiden, kuten television, videopelien ja tietoko-

neiden, parissa (Heinonen, et al., 2008, s. 12; Korhonen, 2001, s. 12; Koski, 2003, s. 60; 

Kumpulainen, 2004, s. 47). Kasvattajat ovatkin jo alkaneet hyödyntää teknologiaa liikun-

nanopetuksessa. Teknologian yhteyttä liikuntamotivaation on myös tutkittu, ja useat tutki-

mustulokset osoittavat, että teknologinen laite lisää motivaatiota liikuntaa kohtaan. (Chin A 

Paw, Jacobs, Vaessen, Titze ja Mechelen, 2008, s. 163–166; McManus et al., 2008, s. 402–

408.)  

Vuonna 2007 tehdystä tutkimuksesta The motivation of children to play an active video 

game (Chin A Paw, Jacobs, Vaessen, Titze ja Mechelen 2008) kävi ilmi, että sosiaalista 

vuorovaikutusta korostava ohjattu kerhotoiminta lisäsi fyysistä aktiivisuutta vaativien vi-

deopelien pelaamisen määrää lasten keskuudessa. Teknologinen laite yhdistettynä sosiaali-

seen kontekstiin tuotti siis paremman tuloksen peliaktiivisuuden kannalta kuin pelaaminen 

omatoimisesti. Tämän perusteella voidaan olettaa, että opetuksessa on otettava huomioon, 

millä tavalla laitetta sovelletaan käytäntöön koulumaailmassa. Ei voida olettaa, että pelkkä 

laite on itsessään riittävä motivointikeino liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen. Teknologian 

käyttäminen opetuksessa ei ole itse tarkoitus, vaan sen on tuettava opetusta ja sen tavoittei-

ta. Edellä mainitun perusteella voidaan olettaa, että myös ActiveAquarium-

virtuaaliakvaario luo ohjatun kerhotoiminnan kaltaisen sosiaalisen ulottuvuuden aktii-

visuusmittarin käyttöön. Tämän vuoksi tutkijat kiinnostuivat tutkimaan tarkemmin lasten 

tavoiteorientaatiota ja motivaatioilmastoa akvaariokokeilun aikaisessa oppimisympäristös-

sä. 
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Tässä tutkimuksessa tutkittiin Polar Electron FA20 -aktiivisuusmittarin sekä ActiveAqu-

arium-virtuaaliakvaarion käytön yhteyttä alakoulun oppilaiden liikuntamotivaatioon. Yhte-

yttä tarkasteltiin Nichollsin (1989) tavoiteorientaatioteorian sekä Decin ja Ryanin (1985) 

itsemääräämisteorian näkökulmasta. Aiemmin esitetyn teoreettisen viitekehyksen pohjalta 

muodostettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Millaiseksi oppilaat arvioivat oman tavoiteorientaationsa sekä yleisesti akvaariokokei-

lun ulkopuolella että akvaariokokeilun aikana? 

Ensimmäinen tutkimuskysymys muodostettiin Nichollsin (1989) tavoiteorientaatioteorian 

pohjalta, ja siihen vastattiin kyselylomakkeen osilla 22 ja 24. Oppilaiden tavoiteorientaa-

tiota tarkasteltiin kahdesta eri näkökulmasta, oppilaan liikkuessa yleisesti akvaariokokeilun 

ulkopuolella sekä oppilaan liikkuessa akvaariokokeilun aikana. 

2. Millaiseksi oppilaat arvioivat luokan motivaatioilmaston akvaariokokeilun aikana? 

Toisen tutkimuskysymyksen muodostamisen taustalla ovat sekä Nichollsin tavoiteorientaa-

tioteoria että Decin ja Ryanin (1985; 2000) itsemääräämisteoria. Tähän tutkimuskysymyk-

seen vastattiin kyselylomakkeen osalla 23. 

3. Millainen yhteys oppilaiden arviolla omasta tavoiteorientaatiostaan on luokan moti-

vaatioilmastoon? 

Kolmannella tutkimuskysymyksellä tarkasteltiin oppilaiden tavoiteorientaation yhteyttä 

luokan motivaatioilmastoon. Tämän kysymyksen taustalla vallitsee toisen tutkimuskysy-

myksen tavoin molemmat edellä mainitut teoriat, ja kysymykseen vastattiin kyselylomak-

keen osilla 23 ja 24. 

4. Millainen yhteys luokkien erilaisilla virtuaaliakvaarion nimimerkkiratkaisuilla on op-

pilaan omaan arvioon tavoiteorientaatiostaan ja luokan motivaatioilmastosta? 

Neljännellä tutkimuskysymyksellä haluttiin selvittää kahden erilaisen nimimerkkiratkaisun 

yhteyttä oppilaan arvioon tavoiteorientaatiostaan ja luokan motivaatioilmastosta. Toisen 

luokan oppilaat nimesivät virtuaaliakvaarion kalat itse keksityillä nimimerkeillä, ja toisessa 

luokassa kalat nimettiin oppilaan oman nimen mukaan. Tähän kysymykseen vastattiin ky-

selylomakkeen osilla 23 ja 24.  
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Edellä mainittujen tutkimuskysymysten lisäksi tässä tutkimuksessa haluttiin analysoida 

myös käytettyjen mittareiden psykometrisiä ominaisuuksia. Kuten Cronbach ja Meehl 

(1955, s. 284–294) artikkelissaan toteavat, mittareiden ja testien psykometristen ominai-

suuksien tutkiminen on välttämätön osa teorian muodostusta. Sen vuoksi mittareiden psy-

kometristen ominaisuuksien tarkastelu pitäisi kuulua luonnollisena osana jokaiseen tutki-

mukseen. Tämän perusteella viidenneksi tutkimuskysymykseksi muodostui: 

5. Millaisia ovat käytettyjen mittareiden psykometriset ominaisuudet?  
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8 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusmenetelmällä, koska 

tutkimuskysymysten tarkoituksena oli saada selville yleiskuva siitä, miten oppilaat arvioi-

vat oman tavoiteorientaationsa sekä luokan yleisen motivaatioilmaston akvaariokokeilun 

aikana. Aineiston hankinnassa käytettiin kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä tiedon-

keruumenetelmää eli kyselylomaketta. 

8.1 Tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmä 

Tämä tutkimus on luonteeltaan sekä kuvaileva että korrelaatiotutkimus ja Johnsonin (2001, 

s. 10) esittämän luokittelun mukaisesti poikittaistutkimus, jossa on sekä kuvailevia että 

selittäviä piirteitä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa yleispätevät syyn ja seurauksen lait 

korostuvat. Usein tämä perustuu realistiseen ontologiaan, jonka mukaan todellisuuden aja-

tellaan rakentuvan objektiivisesti todettavista tosiasioista. Ajattelutavan taustalla on loogi-

nen positivismi tai ainakin empirismi, jossa tiedon ajatellaan olevan peräisin suorasta aisti-

havainnosta ja loogisesta päättelystä. Johtopäätösten tekeminen aiempien tutkimusten pe-

rusteella, aiempiin tutkimuksiin nojaaminen sekä tutkimukselle tärkeimpien käsitteiden 

määritteleminen ovat kvantitatiiviselle tutkimukselle keskeisimpiä piirteitä. (Hirsjärvi, 

Remes ja Sajavaara, 2000, s. 129.)   

Tiedonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoitua kyselylomaketta. 

Taustamuuttujia koskevat kysymykset 1–4 olivat sekä monivalintakysymyksiä että avoimia 

kysymyksiä. Tavoiteorientaatiomittari sekä motivaatioilmastomittari muodostettiin 5-

portaisista Likert-tyyppisistä osioista. Tavallisesti edellä mainittua asteikkoa käytetäänkin 

mittaamaan juuri asennetta ja motivaatiota, joissa koehenkilö itse arvio omaa käsitystään 

väitteen sisällöstä (Metsämuuronen, 2003, s. 39). 

Kyselylomake valittiin tiedonkeruumenetelmäksi, koska tutkijoilla ei ollut mahdollisuutta 

vaikuttaa ActiveAquarium-kehitysprojektin ajankohtaan eikä aikatauluun. Usein ihmistie-

teissä aineistojen keräämiseen käytetään laadullisia aineistoja tuottavia menetelmiä, kuten 

erilaisia havainnoinnin ja haastattelun muotoja. Koska tässä tutkimuksessa haluttiin saada 

yleiskuva tutkittavasta ilmiöstä, päädyttiin käyttämään kvantitatiivisen aineiston tuottavaa 

kyselylomaketta. Haastattelu ja havainnointi eivät muutenkaan olisi olleet tässä tutkimuk-
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sessa mahdollisia, sillä ne olisivat olleet erittäin aikaa vieviä ja niihin ei aineistonkeruuvai-

heessa ollut mahdollisuutta.  

Kyselylomakkeen valintaa tiedonkeruumenetelmäksi puolsi myös se, että yhtenä haastatte-

lun huonona puolena voidaan pitää haastateltavan pyrkimystä antaa sosiaalisesti suotavia 

vastauksia (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2000, s. 193). Edellä mainittu ilmiö saattaa ko-

rostua varsinkin lapsia haastateltaessa, sillä he voivat pyrkiä antamaan vastauksia, jotka 

miellyttävät haastattelijana toimivaa aikuista. Kyselylomaketta täytettäessä sosiaaliset teki-

jät eivät vaikuta niin voimakkaasti ja vastaaja voi todennäköisemmin vastata henkilökoh-

taisen mielipiteensä tai näkemyksensä mukaan. 

8.2 Koehenkilöt 

FutureStep-hankkeeseen kuuluva ActiveAquarium tutkimus- ja kehitysprojektin pilottijak-

so toteutettiin Oululaisessa alakoulussa keväällä 2010. Kokeiluun osallistui 4.–5.-

luokkalaisia oppilaita (N=50), ja oppilaista 24 oli 4-luokalla ja loput 26 olivat 5-

luokkalaisia. Neljäsluokkalaisista oppilaista poikia oli kolme ja tyttöjä 21, ja viidennellä 

luokalla oli yhteensä 8 poikaa ja 18 tyttöä. Iältään oppilaat olivat 10–12-vuotiaita. Tämän 

tutkimuksen tekijöiden lisäksi pilottijakson aikana myös Oulun yliopiston Kasvatustietei-

den tiedekunnan Future School Research Centerin tutkijat keräsivät omaa tutkimusaineis-

toaan. FutureStep-hankkeessa mukana ollut koulun tyttöjen liikunnan lehtori valitsi kokei-

luun osallistuvat alakoulun kaksi luokkaa. Valintaan vaikutti luokanopettajien mielenkiinto 

lähteä mukaan kokeiluun, mikä on erittäin tärkeää myös tutkimuksen onnistumisen kannal-

ta.  

8.3 Tutkimuksessa käytetyt teknologiset laitteet 

ActiveAquarium-kehitysprojektissa oppilaat käyttivät päivittäisen fyysisen aktiivisuuden 

mittaamiseen Polar Electronin aktiivisuusmittaria. Mittariin kertynyt aktiivisuusdata siirret-

tiin luokan yhteiseen virtuaaliakvaarioon, jossa jokaisella oppilaalla oli oma kala. Kalan 

välityksellä oppilas kykeni seuraamaan omaa fyysistä aktiivisuuttaan.  

Polar Electron FA20 -aktiivisuusmittari. Mittarin avulla mitataan yksilön fyysistä aktii-

visuutta, ja se kannustaa käyttäjäänsä saavuttamaan päivittäisen fyysisen aktiivisuuden 



44 

 

 

suositukset. Ennen varsinaista käyttöönottoa mittariin syötetään päivämääräasetusten lisäk-

si käyttäjän sukupuoli, syntymäaika, pituus sekä paino. Aktiivisuusmittari mittaa aktiivi-

suutta käden liikkeestä ja ilmoittaa sen mittarin näytöllä graafisesti. Käytön jälkeen mitta-

rista voi seurata arvioitua energian kulutusta, kuljettua matkaa, aktiivisia askeleita sekä 

aktiivisuuden kestoa harjoituksen aikana ja sen jälkeen. Koska mittari mittaa aktiivisuutta 

käden liikkeestä, soveltuu FA20-mittari parhaiten kävelyyn, hölkkään ja juoksemiseen.  

Aktiivisuusmittaria voi käyttää yhdessä Polarin liikuntapäiväkirjan kanssa, joka löytyy 

Internetistä polarpersonaltrainer.com -sivustolta. Mittariin kertyneen datan voi siirtää päi-

väkirjaan FlowLink-tiedonsiirtojärjestelmän avulla. Aktiivisuusmittari asetetaan FlowLink-

alustalle, joka on kytkettynä tietokoneen USB-porttiin. Tämän jälkeen aktiivisuusdata siir-

tyy liikuntapäiväkirjaan.  

ActiveAquarium. ActiveAquarium on Teknillisen tiedekunnan (prof. Jukka Riekki) kehit-

tämä tietokoneessa toimiva virtuaalinen akvaario, joka heijastuu LCD-näytön välityksellä 

oppilaille. Akvaarion toiminta on yhteydessä Polar Electronin aktiivisuusmittariin. Mittarin 

käytön ja aktiivisuusdatan siirron jälkeen ActiveAquarium-ohjelma hakee Internetissä ole-

vasta Polarin liikuntapäiväkirjasta aktiivisuusdatan ja heijastaa sen visuaalisesti käyttäjän 

henkilökohtaiseen kalaan (kuvio 1). Kalamallivaihtoehtoja on useita erilaisia, joista käyttä-

jä saa valita itselleen mieluisimman. (Mikkola, Rahikkala, Kumpulainen ja Riekki, 2010, s. 

7–18.) 

 

Kuvio 1. ActiveAquariumin toimintaperiaate (Mikkola, Rahikkala, Kumpulainen ja Riekki, 2010, s. 7–18)  
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Kuviosta 2 voidaan nähdä, kuinka kalan ulkomuoto vaihtelee käyttäjän liikunta-

aktiivisuuden mukaan. Värikäs ja virkeästi liikkuva kala kuvastaa ihmistä, joka on liikku-

nut mittarin suositukseen nähden riittävästi. Liian vähän liikkuvan käyttäjän kala taas on 

väriltään harmaa ja liikkuu hitaasti virtuaaliakvaarion pohjalla. Edellä mainitut kuvaukset 

kaloista ovat ääripäitä, joiden välimaastossa kalan ulkomuoto vaihtelee käyttäjän liikunta-

aktiivisuuden mukaan. Kalalle voi antaa nimimerkin, joka näkyy kalan yläpuolella olevas-

sa kuplassa. Kuplassa näkyvät tähdet (1–5) taas ilmaisevat sen, kuinka liikunnallisesti ak-

tiivinen käyttäjä on ollut. Näiden lisäksi kuplassa näkyy myös käyttäjän kerryttämä koko-

naispistemäärä. (Mikkola, Rahikkala, Kumpulainen ja Riekki, 2010, s. 7–18.) 

 

Kuvio 2. Yleiskuva virtuaaliakvaariosta (Mikkola, Rahikkala, Kumpulainen ja Riekki, 2010, s. 7–18) 

8.4 Käytetty mittari 

Yhtenä tiedonkeruumenetelmä kvantitatiivisessa tutkimuksessa on kyselylomake, jonka 

avulla voi saada selville useampia asioita yhdellä kertaa (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 

2000, s. 180). Kyselylomakkeen rakenne suunniteltiin yhdessä Future School Research 

Centerin tutkijoiden kanssa, sillä oppilaiden kannalta oli helpointa, että aineistoa Acti-

veAquarium kehitysprojektista kerättiin samalla lomakkeella.  

Kyselylomake laadittiin Webropol-sovelluksen avulla tuottamalla verkkoon sähköisessä 

muodossa oleva kyselylomake. Lomake (liite 2) koostui yhteensä 24 osasta. Osat 1–4 sekä 

22–24 koskevat tätä tutkimusta, joten sen vuoksi tässä tutkimuksessa ei selitetä tarkemmin 
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muita osia. Taustamuuttujia koskevat kysymykset, nimi, sukupuoli, ikä ja koululuokka, 

esitettiin osissa 1–4. Osissa 22 ja 24 selvitettiin oppilaan arviota omasta tavoiteorientaati-

osta valmiilla POSQ-mittarilla (Roberts, Treasure ja Balague 1998). Osalla 22 pyrittiin 

selvittämään oppilaan tavoiteorientaatiota yleisesti, kun hän harrastaa liikuntaa akvaa-

riokokeilun ulkopuolella, ja instruktiona tämän mittarin osalta oli ”Kun liikun, tunnen itse-

ni onnistuneimmaksi silloin kun:”. Osassa 24 saman mittarin avulla pyrittiin selvittämään 

oppilaan arviota omasta orientaatiostaan, kun hän liikkui käyttäen aktiivisuusmittaria ja 

akvaariota. Tässä osassa instruktiona puolestaan oli ”Kun liikun aktiivisuusmittarin kanssa 

ja seuraan omaa aktiivisuuttani akvaariosta, tunnen itseni onnistuneimmaksi silloin kun:”. 

Osa 23 koostui Soinin (2006) laatimasta motivaatioilmastomittarista, jonka avulla pyrittiin 

selvittämään oppilaan omaa arviota luokan motivaatioilmastosta akvaariokokeilun aikana. 

Instruktiona tässä osassa oli ”Akvaariokokeilun aikana:”. Osiin 22–24 vastattiin Likertin 

asteikolla 1–5 (liite 2). Vastausvaihtoehdot olivat siis kaikille samat, joten nämä kyselylo-

makkeen osat olivat strukturoituja (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2000, s. 181).  

Tavoiteorientaatioteorian tehtävä- ja minäorientoituneisuutta mitattiin kaksidimensionaali-

sella The Perception of Success Questionnaire -tavoiteorientaatiomittarilla (POSQ; Ro-

berts, Treasure ja Balague, 1998, s. 339–347). Asiantuntijaraadin sekä käännös-takaisin 

käännös-menetelmän avulla mittari on käännetty englannista suomeksi (Liukkonen, 1998, 

s. 33). Mittarin aiempi käyttö on osoittanut sen olevan sekä reliaabeli että validi mittaa-

maan tehtävä- ja minäorientoituneisuutta, joita molempia mitataan kuudella väittämällä. 

Mittari on siis osoittautunut psykometrisilta ominaisuuksiltaan toimivaksi. (POSQ; Ro-

berts, Treasure ja Balague, 1998, s. 339–347.) 

Väittämien määritelmät nousevat esiin teoreettisesta viitekehyksestä (taulukko 2). Tehtä-

väorientoituneisuutta koskevien väittämien määritelmät ilmentävät millaisissa asioissa yk-

silö kokee pätevyyden tunnetta. Näitä ovat omissa taidoissa kehittyminen, yrittäminen ja 

uusien asioiden oppiminen. Minäorientaatiota mittaavat kuusi väittämää, joiden teoreettiset 

määritelmät puolestaan ilmentävät miten minäorientoitunut yksilö kokee pätevyyttä. Päte-

vyyden kokemukset saavutetaan tällöin, kun yksilö kokee olevansa parempi kuin toiset tai 

saavuttaa hyviä lopputuloksia taidoissaan. (Ames, 1992, s. 162; Roberts, 2001, s. 19.)  
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Taulukko 2. POSQ-mittarin osioiden teoreettiset määritelmät Liukkosen (1998, s. 31) mukaan 

Tavoiteorientaatioteoria Osio Määritelmä 

Tehtäväorientoitunut suuntaus Yritän kovasti Yrittäminen 

 Huomaan todella kehittyväni Itsensä kehittäminen 

 Voitan vaikeudet Itsensä kehittäminen  

 Onnistun sellaisessa, mitä en ole 

aikaisemmin osannut 

Tehtävän oppiminen  

 Teen kaiken parhaan kykyni mukaan Yrittäminen  

 Saavutan itselleni asettamat tavoitteet Tehtävän hallinta 

Minäorientoitunut suuntaus Voitan toiset Ylivertaisuus  

 Olen paras Ylivertaisuus  

 Pärjään paremmin kuin toiset Voittaminen 

 Näytän toisille olevani paras Ylivertaisuus  

 Pärjään sellaisessa asiassa, mitä toiset 

eivät osaa 

Voittaminen 

 Olen selvästi toisia parempi Voittaminen 

 

Soinin kehittämällä motivaatioilmastomittarilla mitattiin luokan motivaatioilmastoa Acti-

veAquarium-kehitysprojektin aikana. Mittariin valitut kysymykset pyrkivät mittaamaan 

mahdollisimman tarkasti itsemääräämisteorian osa-alueita, joita ovat tehtävä- ja minäsuun-

tautunut ilmasto, autonomia sekä sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Mittarin väittämien laadin-

nassa Soini on yhdistänyt useita suomen kielelle käännettyjä korkean faktorilatauksen saa-

neita mittareiden osioita sekä asiantuntijapaneelin kehittämiä uusia osioita jokaiseen nel-

jään ulottuvuuteen. (Soini, 2006, s. 40.) 

Mittarissa tehtäväsuuntautuneen ilmaston väittämät mittaavat POSQ-mittarin tapaan yrit-

tämistä ja kehittymistä tavoitteena uuden oppiminen, ja minäsuuntautuneen ilmaston väit-

tämät puolestaan normatiivista arviointia ja oppilaiden normatiivista vertailua. Koetun au-

tonomian osiot mittaavat valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, ja sosiaalista yhteen-

kuuluvuutta mitataan oppilaiden yhtenäisyyttä ja yhdessä toimimista koskevilla väittämillä. 

Pilottikokeiluiden jälkeen mittaria muokattiin ja lopulliseen motivaatioilmastomittariin 

valittiin viisi tehtäväsuuntautuneen, neljä minäsuuntautuneen, viisi autonomian ja neljä 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden osiota. (ibid. 40–42.)  
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Soinin (ibid. 46.) tutkimuksessa aineiston analyysi tukee oletusta teoreettisesta rakenteesta, 

joten mittari vaikuttaa olevan sekä reliaabeli että validi mittaamaan itsemääräämisteorian 

neljää ulottuvuutta. Käsillä olevan evidenssin perusteella mittari vaikuttaa olevan myös 

psykometrisilta ominaisuuksiltaan toimiva.  

Tässä tutkimuksessa Soinin motivaatioilmastomittarin joidenkin väittämien asettelua muo-

kattiin juuri akvaariokokeiluun soveltuviksi (ks. taulukko 3). Väittämät pyrittiin säilyttä-

mään kuitenkin mahdollisimman samankaltaisina kuin alkuperäiset väittämät olivat, jotta 

ne mittaavat samaa asiaa kuin alkuperäinen mittari. Esimerkiksi Soinin mittarissa esitetty 

väittämä ”Liikuntatunneilla oppilaat vertaavat suorituksiaan pääsääntöisesti toisten suori-

tuksiin” korvattiin tässä tutkimuksessa väittämällä ”Oppilaat vertasivat pääsääntöisesti 

omaa aktiivisuutta toisten aktiivisuuteen”.  

Taulukko 3. Motivaatioilmastomittarin osiot ja määritelmät Soinia (2006) mukaillen 

Soinin motivaatioilmastomittarin 

osiot 

ActiveAquarium-kehitysprojektin 

osiot 

Määritelmät 

Tehtäväsuuntautunut ilmasto   

On tärkeää yrittää parhaansa Oppilaille oli tärkeää yrittää parhaan-

sa 

Yrittäminen, arviointi kehittymisessä 

Pääasia on, että kehitymme omissa 

taidoissa 

Pääasia oli, että luokkamme oppilaat 

kehittyivät omissa taidoissaan 

Arviointi kehittymisessä 

On tärkeää yrittää parantaa omia taito-

jaan 

Oppilaille oli tärkeää yrittää lisätä 

omaa aktiivisuutta ja kalan hyvin-

vointia 

Yrittäminen, kehittyminen, arviointi 

kehittymisessä 

On tärkeää jatkaa yrittämistä Oppilaille oli tärkeää jatkaa aktii-

visuusmittarin ja akvaarion käyttöä, 

vaikka niissä olisi ilmennyt joitakin 

ongelmia 

Yrittäminen, arviointi kehittymisessä 

Uuden oppiminen kannustaa minua 

oppimaan 

Uuden oppiminen kannusti oppimaan 

yhä enemmän 

Kehittyminen, oppiminen tavoitteena 
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Minäsuuntautunut ilmasto   

Oppilaat kilpailevat suorituksissa tois-

ten kanssa 

Oppilaat kilpailivat kalan hyvinvoin-

nista toisten kanssa 

Normatiivinen arviointi 

On tärkeää näyttää olevansa parempi 

kuin muut 

Oppilaille oli tärkeää näyttää muille 

olevansa parempi kuin toiset 

Kilpailu tavoitteena, normatiivinen 

arviointi 

Oppilaat vertaavat suorituksia toisten 

suorituksiin 

Oppilaat vertasivat pääsääntöisesti 

omaa aktiivisuuttaan toisten aktiivi-

suuksiin 

Normatiivinen vertailu, normatiivi-

nen arviointi 

On tärkeää onnistua muita paremmin Oppilaille oli tärkeää onnistua muita 

paremmin 

Arviointi normatiivista, kilpailu 

tavoitteena 

Autonomia   

Oppilailla on merkittävästi päätösvaltaa Oppilaat saivat tarpeeksi itse päättää 

aktiivisuusmittarin ja akvaarion käy-

töstä 

Valta omaan suoritukseen, vaikutta-

misen mahdollisuus 

Oppilaat voivat vaikuttaa tunnin toteu-

tukseen 

Oppilailla oli mahdollisuus vaikuttaa 

akvaariokokeilun toteutukseen 

Vaikuttamisen mahdollisuus 

Oppilailla on merkittävästi valinnanva-

pauksia 

Oppilailla oli merkittävästi valinnan-

vapauksia käyttää aktiivisuusmittaria 

ja akvaariota 

Valinnan mahdollisuus, valta omaan 

suoritukseen 

Oppilailla on mahdollisuus valita har-

joitteita 

Oppilailla oli mahdollisuus valita 

oman mielenkiinnon mukaan, kuinka 

aktiivisuusmittaria ja akvaariota 

käyttää 

Valinnan mahdollisuus 

Oppilaat voivat vaikuttaa tunnin kul-

kuun 

Oppilaat pystyivät vaikuttamaan 

akvaariokokeilun kulkuun 

Valinnan mahdollisuus, vaikuttami-

nen 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus   

Liikuntaryhmämme on yhtenäinen Luokkamme oli yhtenäinen Yhtenäisyys 

Liikuntaryhmämme on yhtenäinen 

toimiessaan liikuntatunnilla 

Luokkamme oli yhtenäinen toimies-

saan akvaarion parissa 

Yhdessä toimiminen 

Oppilaat toimivat yhtenä ryhmänä Oppilaat toimivat yhtenä ryhmänä Yhdessä toimiminen 

Oppilaat ”puhaltavat yhteen hiileen” Oppilaat ”puhalsivat yhteen hiileen” Yhdessä toimiminen 
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8.5 Aineiston kerääminen 

Aineiston kerääminen alkoi maaliskuussa 2010 tutkimuslupien selvittämisellä. Jokaisen 

oppilaan huoltajille lähetettiin lapsen mukana lappu, jossa kerrottiin lyhyesti tutkimuksen 

tarkoituksesta sekä kysyttiin lupaa lapsen osallistumisesta kokeiluun (liite 1). Käytännön 

toteutus alkoi myös maaliskuussa 2010 kaksi tuntia kestävällä luokkakohtaisella alkuinfol-

la, jossa projektissa olleet tutkijat esittäytyivät sekä kertoivat tutkimus- ja kehittämishank-

keesta oppilaille sekä heidän opettajilleen. Tämän tutkimuksen tekijöiden lisäksi mukana 

oli kaksi tutkijaa myös Future School Research Centeristä. Oppilaille korostettiin, että ke-

rättyä aineistoa käytetään vain tutkimuskäyttöön ja kaikki vastaukset käsitellään erittäin 

luottamuksellisesti. Heille myös kerrottiin, että palaute, jota he tulevat antamaan, on en-

siarvoisen tärkeää tutkimus- ja kehittämistyön onnistumisen kannalta. Tämän jälkeen luok-

ka jaettiin kahteen ryhmään, joita kumpaakin opasti kaksi tutkijaa. Pienemmissä ryhmissä 

oppilaiden henkilökohtainen avustaminen oli helpompaa ja myös tutkimuksen onnistumi-

sen kannalta oli tärkeää, että oppilas sai riittävästi henkilökohtaista opastusta mieltä askar-

ruttaviin kysymyksiin.  

Toinen ryhmä aloitti toiminnan koulun ATK-luokassa Future School Research Centerin 

tutkijoiden laatimalla kyselyllä, jossa selvitettiin käsitystä oppilaiden omasta fyysisestä 

kunnosta sekä sen hetkisistä tavoista harrastaa liikuntaa. Edellä mainittu kysely ei kuiten-

kaan kosketa tätä tutkimusta, joten sen vuoksi sitä ei käsitellä tarkemmin. Kyselyn täyttä-

misen jälkeen oppilaat rekisteröityivät polarpersonaltrainer.com -sivustolle henkilökohtai-

sen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Aikaisemmassa saman yläkoulun oppilaille 

suunnatussa Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen -projektissa todettiin, että 

rekisteröityminen sivuille on aikaa vievää, joten sen vuoksi tätä tutkimusta varten tunnuk-

set oli luotu oppilaille valmiiksi. 

Sillä välin kun toiset täyttivät kyselyä, niin toinen ryhmä oli omassa luokassa, jossa heille 

jaettiin ranteessa pidettävät Polar Electron FA20 -aktiivisuusmittarit. Pilottijakson aikana 

markkinoilla ei ollut vielä lapsille suunnattua aktiivisuusmittaria, joten sen vuoksi kokeilun 

aikana jouduimme käyttämään lähinnä aikuista käyttäjää varten suunniteltua mittaria. Tä-

mä asia on otettava huomioon myöhemmin tutkimustuloksia tarkasteltaessa.  
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Kun jokainen oppilas oli saanut oman aktiivisuusmittarin käyttöönsä, oli vuorossa henkilö-

kohtaisten asetusten syöttäminen yhdessä tutkijoiden ohjeistamana. Asetusten syöttämisen 

jälkeen ryhmälle kerrottiin aktiivisuusmittarin toimintaperiaate ja käyttöohje. Heille tehtiin 

myös selväksi, että eri liikuntamuodoista mittari soveltuu parhaiten kävelyyn, hölkkään ja 

juoksuun. Oppilaat ottivat uuden teknisen laitteen hyvin vastaan, ja kyselivät innokkaasti 

voiko sitä käyttää esimerkiksi uidessa. Yleisesti ottaen lapset omaksuivat hyvin myös mit-

tarin käytön, ja vain muutamaa oppilasta tarvitsi ohjata henkilökohtaisesti kädestä pitäen. 

Sillä välin, kun oppilaat testailivat mittarin toimintaa, luokassa kiersi lappu kalamalleista. 

Jokainen oppilas sai valita itselleen kahdestakymmenestäneljästä erilaisesta mallista yhden 

kalan luokan yhteiseen virtuaaliakvaarioon. Tämän jälkeen ryhmä siirtyi ATK-luokkaan 

täyttämään alkumittausta, ja vastaavasti toinen ryhmä siirtyi omaan luokkaan perehtymään 

aktiivisuusmittarin toimintaan.  

Sama alkuinfo toteutettiin erikseen sekä neljännen että viidennen luokan oppilaille, minkä 

jälkeen oppilailla oli noin viikon ajan mahdollisuus tutustua omatoimisesti mittarin käyt-

töön sekä kerryttää aktiivisuusdataa. Alkuinfo pyrittiin toteuttamaan molemmille luokille 

samalla tavalla, jotta tutkimuksen lähtökohdat olisivat mahdollisimman samanlaiset. Tämä 

taas omalta osaltaan lisää tutkimuksen luotettavuutta.  

Viikon aikana molempiin luokkiin asennettiin ActiveAquarium sekä latauspiste. Kun lait-

teet oli saatu asennettua, oppilaille järjestettiin koulutustilaisuus, jossa heille opastettiin 

kolmen-neljän hengen ryhmissä latauspisteen eli FlowLink-tiedonsiirtojärjestelmän käyttö. 

Koulutustilaisuuden aikana oppilaat siirsivät ensimmäisen kerran aktiivisuusmittariinsa 

kertyneen datan liikuntapäiväkirjaan.  

Tämän jälkeen oppilaat saivat mahdollisuuden käyttää itsenäisesti mittaria kahden kuukau-

den ajan toukokuulle 2010 asti. Aktiivisuusmittaria sai käyttää vapaasti sekä koulussa että 

vapaa-ajalla. Myös mittariin kertyneen aktiivisuusdatan siirtäminen liikuntapäiväkirjaan oli 

vapaaehtoista. Koska tarkoituksena oli saada tietoa oppilaiden motivaatiosta käyttää laittei-

ta, oli oleellista, että toiminta oli omaehtoista eikä ulkoa ohjattua. Jotta kuitenkin normaali 

koulutyöskentely ei häiriintyisi, niin olivat luokan opettajat yhdessä oppilaidensa kanssa 

sopineet tietyt käytänteet siitä, milloin mittarin kertynyttä dataa sai siirtää.  

Pilottijakson lopetustilaisuudessa toukokuussa 2010 molemmille kokeiluun osallistuneille 

luokille tehtiin loppumittaus sekä kyselylomakkeen että haastattelun avulla. Loppumittauk-
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set suoritettiin molemmille luokille eri ajankohtana, ja aineistoa oli keräämässä myös kaksi 

alkumittauksessa mukana ollutta tutkijaa, jotka keräsivät samalla omaa aineistoaan. Koska 

kvalitatiivista aineistoa ei hyödynnetä vastattaessa tämän tutkimuksen tutkimuskysymyk-

siin, niin sen vuoksi haastatteluosuutta ei selitetä tarkemmin.  

Tilaisuuden aluksi oppilaat kutsuttiin koolle yhteiseen tilaan, jossa heille kerrottiin mitä 

seuraavan kolmen tunnin aikana oli tarkoitus tehdä. Tämän jälkeen oppilaat jaettiin kah-

teen ryhmään. Toinen ryhmä jäi kahden tutkijan avustamana vastaamaan Internetissä ole-

vaan loppumittauskyselyyn, ja loput lähtivät kahden muun tutkijan kanssa erillisiin tiloihin 

suorittamaan ryhmähaastatteluita. Tämän jälkeen ryhmät vaihtoivat osia.  

Kyselylomakkeet oppilaat täyttivät Internetissä. Webropol-kyselylomakeohjelman avulla 

tehty kysely helpottaa aineiston käsittelyä, sillä aineisto on sieltä suoraan siirrettävissä 

SPSS-ohjelmaan. Tämä lisää myös tutkimuksen luotettavuutta, sillä käsin syötettäessä ta-

pahtuvat virheet jäävät pois. Yleensä Internetissä olevaa kyselyä täytettäessä vastaajalla ei 

ole mahdollisuutta kysyä tutkijoilta, mikäli hänelle jää jokin kysymys epäselväksi. Tämän 

vuoksi tutkimuksen tekijät halusivat olla itse paikanpäällä, kun oppilaat täyttivät kyselyn. 

Jokainen kyselylomakkeen kohta käytiin aluksi yhdessä läpi. Tutkijat kiersivät myös oppi-

laiden luona, ja vastasivat kyselylomaketta täytettäessä heränneisiin kysymyksiin. Aineis-

ton kerääminen toteutettiin siis kontrolloituna kyselynä (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 

2000, s. 183–184). Tilaisuuden yhteydessä myös molempien luokkien opettajia haastatel-

tiin henkilökohtaisesti akvaariokokeilun kulusta ja toteutuksesta. 

Kyselylomakkeiden täytön sekä haastatteluiden jälkeen oppilailta kerättiin pois käytössä 

olleet aktiivisuusmittarit. Tilaisuuden lopuksi keskusteltiin yhteisesti projektin kulusta, ja 

oppilaat saivat vielä mahdollisuuden kertoa kokeilun aikana heränneistä ajatuksistaan. Op-

pilaita sekä heidän opettajiaan myös kiitettiin tutkimukseen osallistumisesta, ja heidän mie-

lipiteidensä merkitystä projektin onnistumisen kannalta korostettiin uudelleen.  

8.6 Aineiston käsittely ja analysointi 

Tutkimuksen aineisto on kvantitatiivista eli se koostuu eri muuttujien saaduista arvoista. 

Kerätyn empiirisen havaintoaineiston tarkastelulla pyritään ymmärtämään ja selittämään 

tutkittavaa ilmiötä. Tämän tutkimuksen havaintoaineiston keräämiseen tarkoitettu kysely-
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lomake tehtiin Webropol-ohjelmalla, jonka kautta havaintoaineisto oli suoraan siirrettävis-

sä SPSS 15.0 for Windows -ohjelmaan.  

Tutkimuksen kvantitatiivisen aineiston muuttujat vaihtelevat mitta-asteikoiltaan luokittelu-

asteikosta suhdeasteikkoon. Keskeisiä teoreettisia käsitteitä mittaavia empiirisiä muuttujia 

mitattiin käyttämällä Likert-asteikon sovellusta. Likert-asteikolla mitattujen muuttujien 

mitta-asteikosta esiintyy kaksi tyypillistä tulkintaa. Ensimmäisen, tilastotieteen näkökul-

masta tyypillisen tulkinnan, mukaan Likert-asteikolla saadaan järjestysasteikollista dataa. 

Tällöin näiden muuttujien tilastollisessa analyysissa pitäisi rajautua käyttämään pelkästään 

parametrittömiä eli jakauman muodolle epäherkkiä menetelmiä. Psykologiassa ja kasvatus-

tieteessä tyypillisen tulkinnan mukaan Likert-asteikolla mitatut muuttujat ovat mitta-

asteikoltaan jossakin järjestysasteikon ja välimatka-asteikon välissä, jolloin parametrisiakin 

menetelmiä voidaan niiden yhteydessä varovaisesti käyttää. Tämä ajattelutapa tyypillisesti 

perustuu oletukseen siitä, että parametriset menetelmät ovat siinä määrin robusteja, että ne 

tuottavat suuressa mittakaavassa oikeita tuloksia vaikka eräitä niiden ehtoja rikottaisiinkin. 

(Kerlinger & Lee, 2000, s. 413–425.) Tässäkin tutkimuksessa päädyttiin käyttämään Li-

kert-asteikollisten muuttujien yhteydessä parametrisia menetelmiä.  

Keskeinen parametristen menetelmien käytön ehto on normaalisuus. Parametristen mene-

telmien avulla analysoitujen muuttujien jakauman muodon tutkimiseen on olemassa monia 

eri menetelmiä ja lähestymistapoja, kuten esimerkiksi normaalisuustestaukset, kuvioiden 

avulla tapahtuvat tarkastelut ja tunnuslukuihin perustuvat tarkastelut (Hair, Black, Babin, 

Anderson ja Tatham, 2006, s. 41–49). Koska normaalisuustarkasteluun voidaan käyttää 

monia menetelmiä, niin ei ole kovinkaan yksinkertaista ratkaista sitä, onko jonkin empiiri-

sen muuttujan jakauma riittävän normaali parametrisiä menetelmiä ajatellen.  

Normaalisuustestien perusteella voidaan tehdä kategorisia tai selviä johtopäätöksiä nor-

maalisuudesta, mutta usein nämä testit ovat tyypillisissä kasvatustieteellisissä ja psykologi-

sissa tutkimuksissa liian konservatiivisia. (Metsämuuronen, 2003, s. 514.) Tämän vuoksi 

tutkijat päätyivät yhdistelemään edellä mainittuja jakauma-analyysimenetelmiä, ja tuloksia 

pyrittiin katsomaan kokonaisuutena normaalisuustestin kuvioiden ja tunnuslukujen perus-

teella. Aluksi jakaumia tutkittiin silmämääräisesti histogrammien avulla, ja tämän lisäksi 

tarkasteltiin myös keskeisiä jakauman muotoa kuvaavia tunnuslukuja ja mittoja, kuten vi-

noutta ja huipukkuutta. Edellä mainittujen tarkasteluiden perusteella päädyttiin siihen, ettei 
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yhtäkään muuttujaa tarvinnut sulkea parametristen ulkopuolelle, vaikka osassa muuttujissa 

jakauma olikin jonkin verran vino.  

Tässä tutkimuksessa käytettyjen monimuuttujamenetelmien käytönehtona on tarkasti otta-

en multinormaalisuusvaatimus. Multinormaalijakauma on suora normaalijakauman yleis-

tys, jonka voidaan ajatella tarkoittavan tilannetta, jossa k kappaletta normaalisti jakautunei-

ta muuttujia muodostaa normaalisen yhteisjakauman. Käytännössä multinormaalisuusvaa-

timus tarkoittaa siis sitä, että jos esimerkiksi faktorianalyysissä on mukana esimerkiksi 14 

empiirisesti mitattua muuttujaa (kuten tässä tutkimuksessa oli Motivaatioilmasto kokeilun 

aikana -muuttujien faktorianalyysissa), ennen faktorianalyysin suorittamista pitäisi tutkia 

muodostavatko nämä 14 ulotteisen normaalijakauman. Tätä tarkastelua ei kuitenkaan voitu 

tehdä, sillä siihen tarvittaviin erikoisohjelmiin ei ollut mahdollisuutta päästä käsiksi.  

Pienissä aineistoissa, kuten myös tässäkin tutkimuksessa, käy usein niin, että aineistoon 

tulee mukaan havaintoja, jotka poikkeavat voimakkaasti muista havainnoista (Hair, et al., 

2006, s. 73). Pienissä aineistoissa tällaisten havaintojen ongelmana on se, että ne vaikutta-

vat voimakkaasti keskiarvoon tai vastaaviin useampiulotteisiin tunnuslukuihin. Ei voida 

kuitenkaan yksinkertaisesti sanoa, mitä arvoa voidaan pitää poikkeavana. Yksiselitteistä ei 

ole myöskään se, mitä noille poikkeaville havainnoille tulisi tehdä.  

Yleisesti havaintojen poikkeavuuden määrittelemiseen on kaksi perusteellista lähestymis-

tapaa, joita rutiininomaisesti käytetään. Ensimmäinen perustuu havaintojen standardointiin 

ja standardoitujen havaintojen tulkitsemiseen 0,1-normaalijakauman avulla.  Tällöin sellai-

sia havaintoja, jotka standardisoinnin jälkeen ovat itseisarvoltaan suurempia kuin 1,96 voi-

daan pitää häiritsevästi poikkeavina havaintoina. Edellä mainitun kaltaiset arvot pitäisi 

joko poistaa tai korvata joko arvolla -1,96 tai 1,96. (Grönroos, 2004, s. 42–44.) 

Toinen ja yleisimmin käytetty menetelmä poikkeavien havaintojen tunnistamiseen perus-

tuu Tukeyn kehittämiin kriteereihin. Karkeasti selitettynä Tukeyn menettelytavassa muut-

tujien jakauma jaetaan neljännespisteiden avulla neljään alueeseen. Toinen ja kolmas alue 

määritellään alakvartiilin, mediaanin ja yläkvartiilin avulla siten, että toinen alue alkaa 

alakvartiilista ja loppuu mediaaniin ja kolmas alue alkaa mediaanista ja loppuu yläkvartii-

liin. Tämän jälkeen lasketaan kvartiilivälin pituus, eli yläkvartiilin ja alakvartiilin erotus. 

Kun kvartiilivälin pituus kerrotaan puolellatoista, niin saadaan step eli askel. Tyypilliset, 

ei-outlier -arvot sijoittuvat alueelle, joka alkaa askel alakvartiilista alaspäin ja loppuu askel 
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yläkvartiilista ylöspäin. Tämän alueen ulkopuolelle sijoittuneita arvoja voidaan Tukeyn 

kriteereiden mukaan pitää häiritsevän paljon muista arvoista poikkeavina, jolloin ne pääse-

vät voimakkaasti vaikuttamaan pienessä aineistossa keskiarvoihin ja vastaaviin tunnuslu-

kuihin. (Grönroos, 2004, s. 42–44.) 

Tässä tutkimuksessa outliereiden löytämiseen käytettiin edellä mainittua Tukeyn kriteeris-

töä, jonka perusteella myös SPSS-ohjelma merkitsee outlierit laatikkojanakuvioon.  Näiden 

kuvioiden perusteella huomattiin, että kaikissa kolmessa kyselylomakkeen osassa oli out-

liereita eli poikkeavia havaintoja. Nuo poikkeavat arvot korvattiin seuraavalla lähimmällä 

arvolla, joka ei ollut outlier. Tällainen aineiston stilisointi on aina aineiston manipulointia, 

mutta se on kuitenkin luonteeltaan konservatiivista eikä se juuri koskaan voi kasvattaa alfa-

virheen riskiä.  

Varsinaisia tutkimuskysymyksiä varten tuotettiin yllä kuvatulla tavalla stilisoitu aineisto, 

joten kaikki analyysit tehtiin vielä varmuuden vuoksi sekä alkuperäisellä että stilisoidulla 

aineistolla. Näin nähtiin, että vaikuttaako outliereiden poistaminen tehtyihin johtopäätök-

siin.  

Viidenteen tutkimuskysymykseen vastattaessa pääasiallisina menetelminä käytettiin erilai-

sia faktorianalyyseja. Faktorianalyysit voidaan ajatella myös eräänlaisena välivaiheena 

rakennettaessa vastauksia tutkimuskysymyksiin 1–4, sillä näihin kysymyksiin vastattaessa 

tarvitaan summamuuttujia, joiden muodostaminen taas perustettiin faktorianalyysin tulok-

siin.  

Faktorianalyysien avulla pyrittiin ennen kaikkea muodostamaan käsitys siitä, minkälaisia 

perusulottuvuuksia, komponentteja tai faktoreita empiiristen muuttujien takana on. Muuttu-

jajoukon dimensionaalisuuden tutkimiseen on tarjolla useita eri menetelmiä, mutta nyky-

ään eniten käytetyt menetelmät ovat klassinen eksploraritiivinen faktorianalyysi sekä line-

aarisiin rakenneyhtalöihin perustuva konfirmatorinen faktorianalyysi.  

Kyselylomakkeessa oli kolme muuttujaryhmää Tavoiteorientaatio yleisesti, Tavoiteorien-

taatio kokeilun aikana ja Motivaatioilmasto kokeilun aikana, joiden taustalta faktoriana-

lyyseilla lähdettiin hakemaan perusulottuvuuksia. Aluksi kaikille muuttujaryhmille tehtiin 

erikseen eksploratiivinen faktorianalyysi.  
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Eksploratiivisen faktorianalyysin (factor analysis) perustana on tilastollinen malli, jossa 

matemaattisin keinoin yritetään saada selville suuren variaabelijoukon yhteisiä tekijöitä. 

Havaittujen muuttujien riippuvuusrakenteen ajatellaan ilmentävän varsinaisen mielenkiin-

non kohteena olevia piilomuuttujia, joita ei voi suoraan havaita. Näitä ns. latentteja muut-

tujia kutsutaan faktoreiksi eli perusulottuvuuksiksi.  Usein, kuten tässäkin tutkimuksessa, 

tavoitteena on luoda uusia muuttujia asteikkoina (measurement scales), jotka kuvaavat 

mahdollisimman hyvin teoreettisia faktoreita, mutta sisältävät mahdollisimman vähän mit-

tausvirheestä (measurement error) johtuvaa vaihtelua. (Ruohotie, Tirri, Nokelainen ja Si-

lander, 1999, s. 122–123.) 

Eksploratiivisen faktorianalyysin yksi suurin puute on se, että faktoreiden välisistä korre-

laatioista ei voida olettaa mitään kovin tarkkaa. Toinen puute liittyy rotaatioon. Näitä puut-

teita on korjattu kehitettäessä konfirmatorinen faktorianalyysi. Eksploratiiviseen faktori-

analyysiin verrattuna konfirmatorisen faktorianalyysin avulla voidaan asettaa hypoteeseja 

etukäteen siitä, mihin empiirisesti mitattuun muuttujaan vaikuttavat mitkäkin faktorit, mi-

hin vaikuttaa uniikki faktori ja ovatko ne keskenään korreloivia sekä miten faktorit korre-

loivat keskenään. Lisäksi latausmatriisia ei tarvitse rotatoida, ja tämä vaikuttaa subjektiivi-

suuteen pienentävästi. Myös mallin soveltuvuutta aineistoon voidaan estimoida ja testata 

tilastollisesti. Faktorien väliset korrelaatiot ovat tärkeä ja eksplisiittinen osa analyysia. 

(Ruohotie, Tirri, Nokelainen ja Silander, 1999, s. 123–124.) 

Konfirmatorisen faktorianalyysin tekemisessä käytetään hyödyksi lineaarisia rakenneyhtä-

löitä (structural equations). Tämän takia lineaarisiin rakenneyhtälöihin perustuvaa mallin-

tamista on ryhdytty kutsumaan nimellä SEM (structural equation modeling). Perinteinen 

tapa tehdä konfirmatorinen faktorianalyysi SEM-tekniikkaa käyttäen lähtee liikkeelle ra-

kennemallin (structural model) ja mittausmallin esittämisellä. Näissä malleissa kerrotaan 

millaisia empiirisiä sekä latentteja muuttujia malliin kuuluu ja millaiset polut muuttujien 

välillä ovat sallittuja. Jotta malli myöhemmin analyysissa saataisiin identifioituvaksi, niin 

täytyy mallissa usein kiinnittää etukäteen myös polkuihin liittyviä parametrejä. Kun malli 

on valmis ja identifioitava, niin tilasto-ohjelman annetaan estimoida aineiston perusteella 

malliin liittyvien parametrien arvot. (Yli-Luoma, 1990, s. 67–74.) Tässä tutkimuksessa 

käytettiin SEM-tekniikoihin perustuvien mallien muodostamisessa SPSS-ohjelmaan lisä-

osana saatavaa AMOS-ohjelman versiota 19.  
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SEM-tekniikoihin perustuvan mallintamisen lähtökohtana olevan aineiston pitäisi täyttää 

useita ehtoja. Jo edellä mainittu multinormaalijakauman noudattaminen on tietysti yksi 

näistä, mutta lisäksi otoskoon pitäisi olla kohtalaisen iso. Nokelainen ja Ruohotie (1999, s. 

43) suosittelevat vähintään sadan havaintoyksikön otosta, johon tässä tutkimuksessa ei 

kuitenkaan ollut mahdollisuutta. Koska tutkimuksen otoskoko jää puoleen tästä, niin SEM-

tekniikoilla tuotettujen tulosten tulkintaan pitää suhtautua varoen. Yksityiskohtaisemmat 

kuvaukset SEM-tekniikoilla tuotettujen mallien rakentamisesta on jätetty tutkimuksen tu-

lososaan.  

Ennen jokaista eksploratiivista faktorianalyysiä aineiston faktoroituvuutta tutkittiin Kaiser-

Meyer-Olkin -mittaluvun (KMO) ja Bartletin sfäärisyystestin avulla. KMO johdetaan käyt-

tämällä hyväksi osittaiskorrelaatiokertoimia, joiden avulla voidaan johtaa suhdeluvut, jotka 

taas kertovat muuttujien taustalla olevista yleisistä faktoreista. Pienet KMO-arvot viittaavat 

siihen, että aineisto ei mahdollista faktorointia ja faktorianalyysia. Yleensä peukalosääntö-

nä voidaan pitää sitä, että KMO:n pitäisi olla yli 0,5. Bartletin sfäärisyystesti on tilastolli-

nen testi, jonka avulla voidaan tutkia sitä, löytyykö muuttujajoukon muodostamasta korre-

laatiomatriisista eri muuttujien välisiä merkitseviä korrelaatioita. Jos Bartletin testin nolla-

hypoteesti hylätään, niin uskotaan siihen mahdollisuuteen, että muuttujajoukon taustalla 

voi olla yksi tai useampi yleinen faktori. (Hair, et al. 2006, s. 114–115.) Lisäksi faktoroitu-

vuutta tutkittiin niin, että tuotettiin reprodusoitu korrelaatiomatriisi ja alkuperäisen ja re-

produsoidun korrelaatiomatriisin vertailusta syntyvä residuaalimatriisi. Residuaalimatriisi 

arvojen pitäisi olla mahdollisimman lähellä nollaa, jotta oletettu faktorimalli sopisi aineis-

toon mahdollisimman hyvin. Kaikissa tapauksissa KMO ylitti arvon 0,6, Bartletin sfää-

risyystestien nollahypoteesit voitiin hylätä ja residuaalimatriisitkin viittasivat siihen, että 

muuttujajoukkojen takana on yleisiä faktoreita.  

Varsinaisen faktorianalyysin ensimmäinen vaihe on faktorointi. Faktorointiin on tarjolla 

useita eri menetelmiä, mutta Vehkalahden (2007) mukaan kaikkein suositeltavin on suu-

rimman uskottavuuden (maximum likelihood) menetelmä. Muita käyttökelpoisia menetel-

miä ovat pääakselimenetelmä (principal axes) tai yleistetty pienimmän neliösumman me-

netelmä (generalized least squares). (URL 4., s. 5.) Maximum likelihood menetelmän on-

gelmana voidaan pitää sitä, että se varsin usein johtaa arvoltaan yhden ylittäviin kom-

munaliteettiestimaatteihin, jolloin faktorointi keskeytyy. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa 

käytettiin pääasiallisesti pääakselimenetelmää.  
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Pääakselimenetelmä on klassisen pääkomponenttimenetelmän muunnos. Menetelmässä 

haetaan kommunaliteeteille ja faktorilatauksille iteratiivista ratkaisua. Aluksi kommunali-

teettiestimaatit arvioidaan ja niitä pyritään iteraatiokierros iteraatiokierroksen jälkeen tar-

kentamaan. Toisin kuin pääkomponenttianalyysissa, pääakselifaktoroinnissa muuttujien 

kokonaisvaihtelu jaetaan faktoreiden selittämään yhteisvaihteluun ja ominaisvaihteluun. 

Pääakselifaktorointi johtaa siis muuttujien alkuperäisiin korrelaatioihin perustuvaan esityk-

seen vähäulotteisesta piilorakenteesta. (Mustonen, 1995, s. 75.) 

Myös faktoroinnin jälkeen tehtävään rotatioon on tarjolla useampia menetelmiä, kuten va-

rimax, quartimax, equamax, promax ja direct oblimin. Ei ole yksinkertaista valita tiettyyn 

tilanteeseen parasta faktorimenetelmää ja rotaatiota. Ekstraktiokriteerinä käytettiin Kaise-

rin klassista ominaisarvokriteeriä (latent root criterion). Tällöin faktorianalyysissä jatkoon 

valitaan ainoastaan sellaiset faktorit, jotka selittävät enemmän kuin yhden empiirisesti mi-

tatun muuttujan vaihtelun verran empiirisesti mitattujen muuttujien vaihtelua. (Hair, et al., 

2006, 119–120.) 

Kun faktorointi oli suoritettu, niin jokaisessa faktorianalyysissä tehtiin aluksi ortogonaali-

nen varimax rotaatio. Ortogonaalirotaatiossa faktorit pyritään pitämään keskenään korre-

loimattomina (Kerlinger & Lee, 2000, s. 843). On olemassa kolme pääasiallista ortogonaa-

lisen rotaation toteuttamistapaa, quartimax, equimax ja varimax. Usein faktorianalyysin 

tulokset eivät olennaisesti riipu siitä mitä näistä rotaatiomenetelmistä käytetään, mutta jos-

kus valitulla ortogonaalirotaatiomenetelmällä on vaikutusta rotaatiotuloksiin. Edellä maini-

tuista ehkä eniten käytetty on varimax, jota myös tässä tutkimuksessa käytettiin. Varimax 

suoritetaan siten, että sen avulla pyritään maksimoimaan faktorimatriisin latausten varians-

sien summa. Käytännössä varimax yleensä tuottaa faktorimatriisin, jossa lataukset on pyrit-

ty saamaan itseisarvoltaan mahdollisimman lähelle yhtä tai nollaa. Kyse on siis siitä, että 

faktorimatriisi pyritään saamaan mahdollisimman yksinkertaisesti tulkittavaksi.  (Hair, et 

al., 2006, s. 126.) 

Tarkastelun yhteydessä huomattiin, että pääosin syntyi selkeästi tulkittavia faktoreita, jotka 

olivat jo alkuvaiheessa teorian mukaisia. Mutta analysoitaessa kyselylomakkeen osaa Mo-

tivaatioilmasto kokeilun aikana löytyi sellaisia muuttujia, jotka eivät menneet selkeästi 

faktoreille. Nämä muuttujat poistettiin, ja faktorianalyysi tehtiin uudestaan. Tämän seura-

uksena saatiin selkeämpi tulos.  
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Varimax rotaatioiden ja muidenkin ortogonaalirotaatioiden ongelma on se, että faktoreiden 

ei sallita korreloida keskenään. Monesti kuitenkin tutkittava ilmiö on sellainen, että fakto-

reiden voisi olettaa korreloivan keskenään joko positiivisesti tai negatiivisesti. (Hair, et al., 

2006, s. 153.) Koska myös tässä tutkimuksessa oli mahdollista, että kyselylomakkeen osien 

mittarit voivat korreloida keskenään, niin päädyttiin käyttämään erilaisia heuristisia mene-

telmiä. Näistä tärkein menettelytapa oli faktorien välisen korrelaation tutkiminen muodos-

tamalla faktoreita edustavia keskiarvomuuttujia. Pääakselifaktoroinnin ja varimax-

rotaation perusteella muodostettiin keskiarvomuuttujia, joissa tietyllä faktorilla korkeim-

man latauksen saaneet muuttujat laskettiin yhteen ja jaettiin niiden lukumäärällä. Näin saa-

tiin faktoreita edustavia summamuuttujia, jotka voivat paljastaa faktoreiden välisiä korre-

laatioita: jos edellä kuvatulla tavalla muodostetut summamuuttujat korreloivat, voi olettaa 

myös niiden edustavien faktoreiden korreloivan keskenään. Summamuuttujien välisiä kor-

relaatioita tutkittiin hajontakuvioiden ja korrelaatiokertoimien avulla. Niistä kävi ilmi, että 

useiden faktoreiden välillä vaikutti olevan positiivista korrelaatiota. Tämän huomion takia 

lähdettiin tutkimaan, saadaanko vinorotaation avulla aikaiseksi paremmin istuvia faktori-

malleja.  

Vinorotaationa käytettiin Direct oblimin -rotaatiota, joka on periaatteeltaan muuten saman-

lainen kuin ortogonaaliset rotaatiot, mutta siinä faktoreiden sallitaan korreloivan keske-

nään. Faktorianalyysia ja vinorotaatiota toistettiin useita kertoja siten, että delta-parametrin 

arvoa varioitiin, kunnes rotatoitujen matriisien perusteella päädyttiin parhaiten istuvaan 

ratkaisuun (liite 3, 4 ja 5). 

Eksploratiivisten faktorianalyysien vinorotaatiolla saatujen tulosten perusteella rakennettiin 

konfirmatoristen faktorianalyysien lähtökohtana olevat rakenne- ja mittausmallit. Myös 

konfirmatorisissa faktorianalyysissa kaikille muuttujajoukoille kokeiltiin useita erilaisia 

malleja, kunnes löydettiin istuvuusmittojen ja yksittäisten mallin osiin liittyvien tilastojen 

testausten perusteella parhaimmilta vaikuttavat mallit.  

Eksploratiivisten faktorianalyysien perusteella muodostettiin myös summamuuttujat, joita 

käytettiin vastattaessa tutkimuskysymyksiin 1–4. Summamuuttujien muodostamisessa on 

useita mahdollisuuksia, mutta tässä päädyttiin käyttämään eksploratiivisten faktorianalyy-

sien yhteydessä saatavia faktoripistemääriä. Nämä estimoitiin regressiomenetelmällä. 

SPSS-ohjelman regressioanalyyttisesti muodostetut faktoripistemäärät standardisoidaan 
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automaattisesti siten, että niiden keskiarvo on noin nolla ja keskihajonta likimain yksi. Tä-

mä tuottaa sen ongelman, että näitä faktoripistemääriä ei sellaisenaan voi käyttää kuvaile-

vien tutkimuskysymysten yhteydessä hyödyksi. Jotta faktoripistemäärien avulla muodos-

tettuja summamuuttujia päästäisiin käyttämään, niin oli tarpeen tehdä niille vaihteluväli-

muunnos, jonka avulla ne palautettiin alkuperäiselle teoreettiselle vaihteluvälille (1, 5). 

Tässä käytettiin hyödyksi faktoreita kuvaavia keskiarvomuuttujia, joiden minimi- ja mak-

simiarvoihin faktoripistemäärien vaihteluvälimuunnos perustettiin.  

Tällä tavalla saatiin 8 faktoripistemäärämuuttujaa, joita käytettiin vastatessa tutkimusky-

symyksiin 1–4. Koska näihin muuttujiin sovellettiin parametrisia menetelmiä, niin niihin 

tehtiin samat normaalisuustarkastelut kuin empiirisesti mitatuille muuttujille (ks. s. 57–59). 

Tutkimuskysymyksiin 1–4 vastattaessa tärkeimmät parametriset menetelmät olivat ja-

kauman sijaintien kuvaaminen keskiarvon ja keskihajonnan avulla. Lisäksi kaikista jakau-

mista päädyttiin esittämään histogrammit, sillä niiden katsottiin olevan hyvin havainnollis-

tavia. Edellä mainitun lisäksi ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattaessa käytettiin 

myös sekä korrelaatiokerrointa että Pearsonin tulomomenttikerrointa. Niiden avulla saatuja 

tuloksia täsmennettiin vielä lineaarista regressioanalyysia, jossa mallin parametreille esti-

moitiin myös 95 % luottamusvälit.  

Tutkimuskysymys 4 yhteydessä käytettiin t-testejä. Nimimerkin yhteyttä tutkimuksen riip-

puviin muuttujiin selvitettiin riippumattomien otosten t-testillä. Riippumattomien otosten t-

testi on parametrinen menetelmä, jossa edellytetään normaalijakaumamalli ja vakiova-

rianssit. Jos Levenen testin perusteella huomattiin, että vakiovarianssi oletus on syytä hylä-

tä, niin käytettiin t-testin vaihtoehtoista versiota. Lisäksi sama testaus tehtiin t-testin para-

metrittömällä vastineella, Mann-Whitneyn U-testillä.  

Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla tehtävänä oli tutkia kuuden latentin muuttujan 

muodostaman muuttujajärjestelmän yhteyspolkuja. Teoreettisesti paras menettelytapa tässä 

olisi ollut käyttää SEM-tekniikkaa, jossa yhteen malliin olisi yhdistetty konfirmatorinen 

faktorianalyysi ja regressioanalyysi. Tämä olisi kuitenkin johtanut niin monimutkaiseen 

malliin, että sille pienestä aineistosta estimoidut parametrit olisivat luultavasti olleet hyvin 

epätarkkoja tai jopa sattumanvaraisia. Kun teoreettisesti parasta menettelytapaa ei ollut 

mahdollista käyttää, niin sen tilalle kehitettiin korrelaatiokertoimiin ja lineaariseen regres-

sioanalyysiin perustuva sovellus.  
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Personin tulomomenttikertoimia käyttämällä kuvattiin aluksi muuttujajärjestelmän kaikki 

mahdolliset yhteyspolut. Tämän jälkeen tehtiin neljä lineaarista regressiomallia, joissa kus-

sakin yhtä motivaatioilmaston neljästä latentista muuttujasta pyrittiin selvittämään kahdella 

tavoiteorientaation latentilla muuttujalla. Regressiomalleja kehitettiin edelleen jättämällä 

pois ensimmäisessä mallissa selityskyvyttömäksi osoittautuneet riippumattomat muuttujat, 

minkä jälkeen päädyttiin lopullisiin lineaarisiin regressiomalleihin. Kunkin regressio-

analyysin yhteydessä sen edellyttämien malliehtojen voimassaoloa tutkittiin residuaalitar-

kastelujen avulla. Näin päädyttiin siis rakentamaan malli kuuden muuttujan muodostaman 

muuttujajoukon yhteyspoluista eräänlaisen paloittaisen tarkastelun avulla. Tällaisessa tar-

kastelussa on aina vaarana yliarvioida tiettyihin polkuihin liittyviä selitysosuuksia, joten se 

on pyritty ottamaan huomioon tuloksia tulkittaessa.  
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9 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksen tulokset on esitetty tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. 

9.1 Oppilaiden arvio omasta tavoiteorientaatiostaan yleisesti ja akvaariokokeilun ai-

kana 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää millaiseksi oppilaat arvioivat 

oman tavoiteorientaationsa sekä luokan motivaatioilmaston, kun he liikkuvat yleisesti ak-

vaariokokeilun ulkopuolella ja akvaariokokeilun aikana. Kuviossa 3 tarkastellaan oppilai-

den tavoiteorientaation kahta suuntausta eli minä- (MS) ja tehtäväsuuntautuneisuutta (TS) 

yleisesti akvaariokokeilun ulkopuolella. Histogrammitarkastelujen ja keskiarvojen luotta-

musvälien perusteella huomataan, että näiden kahden suuntauksen välillä on eroja, sillä 

minäsuuntautuneisuuden keskiarvo oli 2,66 ja keskihajonta 1,32, kun taas tehtäväsuuntau-

tuneisuuden keskiarvo oli 1,52 ja keskihajonta 0,44. 

  

Kuvio 3. Oppilaiden tavoiteorientaatio yleisesti akvaariokokeilun ulkopuolella 

Kuvion 3 perusteella voidaan todeta, että oppilaat arvioivat itsensä liikkuessaan yleisesti 

akvaariokokeilun ulkopuolella hieman enemmän tehtäväsuuntautuneiksi kuin minäsuun-

tautuneiksi. Tehtäväsuuntautuneisuuden kohdalla vastausten hajonta oli selvästi pienempi 

kuin minäsuuntautuneisuuden kohdalla. Tästä voidaan päätellä, että vastatessa tehtä-

väsuuntautuneisuutta koskeviin osioihin, olivat vastaajat enemmän yhtä mieltä kuin vasta-

tessa minäsuuntautuneisuuden osioihin.  
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Alla olevassa kuviossa 4 tarkastellaan puolestaan oppilaiden omaa arviota tavoiteorientaa-

tiostaan akvaariokokeilun aikana. Myös akvaariokokeilun aikaisessa minä- (MS) ja tehtä-

väsuuntautuneisuudessa (TS) oli eroja. Minäsuuntautuneisuuden keskiarvo kokeilun aikana 

oli 2,73 ja keskihajonta 1,37, ja tehtäväsuuntautuneisuuden keskiarvoksi saatiin 1,72 ja sen 

keskihajonta oli 0, 73. 

 

Kuvio 4. Oppilaiden tavoiteorientaatio akvaariokokeilun aikana 

Tarkastelujen perusteella voidaan huomata, että myös akvaariokokeilun aikana oppilaat 

arvioivat itsensä enemmän tehtäväsuuntautuneiksi kuin minäsuuntautuneiksi. Hajonnan 

perusteella voidaan todeta, että myös oppilaiden vastatessa tehtäväsuuntautuneisuutta ko-

keilun aikana koskeviin osioihin oli ryhmä homogeenisempi kuin vastatessa minäsuuntau-

tuneisuuden osioihin.  

Tämän tutkimuskysymyksen yhteydessä haluttiin myös selvittää yleisen tavoiteorientaation 

sekä kokeilun aikaisen tavoiteorientaation välistä yhteyttä. Alla olevasta hajontakuviosta 

(kuvio 5) nähdään, että se millaiseksi oppilas arvioi oman tavoiteorientaation yleisesti ko-

keilun ulkopuolella, on yhteydessä siihen millaiseksi oppilas arvioi oman tavoiteorientaati-

on kokeilun aikana. Näiden muuttujien välillä on voimakas positiivinen korrelaatio (r = 

0,89; p < 0,001), ja yleinen minäsuuntautuneisuus selittää kokeilun aikaisen minäsuuntau-

tuneisuuden vaihtelusta 79 %. Jos oppilaan yleinen minäsuuntautuneisuus on korkea, niin 

voidaan olettaa, että hän on myös kokeilun aikana hyvin minäsuuntautunut. Mitä alhai-

semmaksi oppilas arvioi oman yleisen minäsuuntautuneisuutensa, sitä alhaisemmaksi hän 

kokee minäsuuntautuneisuutensa myös kokeilun aikana.  
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xy 94,032,0ˆ   

Kuvio 5. Yleisen minäsuuntautuneisuuden yhteys kokeilun aikaiseen minäsuuntautuneisuuteen 

Kuvioon 5 on liitetty myös lineaarinen regressiomalli, jolla voidaan kuvata muuttujaparin 

välistä riippuvuutta. Regressiomallin parametrien piste-estimaattien perusteella kokeilun 

aikainen minäsuuntautuneisuus näyttäisi olevan kauttaaltaan hieman voimakkaampaa kuin 

minäsuuntautuneisuus yleisesti. Jos kuitenkin tarkastellaan regressiomallin parametrejä, 

niin väliestimaattien avulla havaitaan, että mallin vakio saa luottamusvälin [-0,12, 0,76]. 

Vakiolla voi siis olla sekä positiivinen että negatiivinen arvo, jolloin se tietysti voi olla 

arvoltaan myös nolla. Aineiston perusteella ei voida siis sanoa, oliko minäsuuntautuneisuus 

kokeilun aikana voimakkaampaa kuin yleisesti. 

Kuviossa 6 nähdään myös voimakas positiivinen korrelaatio (r = 0,71; p < 0,001), ja ylei-

nen tehtäväsuuntautuneisuus selittää kokeilun aikaisesta tehtäväsuuntautuneisuuden vaihte-

lusta 51 %. Näin pienen aineiston perusteella tästä ei voida kuitenkaan olla täysin varmoja, 

sillä näiden muuttujien muodostama kaksiulotteinen jakauma osoittaa viitteitä heteroske-

dastisuudesta. Ne oppilaat, jotka arvioivat itsensä yleisesti hyvin tehtäväsuuntautuneiksi, 

arvioivat itsensä myös kokeilun aikana hyvin tehtäväsuuntautuneiksi. Kun taas niistä oppi-

laista, jotka arvioivat itsensä keskimääräisesti vähemmän tehtäväsuuntautuneiksi, ei voida 
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kovinkaan tarkasti ennustaa miten he arvioivat tehtäväsuuntautuneisuutensa kokeilun aika-

na. 

 

xy 23,107,0ˆ   

Kuvio 6. Yleisen tehtäväsuuntautuneisuuden yhteys kokeilun aikaiseen tehtäväsuuntautuneisuuteen 

Oppilaan tehtäväsuuntautuneisuus yleisesti kokeilun ulkopuolella näytti siis olevan yhtey-

dessä siihen, miten hän kokee akvaariokokeilun aikaisen tehtäväsuuntautumisensa. Oppi-

laan yleinen tehtäväsuuntautuneisuus ei kuitenkaan ollut niin selvästi yhteydessä kokeilun 

aikaiseen tehtäväsuuntautuneisuuteen kuin yleinen minäsuuntautuneisuus kokeilun aikai-

seen minäsuuntautumiseen. Luottamusvälitarkastelun perusteella voidaan jälleen havaita, 

että aineiston koko ei mahdollista sen määrittämistä, oliko tehtäväsuuntautuneisuus kokei-

lun aikana korkeampi kuin yleisesti. 

Tulosten perusteella oppilaat olivat siis sekä yleisesti että kokeilun aikana enemmän tehtä-

väsuuntautuneimpia kuin minäsuuntautuneita. Mielenkiintoista tuloksissa on erityisesti se, 

että oppilaiden yleinen akvaariokokeilun ulkopuolinen tavoiteorientaatio oli yhteydessä 

siihen, millaiseksi he arvioivat oman tavoiteorientaationsa akvaariokokeilun aikana.  
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9.2 Oppilaiden arvio luokan motivaatioilmastosta akvaariokokeilun aikana 

Toisessa tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää, millaiseksi oppilaat kokivat akvaa-

riokokeilun aikaisen motivaatioilmaston. Motivaatioilmaston minäsuuntautuneisuuden 

keskiarvoksi tuli 2,68 ja keskihajonnaksi 1,21 (kuvio 7). Tehtäväsuuntautuneisuuden kes-

kiarvoksi puolestaan 2,05 ja keskihajonnaksi 0,78. Histogrammien perusteella voidaan 

todeta, että oppilaat arvioivat luokan motivaatioilmaston kokeilun aikana enemmän tehtä-

väsuuntautuneeksi kuin minäsuuntautuneeksi. Tehtäväsuuntautuneisuutta koskevat arviot 

olivat homogeenisempia kuin minäsuuntautuneisuutta koskevat arviot. 

 

 

Kuvio 7. Oppilaiden arvio luokan motivaatioilmastosta akvaariokokeilun aikana 

 

Kuviossa 7 tarkastellaan myös kokeilun aikaisen motivaatioilmaston autonomiaa sekä so-

siaalista yhteenkuuluvuutta. Autonomian keskiarvoksi saatiin 1,99 ja keskihajonnaksi 0,55. 

Oppilaat olivat kohtuullisen yksimielisiä siitä, että he kokivat autonomian tunteita kokeilun 

aikana. Oppilaat kokivat siis, että heillä oli mahdollisuus vaikuttaa kokeilun toteutukseen 

ja kulkuun. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden keskiarvoksi tuli 2,39 ja keskihajonnaksi 0,80. 
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Oppilaat kokivat siis, että he heidän luokkansa oli jossain määrin sosiaalisesti yhteenkuu-

luva kokeilun aikana. 

9.3 Oppilaiden tavoiteorientaation yhteys luokan motivaatioilmastoon 

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin, onko oppilaan kokeilun aikaisella ta-

voiteorientaatiolla vaikutusta oppilaiden kokeilun aikaiseen arvioon motivaatioilmastosta. 

Kuten analyysiluvussa 8.6 todettiin, kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla olisi ollut 

teoreettisesti parasta laatia lineaarisiin rakenneyhtälöihin perustuva malli tavoiteorientaati-

on ja motivaatioilmaston yhteydestä. Tämä ei kuitenkaan aineiston pienen koon takia ollut 

mahdollista, joten tutkimuskysymykseen lähdettiin hakemaan vastausta paloittain rakenne-

tulla mallilla, jossa käytettiin hyväksi korrelaatiokertoimia ja regressioanalyysia. Malliin 

otettiin faktoripistemäärämuuttujat, joiden faktorianalyysien perusteella (ks. luku 9.5) ole-

tettiin edustavan tavoiteorientaation ja motivaatioilmaston latentteja tekijöitä. Tavoiteo-

rientaatioon ja motivaatioilmastoon liittyvien latenttien muuttujien keskinäisiä yhteyksiä 

kuvattiin aluksi laskemalla muuttujien väliset korrelaatiokertoimet. Nämä latentit muuttujat 

ja korrelaatiokertoimet esitetään kuviossa 8.  

 

Motivaatio-
ilmaston

minäsuuntau-
tuneisuus

Motivaatio-
ilmaston

sosiaalinen
yhteenkuu-

luvuus

Motivaatio-
ilmaston

autonomia

Motivaatio-
ilmaston
tehtävä-
suuntau-
tuneisuus

Minä-
suuntautu-

neisuus
kokeilun
aikana

Tehtävä-
suuntautu-

neisuus
kokeilun
aikana

Motivaatioilmasto

kokeilun aikana

Tavoiteorientaatio

kokeilun aikana

0,18

0,18

0,37

 0,14

 

Kuvio 8. Tavoiteorientaation ja motivaatioilmaston latenttien muuttujien väliset korrelaatiot 
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Pelkän korrelaatiotarkastelun perusteella minäsuuntautuneisuudella kokeilun aikana vai-

kuttaa olevan vahva yhteys motivaatioilmaston minäsuuntautuneisuuteen ja keskivahva 

yhteys motivaatioilmaston autonomiaan. Tehtäväsuuntautuneisuudella kokeilun aikana on 

keskivahva yhteys jokaiseen motivaatioilmaston latenttiin muuttujaan. Tilannetta moni-

mutkaistaa se, että tavoiteorientaation kaksi latenttia muuttujaa ovat keskivahvassa yhtey-

dessä toisiinsa. Lisäksi useat motivaatioilmaston latentit muuttujat ovat myös keskivah-

vasti toisiinsa yhteydessä. Tämän takia korrelaatiotarkastelun perusteella saatua alustavaa 

kuvaa lähdettiin täsmentämään regressioanalyysin avulla. Koska tässä käytettiin klassista 

lineaarista regressioanalyysia, niin jouduttiin rajoittumaan osamalleihin, joissa kahdella 

tavoiteorientaation latentilla muuttujalla selitetään yhtä motivaatioilmaston latenttia muut-

tujaa kerrallaan. 

Aluksi muodostettiin neljä kiinteää regressiomallia, joissa molemmat tavoiteorientaation 

latentit muuttujat olivat mukana. Näiden mallien muoto oli 22110
ˆ xBxBBy  . Näissä 

kaikissa malleissa osoittautui, että ainoastaan toinen tavoiteorientaation latentti muuttuja 

on tilastollisesti merkitsevä selittäjä. Tämän havainnon perusteella muodostettiin uudet 

kiinteät regressiomallit, joissa kussakin oli vain yksi riippumaton muuttuja. Näiden malli-

en muoto oli siis 110
ˆ xBBy  . Jälkimmäisiin malleihin jääneet muuttujat, mallien para-

metrit ja kunkin mallin selitysaste on esitetty taulukossa 4.  

 

Taulukko 4. Minäsuuntautuneisuus ja tehtäväsuuntautuneisuus motivaatioilmaston latenttien muuttujien 

selittäjinä 

Osamallin muuttujat   Regressiomalli Selitysaste (R2) 

Minäsuuntautuneisuus 

kokeilun aikana (x) 

 Motivaatioilmaston minäsuun-

tautuneisuus (y) 
xy 57,006,1ˆ   0,38 

Minäsuuntautuneisuus 

kokeilun aikana (x) 

 Motivaatioilmaston autonomia 

(y) 
xy 17,06,1ˆ   0,19 

Tehtäväsuuntautuneisuus 

kokeilun aikana (x) 

 Motivaatioilmaston sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus (y) 
xy 47,06,1ˆ   0,14 

Tehtäväsuuntautuneisuus 

kokeilun aikana (x) 

 Motivaatioilmaston tehtäväsuun-

tautuneisuus (y) 
xy 41,03,1ˆ   0,11 

(Kaikille taulukon malleille p < 0,05) 

 

 

Kuten taulukosta 4 voidaan huomata, minäsuuntautuneisuus kokeilun aikana selittää kohta-

laisen voimakkaasti (38 %) motivaatioilmaston minäsuuntautuneisuutta. Näiden muuttujien 
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välinen yhteys on positiivinen, jolloin minäsuuntautuneisuuden kokeilun aikana kasvaessa 

myös motivaatioilmaston minäsuuntautuneisuus kasvaa. Teoriaan nojautuen voidaan aja-

tella, että yksilön yleinen tavoitesuuntaus vaikuttaa siihen, miten hän kokee ympärillään 

olevan motivaatioilmaston. 

Minäsuuntautuneisuus kokeilun aikana on positiivisessa yhteydessä myös motivaatioilmas-

ton autonomiaan, jonka vaihtelusta se selitti osamallitarkastelun perusteella 19 %. Se miksi 

minäsuuntautuneisuuden kasvaessa myös koettu autonomia kasvaa, jää kuitenkin tutkijoille 

hieman epäselväksi. Voidaan kuitenkin olettaa, että akvaariokokeilun aikana minäsuuntau-

tuneet oppilaat kokivat tehtäväsuuntautuneita oppilaita enemmän autononomian kokemuk-

sia ja tunnetta siitä, että voi itse vaikuttaa kokeilun kulkuun ja toteutukseen. 

Tehtäväsuuntautuneisuus kokeilun aikana on positiivisessa yhteydessä motivaatioilmaston 

sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, ja osamallitarkastelun perusteella se selittää vaihtelusta 

14 %. Nichollsin (1989) tavoiteorientaatioteorian ja Decin ja Ryanin (1985; 2000) itsemää-

räämisteorian mukaan oppilas, joka on tehtäväsuuntautunut, ei pyri kilpailemaan muiden 

kanssa. Tämän voidaan olettaa tukevan ryhmähenkeä, ja näin ollen myös oppilaiden sosi-

aalista yhteenkuuluvuutta. Tämä voidaan nähdä yhdeksi syyksi siihen, miksi tehtäväsuun-

tautuneisuuden kasvaessa myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa.  

Tehtäväsuuntautuneisuus kokeilun aikana on yhteydessä positiivisesti myös motivaatioil-

maston tehtäväsuuntautuneisuuteen, jonka vaihtelusta se selittää 11 %. Tässäkin, kuten 

minäsuuntautuneisuuden kohdalla, voidaan olettaa, että oppilaan oma tavoitesuuntaus vai-

kuttaa siihen, miten hän kokee ympärillään olevan motivaatioilmaston. Tämä kokeilun 

aikaisen tehtäväsuuntautuneisuuden yhteys tehtäväsuuntautuneeseen motivaatioilmastoon 

ei kuitenkaan ole niin voimakas kuin kokeilun aikaisen minäsuuntautuneisuuden yhteys on 

minäsuuntautuneeseen motivaatioilmastoon. 

Käytettyyn osamallintamiseen liittyy kuitenkin ongelma, joka saattaa johtaa selitysasteiden 

yliarviointiin. Kuten kuviosta 8 havaitaan, esimerkiksi minäsuuntautuneisuudesta kokeilun 

aikana voi kulkea selityspolku motivaatioilmaston autonomian kautta motivaatioilmaston 

minäsuuntautuneisuuteen. Tällöin taulukossa 4 ensimmäiseen osamalliin liitetty seli-

tysosuus 0,38 voi olla sikäli harhaanjohtava, että osa tästä selitysosuudesta syntyy yllämai-

nitun selityspolun kautta. Tämän takia juuri kyseisessä taulukossa esitetyt selitysosuudet 

täytyy tulkita maksimaalisiksi selitysosuuksiksi.  
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9.4 Nimimerkkiratkaisun yhteys oppilaan tavoiteorientaatioon ja luokan motivaa-

tioilmastoon 

Neljännen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää kahden erilaisen nimimerkki-

ratkaisun yhteyttä oppilaan arvioon omasta tavoiteorientaatiostaan sekä kokeilun aikaiseen 

motivaatioilmastoon. Toisen luokan oppilaat nimesivät virtuaaliakvaarion kalansa oman 

nimensä mukaisesti, jolloin muut luokan oppilaat tiesivät mikä kala edustaa kutakin oppi-

lasta. Toisessa luokassa oppilaat saivat keksiä kalalle oman nimimerkin, joka mahdollisti 

sen, että oppilas voi halutessaan pysyä anonyymina kalan käyttäjänä.  

Alla olevasta taulukosta 5 voidaan tulkita, että omaa nimeä käyttänyt ryhmä sai matalam-

man keskiarvon (2,30) kuin nimimerkkiä käyttänyt ryhmä, jonka keskiarvo oli 3,23. Tämä 

tarkoittaa sitä, että omaa nimeä käyttäneen ryhmän minäsuuntautuneisuus oli voimak-

kaampaa kuin nimimerkkiä käyttäneen ryhmän minäsuuntautuneisuus. Tämän muuttuja-

asetelman yhteydessä riippumattoman muuttujan riippuvan muuttuja vaihtelusta selittämää 

osuutta voidaan kuvata käyttämällä η
 2

-tunnuslukua. Tässä η
2
 on 0,12, eli nimimerkkirat-

kaisu selittää minäsuuntautuneisuudesta yleisesti 12 %.  P:n arvo alittaa tilastollisesti mer-

kitsevän rajan (p < 0,05), joten eroa nimimerkkiratkaisujen välillä voidaan pitää tilastolli-

sesti merkitsevänä.  

Taulukko 5. Nimimerkkiratkaisun yhteys kokeilun aikaiseen minäsuuntautuneisuuteen  

Nimimerkkiratkaisu N Keskiarvo Keskihajonta t p 

Nimimerkki 21 3,23 1,36 2,41 0,02 

Oma nimi 24 2,30 1,25   

 

Taulukosta 6 voidaan todeta, että nimimerkkiä käyttäneen luokan keskiarvo oli 1,67, joka 

oli hieman alempi kuin omaa nimeä käyttäneen luokan keskiarvo (1,76). Myös keskihajon-

ta oli hieman pienempi nimimerkkiä käyttäneellä ryhmällä. Taulukosta huomataan myös, 

että vaikka keskiarvot nimimerkkiratkaisujen välillä poikkeavat toisistaan, niin niillä ei silti 

ole tilastollisesti merkitsevää eroa (p > 0,05). Sillä, nimesikö oppilas kalan oman nimensä 

vai keksimänsä nimimerkin mukaan, ei ollut yhteyttä siihen, minkälaiseksi hän koki kokei-

lun aikaisen tehtäväsuuntautuneisuutensa.  

Taulukko 6. Nimimerkkiratkaisun yhteys kokeilun aikaiseen tehtäväsuuntautuneisuuteen  
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Nimimerkkiratkaisu N Keskiarvo Keskihajonta t p 

Nimimerkki 21 1,67 0,63 -0,39 0,70 

Oma nimi 24 1,76 0,82   

 

Oppilaiden, jotka nimesivät kalan oman nimen mukaan, keskiarvoksi saatiin 2,23 ja keski-

hajonnaksi 0,93. Nimimerkkiä käyttäneiden oppilaiden keskiarvoksi puolestaan tuli 3,14 ja 

keskihajonnaksi 1,31 (taulukko 7). Tämän perusteella voidaan todeta, että omaa nimeä 

käyttäneet oppilaat kokivat luokan motivaatioilmaston enemmän minäsuuntautuneemmaksi 

kuin nimimerkkiä käyttäneet oppilaat. Nimimerkkiratkaisu selittää motivaatioilmaston mi-

näsuuntautuneisuudesta 14 %, koska tässä η
2
 on 0,14. Koska p:n arvo alittaa arvon 0,05, 

niin nimimerkkiratkaisun yhteys oppilaan motivaatioilmaston minäsuuntautuneisuuteen on 

tilastollisesti merkittävä. Omaa nimeä käyttäneet oppilaat kokivat motivaatioilmaston mi-

näsuuntautuneisuuden nimimerkkiä käyttäneitä oppilaita korkeammaksi.  

Taulukko 7. Nimimerkkiratkaisun yhteys kokeilun aikaiseen motivaatioilmaston minäsuuntautuneisuuteen 

Nimimerkkiratkaisu N Keskiarvo Keskihajonta t p 

Nimimerkki 23 3,14 1,31 2,73 0,01 

Oma nimi 24 2,23 0,93   

 

Taulukon 8 perusteella voidaan nähdä, että omaa nimeä käyttäneiden oppilaiden keskiar-

voksi saatiin 1,99 ja keskihajonnaksi 0,74. Oppilaiden, jotka käyttivät puolestaan nimi-

merkkiä, keskiarvoksi tuli 2,11 ja keskihajonnaksi 0,82. Oppilaat, jotka nimesivät kalat 

oman nimen mukaan, kokivat kokeilun aikaisen motivaatioilmaston enemmän tehtä-

väsuuntautuneeksi kuin oppilaat, jotka käyttivät nimimerkkiä. P:n arvosta ( > 0,05) voidaan 

kuitenkin todeta, että ero ei ole tilastollisesti merkittävä. 

Taulukko 8. Nimimerkkiratkaisun yhteys kokeilun aikaiseen motivaatioilmaston tehtäväsuuntautuneisuuteen 

Nimimerkkiratkaisu N Keskiarvo Keskihajonta t p 

Nimimerkki 23 2,11 0,82 0,53 0,60 

Oma nimi 24 1,99 0,74   

 

Seuraavassa taulukossa 9 vertaillaan oman nimen ja nimimerkin yhteyttä kokeilun aikaisen 

motivaatioilmaston sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Nimimerkkiratkaisujen keskiarvot ja 
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keskihajonnat ovat lähellä toisiaan. P:n arvon perusteella voidaankin todeta, että ryhmien 

välillä ei ole merkitsevää eroa. Sillä, käyttikö oppilas omaa nimeä vai nimimerkkiä, ei ollut 

siis vaikutus siihen, miten hän koki sosiaalisen yhteenkuuluvuuden.  

Taulukko 9. Nimimerkkiratkaisun yhteys kokeilun aikaiseen motivaatioilmaston sosiaaliseen yhteenkuulu-

vuuteen 

Nimimerkkiratkaisu N Keskiarvo Keskihajonta t p 

Nimimerkki 23 2,47 0,83 0,66 0,51 

Oma nimi 24 2,32 0,78   

 

Myös vertailtaessa nimimerkkiratkaisun yhteyttä motivaatioilmaston autonomiaan, voidaan 

todeta taulukon 10 perusteella, että molemmissa ryhmissä keskiarvot ja keskihajonnat ovat 

samankaltaiset. Tässäkin vertailussa voidaan todeta p:n arvon perusteella, että sillä käyttikö 

oppilas omaa nimeä vai nimimerkkiä, ei ollut merkittävää yhteyttä siihen miten autonomi-

seksi hän koki motivaatioilmaston kokeilun aikana.  

Taulukko 10. Nimimerkkiratkaisun yhteys kokeilun aikaiseen motivaatioilmaston autonomiaan 

Nimimerkkiratkaisu N Keskiarvo Keskihajonta t p 

Nimimerkki 23 2,02 0,53 0,35 0,73 

Oma nimi 24 1,96 0,59   

 

Edellä esitetyistä taulukoista 5–10 voidaan yhteenvetona todeta, että nimimerkkiratkaisulla 

on tilastollisesti merkitsevä yhteys ainoastaan oppilaan minäsuuntautuneisuuteen kokeilun 

aikana sekä luokan minäsuuntautuneeseen motivaatioilmastoon. Tämän tuloksen perusteel-

la haluttiin myös selvittää, oliko luokkien välillä eroja siinä, miten oppilaat arvioivat oman 

minäsuuntautuneisuutensa yleisesti kokeilun ulkopuolella. 4-luokkalaiset käyttivät kokei-

lun aikana nimimerkkiä ja 5-luokkalaiset omaa nimeä. Tämä tarkastelu tehtiin sen vuoksi, 

että aiemmin saatiin tulos, jonka mukaan oppilaan yleinen minäsuuntautuneisuus on posi-

tiivisessa yhteydessä kokeilun aikaiseen minäsuuntautuneisuuteen. Nimimerkkiratkaisun 

yhteys oppilaan kokeilun aikaiseen minäsuuntautuneisuuteen voi johtua siis siitä, että omaa 

nimeä käyttäneet viidennen luokan oppilaat oli jo kokeilun alkaessa minäsuuntautuneem-

pia kuin nimimerkkiä käyttäneet neljännen luokan oppilaat (ks. taulukko 11). Yksi selitys-

mahdollisuus voisi olla myös se, että oman nimen näkyminen julkisesti virtuaaliakvaarios-
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sa lisää kilpailullisuutta ja näin ollen myös minäsuuntautuneisuutta oppilaiden keskuudes-

sa. 

Taulukko 11. Nimimerkkiratkaisun yhteys minäsuuntautuneisuuteen yleisesti 

Luokka N Keskiarvo Keskihajonta t p 

4 lk (nimimerkki) 24 3,12 1,39 2,55 0,01 

5 lk (oma nimi) 24 2,20 1,08   

 

Lopuksi on syytä vielä muistuttaa siitä, että edellä etan neliön avulla arvioidut selitysasteet 

voivat olla yliarvioituja. Tämä voi johtua siitä, että muuttujien yhteystarkastelut on tehty 

paloittain ja selitysasteessa ei ole voitu ottaa huomioon riippuvien muuttujien yhteyspolku-

jen kautta syntyviä selitysosuuksia. 

9.5 Käytettyjen mittareiden psykometriset ominaisuudet 

Viidentenä tutkimuskysymyksenä oli tarkoitus tarkastella käytettyjen mittareiden psyko-

metrisia ominaisuuksia. Kuten luvussa 7 todettiin, tämänkaltaisen kysymyksen kohdalla on 

kyse aina teorianmuodostukseen liittyvien asioiden tarkastelusta. Psykometrisessä tarkaste-

lussa joudutaan aina ottamaan kantaa siihen, mitä teoreettisia käsitteitä käytetyt mittarit 

mittaavat.  

Psykometrinen tarkastelu aloitettiin eksploratiivisten faktorianalyysien avulla. Aluksi teh-

tiin faktorianalyysi, jossa empiirisesti mitattuina muuttujina olivat Tavoiteorientaatio ylei-

sesti -kohtaan kuuluvat muuttujat (liite 2, kyselylomakkeen osa 22). Faktorointimenetel-

mänä käytettiin pääakselifaktorointia, ja rotaationa käytettiin ortogonaalista varimax -

rotaatiota. Käytettäessä Kaiserin ominaisarvokriteeriä lopulliseen faktoriratkaisuun saatiin 

kaksi faktoria. Näistä ensimmäiselle faktorille latautui kuusi väittämää, jotka kaikki mitta-

sivat minäsuuntautuneisuutta yleisesti akvaariokokeilun ulkopuolella. Toiselle faktorille 

latautuivat kaikki ne väittämät, jotka mittaavat tehtäväsuuntautuneisuutta. Faktorit olivat 

teorian mukaisia, ja faktorirakenne vastasi aikaisemmissa tutkimuksissa saatuja faktorira-

kenteita (Liukkonen 1998; Nicholls 1989; Roberts, Treasure ja Balague 1998). Analyysin 

tuloksena saatu rotatoitu faktorimatriisi on esitetty taulukossa 12.  
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Taulukko 12. Tavoiteorientaatio yleisesti -muuttujajoukon rotatoitu faktorimatriisi 

 

 Minäsuuntautuneisuuden 

faktori 

Tehtäväsuuntautuneisuuden 

faktori 

Pärjään paremmin kuin toiset .946  

 Olen selvästi toisia parempi .896  

 

Olen paras 

 

.891 

 

 

Näytän toisille olevani paras 

 

.887 

 

 

Voitan toiset 

 

.879 

 

 

Pärjään sellaisessa asiassa, mitä toiset 

eivät osaa 

 

.556 

 

 

Saavutan itselleni asettamat tavoitteet 

  

.847 

 

Yritän kovasti 

  

.830 

 

Teen kaiken parhaan kykyni mukaan 

  

.696 

 

Onnistun sellaisessa, mitä en ole aikai-

semmin osannut 

  

.670 

 

Voitan vaikeudet 

  

.664 

 

Huomaan todella kehittyväni 

  

.482 

 

Kun muuttujat sijoittuvat faktoreille teorian ennustamalla tavalla, faktoreiden tulkinta on 

helppoa. Ensimmäinen faktori voidaan tulkita minäsuuntautuneisuudeksi ja toinen tehtä-

väsuuntautuneisuudeksi. Teoria ja aikaisemmat tutkimukset antoivat olettaa, että nämä 

faktorit eivät ole toisiinsa yhteydessä. Toisaalta Jaakkolan, Liukkosen ja Kokkosen (2003) 

tekemästä tutkimuksesta kävi ilmi, että faktoreiden välillä voisi kuitenkin olla yhteys. Tä-

män vuoksi päätettiin tutkia faktoreiden välistä yhteyttä käyttämällä eksploratiivisessa fak-

torianalyysissa vinorotaatiota (taulukko 13), joka mahdollistaa sellaisen faktorimallin, jos-

sa faktoreiden välillä voi olla nollasta poikkeava korrelaatio. Käytetty vinorotaatio oli Di-

rect oblimin, jota kokeiltiin useilla erilaisilla delta-parametrin arvoilla. Lopulta päädyttiin 

faktoriratkaisuun, jossa delta-parametrin arvo oli -0,12. 
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Taulukko13. Tavoiteorientaatio yleisesti -muuttujajoukon faktorianalyysin kaavamatriisi 

 
 Minäsuuntautuneisuuden 

faktori 

Tehtäväsuuntautuneisuuden 

faktori 

Pärjään paremmin kuin toiset 

 

.951   

Olen paras 

 

.908   

Olen selvästi toisia parempi 

 

.898   

Näytän toisille olevani paras 

 

.895   

Voitan toiset 

 

.888   

Pärjään sellaisessa asiassa, mitä toiset  

eivät osaa 

 

.530   

Saavutan itselleni asettamat tavoitteet 

 

  .860 

Yritän kovasti 

 

  .854 

Teen kaiken parhaan kykyni mukaan 

 

  .712 

Onnistun sellaisessa, mitä en ole aikai-

semmin osannut 

 

  .664 

Voitan vaikeudet 

 

  .648 

Huomaan todella kehittyväni   .461 

 

Faktorianalyysissa, jossa käytettiin vinorotaatiota, minäsuuntautuneisuuden faktorin seli-

tysprosentiksi saatiin noin 41 % ja tehtäväsuuntautuneisuuden selitysprosentiksi noin 23 

%. Kaikkiaan mallin faktorit selittivät siis empiirisesti mitattujen muuttujien vaihtelusta 64 

%. Yksittäisten muuttujien kommunaliteettiarvot vaihtelivat välillä 0,3–0,9 (liite 3). Mittari 

näyttää siis mittaavan niitä käsitteitä, joita sen on tarkoituskin mitata, ja sen tuottamasta 

vaihtelusta hieman yli 60 % olisi yllä olevan faktorimallin perusteella validia vaihtelua. 

Vastaavanlainen eksploratiivinen faktorianalyysi tehtiin muuttujajoukolle Tavoiteorientaa-

tio kokeilun aikana. Myös tässä kokeiltiin ensin ortogonaalirotaatiota ja päädyttiin sen jäl-

keen hakemaan paremmin istuvaa faktorimallia vielä vinorotaation avulla. Erilaisten kul-

mien kokeilun jälkeen päädyttiin delta-parametrin arvoon -0,10. Näin saatu kaavamatriisi 

on esitetty taulukossa 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

Taulukko 14. Tavoiteorientaatio kokeilun aikana -muuttujajoukon faktorianalyysin kaavamatriisi 

 
 Minäsuuntautuneisuuden 

faktori 

Tehtäväsuuntautuneisuuden 

faktori 

Olen paras .989   

Voitan toiset  .921   

Pärjään paremmin kuin toiset .847   

Näytän toisille olevani paras .834   

Olen selvästi toisia parempi .809   

Pärjään sellaisessa asiassa, mitä toiset 

eivät osaa 

.494   

Teen kaiken parhaan kykyni mukaan    .955 

Yritän kovasti   .889 

Huomaan todella kehittyväni    .745 

Voitan vaikeudet    .708 

Onnistun sellaisessa, mitä en ole aikai-

semmin osannut 

  .690 

Saavutan itselleni asettamat tavoitteet   .617 

 

Myös edellä esitetyssä taulukossa 14 ensimmäinen faktori voidaan tulkita minäsuuntautu-

neisuudeksi ja toinen faktori tehtäväsuuntautuneisuudeksi. Ensimmäisen faktorin selitys-

prosentti on noin 52 % ja toisen noin 18 %. Myös tämä mittarin osa vaikuttaa siis omaavan 

kohtalaisen hyvän käsitevalidititeetin, sillä faktorimallin perusteella sen tuottamasta vaihte-

lusta noin 70 % vaikuttaisi olevan peräisin niistä käsitteistä, joita mittarin osan on tarkoi-

tuskin mitata. Osioita vastaavien muuttujien kommunaliteetit vaihtelevat tässä välillä 0,42–

0,92 (ks. liite 4). Kuten edellä, myös tässä eksploratiivisen faktorianalyysin tulokset viit-

taavat siihen, että minäsuuntautuneisuuden ja tehtäväsuuntautuneisuuden välillä on positii-

vinen yhteys.  

Muuttujajoukolle Motivaatioilmasto kokeilun aikana tehtiin myös pääakselifaktoroinnilla 

ja varimax-rotaatiolla eksploratiivinen faktorianalyysi (liite 5). Ensimmäisessä analyysissa 

saatiin tulos, jota ei ollut mahdollista tulkita kovin selkeästi, sillä osa empiirisesti mitatuis-

ta muuttujista ei sijoittunut selvästi millekään faktorille. Faktorianalyysia jatkettiin jättä-

mällä seuraavat muuttujat pois: akvaariokokeilun aikana oppilaat saivat tarpeeksi itse päät-

tää aktiivisuusmittarin ja akvaarion käytöstä, akvaariokokeilun aikana pääasia oli, että 

luokkamme oppilaat kehittyivät omissa taidoissaan, akvaariokokeilun aikana luokkamme 
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oli yhtenäinen, akvaariokokeilun aikana oppilaat pystyivät vaikuttamaan akvaariokokeilun 

kulkuun. Muut muuttujat sijoittuivat oikeille faktoreille teorian ennusteen (Deci & Ryan 

1985; 2000) ja aikaisempien tutkimustulosten (Soini 2006) mukaisesti. Myös tässä päädyt-

tiin kokeilemaan vinorotaatiota, jonka loppujen lopuksi huomattiin delta-parametrilla -0,06 

tuottavan aineistoon parhaiten istuvan faktorimallin. Tähän malliin perustuva kaavamatriisi 

on esitetty taulukossa 15. 

Taulukko 15. Motivaatioilmasto kokeilun aikana -muuttujajoukon faktorianalyysin kaavamatriisi 

 

 Minäsuun-

tautuneisuuden 

faktori 

Sosiaalisen 

yhteenkuulu-

vuuden faktori 

Autonomian 

faktori 

Tehtäväsuun-

tautuneisuuden 

faktori 

Oppilaat kilpailivat kalan hyvin-

voinnista toisen kanssa 

.946    

Oppilaille oli tärkeää näyttää muille 

olevansa parempi kuin toiset 

.915    

Oppilaille oli tärkeää onnistua 

muita paremmin 

.843    

Oppilaat vertasivat pääsääntöisesti 

omaa aktiivisuutta toisten aktiivi-

suuksiin 

.767    

Oppilaat ”puhalsivat yhteen hii-

leen” 

 .767   

Luokkamme oli yhtenäinen toimi-

essaan akvaarion parissa 

 .721   

Oppilaat toimivat yhtenä ryhmänä  .706   

Oppilailla oli merkittävästi valin-

nanvapauksia käyttää aktiivisuus-

mittaria ja akvaariota 

  .787  

Oppilailla oli mahdollisuus valita 

oman mielenkiinnon mukaan, kuin-

ka aktiivisuusmittaria ja akvaariota 

käyttää 

  .697  

Oppilailla oli mahdollisuus vaikut-

taa akvaariokokeilun toteutukseen 

  .345  

Oppilaille oli tärkeää yrittää lisätä 

omaa aktiivisuutta ja kalan hyvin-

vointia 

   -.958 

Oppilaille oli tärkeää yrittää par-

haansa 

   -.523 
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Oppilaille oli tärkeää jatkaa aktii-

visuusmittarin ja akvaarion käyttöä, 

vaikka niissä olisi ilmennyt joitakin 

ongelmia 

   -.516 

Uuden oppiminen kannusti oppimaan 

yhä enemmän 

   -.396 

 

Taulukossa 15 ensimmäinen faktori voidaan tulkita minäsuuntautuneisuudeksi, ja toinen 

faktori puolestaan edustaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden faktoria. Kolmas faktori vaikut-

taa olevan autonomia, ja neljäs tulkitaan tehtäväsuuntautuneisuudeksi. Yhteensä edellä 

mainitut neljä faktoria selittävät empiirisesti mitattujen muuttujien vaihtelusta noin 62 %. 

Muuttujien kommunaliteettiarvot vaihtelevat välillä 0,36–0,97. Myös tässä tapauksessa 

tämän mittarin osan voi katsoa mittaavan varsin hyvin niitä ominaisuuksia, joita sen pi-

täisikin mitata. Lisäksi vinorotaation avulla saadut tulokset tässäkin viittaavat siihen, että 

faktorit korreloivat keskenään positiivisesti.  

Jokaisen kolmen muuttujajoukon tapauksessa eksploratiiviset faktorianalyysit siis viittasi-

vat siihen, että faktoreiden välillä on positiivisia korrelaatioita. Eksploratiivisen faktoriana-

lyysin rajoituksena on kuitenkin se, että se ei mahdollista näiden korrelaatioiden suuruuden 

kovin tarkkaa arvioimista, eikä salli asettaa samaan malliin erisuuruisia faktoreiden välisiä 

korrelaatioita. Näistä rajoituksista voidaan päästä eroon käyttämällä konfirmatorista fakto-

rianalyysia. Vaikka aineiston koko ei tässä tutkimuksessa välttämättä mahdollista konfir-

matorisen faktorianalyysin tekemistä siten, että olisi mahdollista löytää varauksetta paras 

faktorimalli kullekin muuttujajoukolle, päädyttiin tässä kuitenkin tekemään näille kolmelle 

muuttujajoukolle Tavoiteorientaatio yleisesti, Tavoiteorientaatio kokeilun aikana sekä Mo-

tivaatioilmasto kokeilun aikana konfirmatoriset faktorianalyysit. Aineiston pienen koon 

takia näiden perusteella tehtäviä tulkintoja on syytä pitää melko hypoteettisina. 

Kuviossa 9 on esitetty muuttujajoukon Tavoiteorientaatio yleisesti kahden faktorin lopulli-

sen mallin estimointi- ja istuvuusmittojen tulokset. 
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Minä-
suuntautu-

neisuus
yleisesti

Tehtävä
suuntautu-

neisuus
yleisesti

Minä-
suuntautu-

neisuus
yleisesti

Pärjään paremmin
kuin toiset

Olen paras

Olen selvästi toisia
parempi

Olen selvästi toisia
parempi

Näytän toisille 
olevani paras

Näytän toisille 
olevani paras

Voitan toiset

Pärjään sellaisessa asiassa, 
mitä toiset eivät osaa

Saavutan itselleni
asettamani tavoitteet

Yritän kovasti

Teen kaiken parhaan
kykyni mukaan

Onnistun sellaisessa, mitä 
en ole aikaisemmin osannut

Voitan vaikeudet

Err_1

Err_2

Err_3

Err_4

Err_5

Err_6

Err_7

Err_8

Err_9

Err_10

Err_1

Err_11

Err_12

 

2 = 138,696; df = 54; p = 0,000; CFI = 0,816; RMSEA = 0,179 

 
Kuvio 9. Tavoiteorientaatio yleisesti -muuttujajoukon faktorimalli 

Kuten eksploratiivisen faktorianalyysin yhteydessä huomattiin, aineistoon näyttää istuvan 

faktorimalli, jossa minäsuuntautuneisuuden ja tehtäväsuuntautuneisuuden välillä on posi-

tiivinen korrelaatio. Konfirmatorisen mallin perusteella tämä korrelaatio jää kuitenkin var-

sin heikoksi. Tulokset viittaavaat siis siihen, että minäsuuntautuneisuuden kasvaessa myös 

tehtäväsuuntautuneisuus kasvaa, joskin tämä yhteys on luonteeltaan kovin heikko. Tässä 

on lisäksi syytä ottaa huomioon, että useiden kokeilujen jälkeen syntynyt yllä oleva malli 

(kuvio 9) ei istuvuusmittojen perusteella istu aineistoon kovin hyvin, ja tämä voikin johtua 

aineiston pienestä koosta. Tulos kuitenkin tukee sitä käsitystä mittarin osan ominaisuuksis-

ta, jotka muodostettiin jo eksploratiivisen faktorianalyysin perusteella. 
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Kuviossa 10 on esitetty Tavoiteorientaatio kokeilun aikana -muuttujajoukon kahden fakto-

rin lopullisen mallin estimointi- ja istuvuusmittojen tulokset. 

Tehtävä-
suuntautu-

neisuus
kokeilun
aikana

Olen paras

Voitan toisetVoitan toiset

Pärjään paremmin
kuin toiset

Näytän toisille
olevani paras

Olen selvästi
toisia parempi

Pärjään sellaisessa asiassa,
mitä toiset eivät osaa

Teen kaiken parhaan
kykyni mukaan

Yritän kovasti

Huomaan todella
kehittyväni

Voitan vaikeudet

Onnistun sellaisessa, mitä
en ole aikaisemmin osannut

Saavutan itselleni 
asettamani tavoitteet

Err_1

Err_2

Err_3

Err_4

Err_5

Err_1

Err_6

Err_6

Err_7

Err_8

Err_9

Err_10

Err_11

Minä-
suuntautu-

neisuus
kokeilun
aikana

 

2 = 129,350; df = 55; p = 0,000; CFI = 0,852; RMSEA = 0,153 

 

Kuvio10. Tavoiteorientaatio kokeilun aikana -muuttujajoukon faktorimalli 

Tulokset viittaavat siihen, että myös tässä tapauksessa minä- ja tehtäväsuuntauneisuuden 

välillä on positiivinen korrelaatio, mutta korrelaatio on hieman vahvempi kuin edellä mai-

nitussa Tavoiteorientaatio yleisesti -muuttujajoukossa. Vaikka tässäkään malli ei istu-

vuusmittojen perusteella istu aineistoon kovin hyvin, niin tulokset tukevat silti niitä johto-

päätöksiä, joita saman muuttujajoukon yhteydessä tehtiin jo eksploratiivisen faktorianalyy-

sin avulla.  
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Motivaatioilmasto kokeilun aikana -muuttujajoukolle hahmoteltiin myös faktorimalli, jossa 

eksploratiivisessa faktorianalyysissä esille tulleiden neljän faktorin välillä sallittiin korre-

laatio. Tämä malli oli samanlainen, kuin Soinin (2006, s. 46–48) aluksi saama malli hänen 

omassa tutkimuksessaan. Useiden kokeilujen jälkeen mallista päädyttiin karsimaan kuu-

desta mahdollisesta faktoreiden välisestä yhteydestä kaksi pois. Näin päädyttiin malliin, 

jonka estimaatit ja istuvuusmittojen tulokset on esitetty kuviossa 11.   

Motivaatio-
ilmaston

minäsuun-
tautuneisuus

Motivaatio-
ilmaston

sosiaalinen
yhteen-

kuuluvuus

Motivaatio-
ilmaston

autonomia

Motivaatio-
ilmaston
tehtävä-

suuntautu-
neisuus

Oppilaat kilpailivat kalan
hyvinvoinnista toisten kanssa

Oppilaille oli tärkeää näyttää
muille olevansa parempi kuin toiset

Oppilaille oli tärkeää
onnistua muita paremmin

Oppilaat vertasivat … omaa 
aktiivisuutta toisten aktiivisuuksiin

Oppilaille oli tärkeää
onnistua muita paremmin

Oppilaat “puhalsivat
yhteen hiileen”

Luokkamme oli yhtenäinen
toimiessaan akvaarion parissa

Oppilaat toimivat
yhtenä ryhmänä

Oppilailla oli merkittävästi valinnan-
vapauksia … 

Oppilailla oli mahdollisuus
valita … 

Oppilailla oli mahdollisuus vaikuttaa 
akvaariokokeilun toteutukseen

Oppilaille oli tärkeää yrittää lisätä
omaa aktiivisuutta ja kalan hyvinvointia

Oppilaille oli tärkeää yrittää
parhaansa

Oppilaille oli tärkeää yrittää
parhaansa

Oppilaille oli tärkeää jatkaa …

Uuden oppiminen kannusti
oppimaan yhä enemmän

Err_1

Err_2

Err_3

Err_4

Err_5

Err_1

Err_6

Err_7

Err_1

Err_1Err_8

Err_1Err_9

Err_1Err_10

Err_1Err_11

Err_13Err_1Err_13

Err_14

Err_12

 

2 = 124,267; df = 81; p = 0,001; CFI = 0,855; RMSEA = 0,096 

 

Kuvio 11. Motivaatioilmasto kokeilun aikana -muuttujajoukon faktorimalli 

 

Kuviosta 11 voidaan todeta, että jälleen istuvuusmittojen perusteella mallin istuvuudessa 

aineistoon ei päästä niin hyvään istuvuuteen kuin voisi toivoa. Kuten edellä todettiin, tämä 

voi johtua siitä, että varsin pieneen aineistoon yritetään sovittaa monimutkaista mallia. 

Mallin parametrien tulkinnassa on syytä ottaa huomioon se, että motivaatioilmaston tehtä-

väsuuntautuneisuus on tässä mallissa mittaussuunnaltaan päinvastainen muiden faktoreiden 

kanssa. Näin ollen kolmen ensimmäisen faktorin ja tehtäväsuuntautuneisuuden välisiin 
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muuttujapolkuihin saadut negatiiviset kertoimet pitää tulkita positiivisiksi. Kokonaisuudes-

saan tulos vahvistaa sitä, mikä nähtiin jo eksploratiivisessa faktorianalyysissa, että moti-

vaatioilmaston faktoreiden välillä on heikkoja positiivisia korrelaatioita. 

Soini (2006) kokeili tutkimuksessaan myös kolmen faktorin mallia, jossa edellisessä mal-

lissa mukana olleet minäsuuntautuneisuuden faktori ja sitä mitanneet empiiriset muuttujat 

oli jätetty pois. Samaa mallia kokeiltiin myös tämän tutkimuksen aineistoon. Mallin esti-

maatit ja istuvuusmitat on esitetty alla kuviossa 12.  

Motivaatio-
ilmaston

sosiaalinen
yhteen-

kuuluvuus

Motivaatio-
ilmaston

autonomia

Motivaatio-
ilmaston
tehtävä-

suuntautu-
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Oppilaat “puhalsivat
yhteen hiileen”

Luokkamme oli yhtenäinen
toimiessaan akvaarion parissa

Oppilaat toimivat
yhtenä ryhmänä

Oppilailla oli merkittävästi valinnan-
vapauksia … 

Oppilailla oli mahdollisuus
valita … 

Oppilailla oli mahdollisuus vaikuttaa 
akvaariokokeilun toteutukseen

Oppilaille oli tärkeää yrittää lisätä
omaa aktiivisuutta ja kalan hyvinvointia

Oppilaille oli tärkeää yrittää
parhaansa

Oppilaille oli tärkeää yrittää
parhaansa

Oppilaille oli tärkeää jatkaa …

Uuden oppiminen kannusti
oppimaan yhä enemmän

Err_1Err_1

Err_1Err_2

Err_1Err_3

Err_1Err_4

Err_1Err_5

Err_1Err_6

Err_1Err_7

Err_1Err_8

Err_1Err_9

Err_1Err_10

 

2 = 39,092; df = 34; p = 0,252; CFI = 0,961; RMSEA = 0,055 

 
Kuvio 12. Kolmen faktorin malli muuttujajoukosta Motivaatioilmasto kokeilun aikana 

 

Kuten Soinin tutkimuksessa (ibid., 46–48) myös tässä yhden faktorin ja siihen liittyvien 

empiiristen muuttujien poisjättäminen parantaa selvästi mallin istuvuutta. Muuten malli ei 

juuri tuo lisäinformaatiota niihin tuloksiin, joita saatiin ekploratiivisen faktorianalyysin ja 

edellisen neljän faktorin konfirmatorisen faktorianalyysin perusteella. Sillä edelleenkin 

tehtäväsuuntautuneisuus ja autonomia sekä tehtäväsuuntautuneisuus ja sosiaalinen yhteen-
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kuuluvuus vaikuttavat olevan positiivisessa yhteydessä toisiinsa. Sen sijaan autonomian ja 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden välillä ei ollut selkeää yhteyttä.  

Kolmen faktorin mallin parempi istuvuus aineistoon verrattuna neljän faktorin malliin saat-

taa tietenkin johtua pelkästään siitä, että yhden faktorin ja siihen liittyvien empiiristen 

muuttujien poisjättäminen yksinkertaistaa mallia. Tämän takia kokeiltiin konfirmatorisia 

malleja, joissa minäsuuntautuneisuuden ja siihen yhteydessä olevien empiiristen muuttuji-

en sijasta jätettiin pois jokin muista faktoreista. Näiden kokeilujen tulos osoitti, että oikeas-

taan minkä tahansa faktorin ja siihen kytkettyjen empiiristen muuttujien poisjättäminen 

parantaa mallin istuvuutta. Tämä asettaa kyseenalaiseksi Soinin (2006, s. 46) huomion sii-

tä, että juuri minäsuuntautuneisuuden faktorin poistaminen mallista johtaisi perustellum-

paan malliin. 

Tutkimuskysymyksiä 1–4 varten jo eksploratiivisten faktorianalyysien perusteella oli muo-

dostettu faktoripistemääriä, jotka edustivat kahta muuttujajoukkojen Tavoiteorientaatio 

yleisesti sekä Tavoiteorientaatio kokeilun aikana faktoria sekä neljää Motivaatioilmasto 

kokeilun aikana faktoria. Konfirmatorinen faktorianalyysi mahdollisti myös sen tutkimi-

sen, että onko näiden faktoripistemäärien taustalla mahdollisesti vielä toisen kertaluvun 

faktoreita. Useiden erilaisten mallien kokeilujen jälkeen päädyttiin lopulliseen kahden fak-

torin malliin, jossa toisen kertaluvun faktoreiden tulkittiin olevan minäsuuntautuneisuus ja 

tehtäväsuuntautuneisuus. Tämän mallin estimaatit ja istuvuusmittojen tulokset on esitetty 

kuviossa 13. 

Jälleen istuvuusmittojen arvot kertovat kuviossa 13 sen, että malli ei istu aineistoon niin 

hyvin kuin olisi mahdollista. Jos mallin oletetaan olevan kuitenkin perusteltu, niin aineis-

ton perusteella muodostettujen kahdeksan faktorin takana näyttäisi vielä olevan kaksi toi-

sen kertaluvun faktoria. Koska ensimmäiselle faktorille sijoittuvat kaikki minäsuuntautu-

neisuuteen liittyvät ensimmäisen kertaluvun faktorit, tätä toisen kertaluvun faktoria voi-

daan pitää minäsuuntautuneisuuden faktorina. Ja koska toiselle faktorille latautuu kaikki 

tehtäväsuuntautuneisuuden ensimmäisen kertaluvun faktorit, niin sitä on luonteva pitää 

tehtäväsuuntautuneen toisen kertaluvun faktorina 
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2 = 41,605; df = 20; p = 0,003; CFI = 0,853; RMSEA = 0,148 

Kuvio 13. Liikuntamotivaation 2. kertaluvun faktorimalli 

Motivaatioilmaston autonomian kerroin jää tässä mallissa alhaiseksi, joten se ei selkeästi 

kuulu myöskään minäsuuntautuneisuuden alle kuuluvaksi muuttujaksi, vaikka se sinne 

sijoittuukin (kuvio 13). Tämä jäikin tutkijoille hieman epäselväksi, sillä taustateorian mu-

kaan (Deci & Ryan, 1985, s. 49 ja 57–61) sisäinen motivaatio perustuu koetun autonomian 

tarpeeseen, ja erityisesti juuri tehtäväsuuntautuneisuudessa motivaation voidaan katsoa 

olevan luonteeltaan sisäistä. Tämän perusteella olisi voinut olettaa, että autonomia olisi 

edellä esitetyssä kuviossa mennyt minäsuuntautuneisuuden sijaan tehtäväsuuntautuneisuu-

den faktorille.  

Edes konfirmatorisen faktorianalyysin tuottamat tulokset eivät sinänsä kuitenkaan kerro 

sitä, onko samalle faktorille mallissa sijoitettujen muuttujien taustalla todella yhteinen fak-

tori. Vaikka malli, jossa tietyt muuttujat ovat samalla faktorilla, saisikin aineistosta tukea, 

tämä voi johtua pelkästään siitä, että muuttujien välillä on kausaalisia yhteyksiä. Näin voi 
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olla esimerkiksi edellisen faktorimallin tehtäväsuuntautuneisuus-faktorin tapauksessa, jos-

sa sosiaalinen yhteenkuuluvuus sijoittuu tehtäväsuuntautuneisuuden faktorille (kuvio 13). 

Motivaatioilmaston sosiaalisella yhteenkuuluvuudella ja samalle faktorille sijoitetuilla teh-

täväsuuntautuneisuuteen liittyvillä ensimmäisen kertaluvun faktoreilla ei ole välttämättä 

yhteistä toisen kertaluvun faktoria. Sillä voi olla myös niin, että faktorimalli saattaa istua 

aineistoon myös siitä syystä, että tehtäväsuuntautuneisuus ja motivaatioilmaston sosiaali-

nen yhteenkuuluvuus ovat toisiinsa kausaalisessa yhteydessä: mitä tehtäväsuuntautuneim-

pia yksilöt ovat ja mitä tehtäväsuuntautuneempi ilmasto on, sitä suurempaa sosiaalista yh-

teenkuuluvuutta tilanteessa koetaan. 

Tähän saadaan tukea myös aikaisemmin esitetyistä teorioista (Duda, 2001, s. 129–131; 

Nicholls, 1984, s. 47; Roberts, 2001, s. 19–20), joiden mukaan tehtäväsuuntautuneiden 

henkilöiden pätevyyden kokemukset eivät riipu muiden henkilöiden suorituksista, vaan he 

kokevat pätevyyttä yrittämisestä ja omasta kehittymisestä. Tämän oletetaan myös lisäävän 

ryhmän sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sillä henkilöt eivät kilpaile suorituksista keskenään.  
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10 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Vaikka virheiden syntymistä pyritään luonnollisesti välttämään tutkimuksia tehdessä, siitä 

huolimatta tulosten luotettavuus ja pätevyys voivat vaihdella. Tämän vuoksi tehdyissä tut-

kimuksissa arvioidaan niiden luotettavuutta. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2000, s. 213.) 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta on tarkasteltu jo aiemmin eri asiayhteyksien kohdalla, 

mutta tässä luvussa luodaan kuitenkin vielä yhteenveto luotettavuuteen vaikuttavista teki-

jöistä.  

Useiden oppaiden mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä triangulaation avulla 

(Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 140). Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää Denzinin 

(1997, s.318–20) määrittelemä tutkijatriangulaatio. Tutkimuksen tekijät ovat työskennel-

leet tiiviisti yhdessä sekä teoreettista viitekehystä rakentaessa että aineiston hankinnan ja 

tulosten analysoinnin aikana. Tällä tutkijatriangulaatiolla pyritään minimoimaan esimer-

kiksi mahdolliset huolimattomuusvirheet sekä syventämään omaa ajattelua huomioimalla 

molempien tutkijoiden näkökulmat. Lisäksi Webropol-ohjelman käyttö aineiston syöttö-

vaiheessa poisti käsin syöttäessä tapahtuvat mahdolliset virheet.  

Tutkimuksen reliaabeliudella tarkoitetaan mittaustulosten mahdollista toistettavuutta eli 

kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2000, s. 213). 

Mikäli samaa ilmiötä tutkittaisiin useamman kerran samalla mittarilla, tulokset olisivat 

melko samanlaisia jos mittari on reliaabeli (Metsämuuronen, 2003, s. 86). Tutkimuksessa 

käytettyjen mittareiden reliabiliteetti on todettu jo niiden aikaisemman käytön yhteydessä 

(ks. luku 8.4).  

Tämän tutkimuksen mittareiden ja mittaustulosten reliabiliteetin tarkasteluun oli tarjolla 

useita mahdollisuuksia. Yleisesti vastaavanlaisissa tutkimuksissa käytetään reliabiliteetin 

estimointiin Cronbachin alfa -kerrointa, joka oikeastaan on sisäisen yhtenäisyyden mitta. 

Vehkalahti (2002) kuitenkin toteaa, että Cronbachin alfaa ei tulisi enää käyttää reliabilitee-

tin estimointiin. (URL 5., s. 7.) Sen sijaan estimointiin voidaan käyttää faktorianalyyttistä 

menetelmää, jossa reliabiliteettiestimaatti perustetaan yksinkertaisesti empiirisesti mitattu-

jen muuttujien kommunaliteettiarvoon. Taulukossa 16 on esitetty kunkin mittarin osan 

muuttujajoukon kommunaliteetteja koskevia tunnuslukuja. 
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Taulukko 16.  Muuttujajoukkojen kommunaliteettiarvoja koskevia tunnuslukuja  

 Osioiden 

/muuttujien 

lukumäärä  

Pienin kom-

munaliteetti 

Suurin kom-

munaliteetti 

Kommunali-

teettien keskiar-

vo 

Kommunaliteetti-

en keskihajonta 

Tavoite-

orientaati 

yleisesti 

12 ,30 ,91 ,64 ,19 

Tavoite-

orientaatio 

kokeilun 

aikana 

12 ,42 ,92 ,70 ,15 

Motivaatio-

ilmasto 

kokeilun 

aikana 

14 ,36 ,97 ,62 ,20 

 

Yllä olevassa taulukossa 16 voidaan yksittäisten muuttujien kommunaliteettiarvojen kes-

kiarvoja pitää tässä tutkimuksessa käytettyihin faktorimalleihin perustuvina reliabiliteet-

tiestimaatteina. Ne siis kuvaavat sitä, miten vapaita kunkin tutkimuksen muuttujaryhmän 

empiirisesti mitatut muuttujat ovat satunnaisvirheistä. Kun tutkimuksen johtopäätöksien 

yhteydessä käytetyt summamuuttujat on muodostettu painotettuina lineaarikombinaationa 

empiirisesti mitatuista muuttujista, yllä olevat kolme reliabiliestimaattia kuvaavat myös 

kunkin muuttuja-alueen faktoreita edustavia summamuuttujien reliabiliteettia. Esimerkiksi 

Tavoiteorientaatio yleisesti -muuttujajoukon eksploratiivisen faktorianalyysin perusteella 

muodostettiin kaksi summamuuttujaa, Minäsuuntautuneisuus yleisesti ja Tehtäväsuuntau-

tuneisuus yleisesti. Näiden summamuuttujien reliabiliteettia voidaan siis kuvata koko vas-

taavan muuttuja-alueen reliabiliteetilla 0,64. Tässä tutkimuksessa päästään kaikkien sum-

mamuuttujien osalta keskinkertaiseen reliabiliteettiin, kun satunnaisen virhevaihtelun 

osuudet summamuuttujissa ovat 0,30–0,38. Kun tutkimuksessa tarkasteltiin muuttujien 

välisiä yhteyksiä ja ryhmien välisiä eroja, tällaista reliabiliteettia voidaan pitää riittävänä. 

Tutkimustulosten luotettavuutta arvioitaessa on kuitenkin syytä muistaa, että satunnaisvir-

heet vaikuttavat muuttujien välisiä yhteyksiä ja ryhmien välisiä eroja koskeviin johtopää-

töksiin siten, että niitä tyypillisesti aliarvioidaan.  

Käsite validius (pätevyys) kertoo hyvin yleisellä tasolla mittarin tai tutkimusmenetelmän 

kyvystä mitata juuri sitä asiaa kuin sen on tarkoitus mitata. Aina mittari ei kuitenkaan on-

nistu mittamaan oletettua asiaa. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi se, että vastaaja ymmärtää 

kyselylomakkeen kysymyksen väärin. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2000, s. 213–214.) 
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Tämä pyrittiin tässä tutkimuksessa minimoimaan niin, että tutkijat olivat paikanpäällä op-

pilaiden vastatessa kyselyyn (ks. luku 8.5).  

Validiteettiin liittyviä kysymyksiä voidaan tarkastella myös edellistä yksityiskohtaisemmin 

erottelemalla erilaisia validiteetin lajeja. Tyypillisesti validiteetti jaetaan ulkoiseen ja sisäi-

seen validiteettiin. Ulkoisessa validiteetissa on kyse siitä, missä määrin otoksesta tai näyt-

teestä saadut tulokset ja tehdyt johtopäätökset voidaan yleistää sellaisiin perusjoukkoihin, 

joita ei kokonaan ole tutkittu. (Metsämuuronen, 2003, s. 43) Tämän tutkimuksen aineisto 

on luonteeltaan näyte, jota ei ole poimittu satunnaisesti mistään perusjoukosta. Sen perus-

teella tehtyjä johtopäätöksiä ei siis tilastollisessa mielessä voi yleistää mihinkään perus-

joukkoon.   

Sisäinen validiteetti puolestaan voidaan jakaa useisiin osanäkökulmiin. Kerlinger ja Lee 

(2000, s. 666) käyttävät jaottelua, jossa erotellaan sisältövaliditeetti, kriteerisuhteiden vali-

diteetti ja käsitevaliditeetti. Ketokivi (2009, s. 60) puolestaan erottaa sisältövaliditeetin, 

dimensionaalisuuden, konvergenssivaliditeetin, erotteluvaliditeetin ja nomologisen validi-

teetin. Tämän tutkimuksen validiteettitarkastelussa käytetään hyväksi kumpaakin erottelua.  

Sisältövaliditeetti tarkoittaa sitä, että tutkija käyttää mittaria, joka riittävän kattavasti mittaa 

niiden käsitteiden alaa, joita tutkimuksessa on tarkoitus mitata (ibid., s. 60). Tässä tutki-

muksessa sisältövaliditeetin kannalta olennainen kysymys on siis se, onko Tavoiteorientaa-

tiota yleisesti, Tavoiteorientaatiota kokeilun aikana ja Motivaatioilmastoa kokeilun aikana 

mitattu kattavasti. Tätä on vaikea arvioida, mutta käytetyt mittarit vaikuttavat kattavilta ja 

niitä on pidetty sellaisina myös aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa (Roberts, Treasure 

ja Balague, 1998, s. 339–347; Soini, 2006, s. 46).  

Kriteerisuhteiden validiteetti voidaan määrittää vertaamalla tiettyä käsitettä mittaavan tes-

tin tai mittarin tuottamia tuloksia siitä riippumattomalla mittaustavalla saatuihin tuloksiin 

(Kerlinger & Lee, 2000, s. 668–669). Käytännössä tämä siis edellyttää kahden rinnakkai-

sen testin tai mittarin käyttöä. Se voisi tarkoittaa myös kahden kokonaan erilaisen aineis-

tonkeruumenetelmän käyttöä. Tässä tutkimuksessa tällaiseen ei kuitenkaan ollut mahdolli-

suuksia, joten kriteerisuhteisen validiteetin arviointi joudutaan jättämään pois.  

Käsitevaliditeettia voidaan pitää ehkä kaikkein tärkeimpänä sisäisen validiteetin muotona 

(ibid., s. 670). Ketokiven (2009, s. 60) mainitsemista validiteetin muodoista dimensionaali-
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suuteen, konvergenssivaliditeettiin ja erotteluvaliditeettiin liittyvät kysymykset voidaan 

itse asiassa sisällyttää käsitevaliditeetin yhteyteen. Kuten Cronbach ja Meel (1955, s. 284–

294) toteavat, käsitevaliditeetin yhteydessä joudutaan puhtaasti psykometristen tarkastelui-

den lisäksi aina pohtimaan myös tutkittavaa ilmiötä kuvaavia teorioita.  

Tässä tutkimuksessa eksploratiiviset ja konfirmatoriset faktorianalyysit olivat keskeisiä 

käsitevaliditeetin tutkimisessa käytettyjä menettelytapoja. Molempien avulla tutkittiin Ta-

voiteorientaation yleisesti, Tavoiteorientaation kokeilun aikana ja Motivaatioilmaston ko-

keilun aikana dimensionaalisuutta. Dimensionaalisuuden tutkiminen tarkoittaa sitä, että 

faktorianalyysien perusteella muodostetaan malli, joka kertoo, kuinka monta ja mitä di-

mensiota eli faktoria muuttujajoukon taustalla on. Faktoreiden lukumäärä ei sinänsä kerro 

käsitevaliditeetista, ennen kuin se on suhteutettu taustalla olevaan teoriaan ja aikaisempiin 

tutkimustuloksiin.  

Tässä tutkimuksessa eksploratiiviset ja konfirmatoriset faktorianalyysit tuottivat sekä teori-

an että aikaisempien tutkimustulosten mukaisia tuloksia (Jaakkola, Liukkonen ja Kokko-

nen, 2003, s. 35; Roberts, Treasure ja Balague, 1998, s. 339–347; Soini, 2006, s. 46–47). 

Lukuun ottamatta toisen kertaluvun faktorianalyysia, tuloksena saatiin odotetut määrät 

faktoreita, ja niiden voitiin tulkita vastaavan juuri niitä käsitteitä, joita mittareiden oli tar-

koituskin mitata.  

Konvergenssivaliditeetilla tarkoitetaan faktorianalyysin yhteydessä sitä, että indikaattorit 

konvergoituvat samaan faktoriin (Ketokivi, 2009, s. 67). Konkreettisesti tämä tarkoittaa 

sitä, että mitä korkeampia faktorimallin lataukset ovat, sitä enemmän mittarin indikaattorit 

eli empiirisesti mitatut muuttujat omaavat konvergenssivaliditeettia. Sekä eksploratiivisissa  

että konfirmatorisissa faktorianalyyseissa saatiin tyypillisesti yhdellä faktorilla aina korkei-

ta latausten itseisarvoja, mikä kertoo muuttujien konvergenssivaliditeetista. Käytettyjen 

mittareiden sisältämiä osioita vastaavilla empiirisillä muuttujilla vaikutti siis tyypillisesti 

olevan paljon yhteistä niiden taustalla olevien faktoreiden kanssa. 

Käsitevaliditeettia on mahdollista arvioida myös kvantitatiivisesti. Tässä tutkimuksessa 

kvantitatiiviset validiteettiestimaatit perustettiin eksploratiivisten faktorianalyysien lopul-

listen faktorimallien yhteydessä saatuihin tunnuslukuihin. Kun jokaisessa tällaisessa fakto-

rianalyysissa saatiin teorian ennustamat faktorit, eikä ylimääräisiä faktoreita syntynyt, va-

liditeettiestimaattina kullekin mittarin osalle ja osaan liittyville mittaustuloksille voidaan 
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käyttää faktorianalyysiin selitysprosenttia. Koska validiteettiestimaatit lienee mielekkäintä 

esittää samalla skaalalla kuin reliabiliteettiestimaatit, selitysprosentti on taulukossa 17 jaet-

tu sadalla. 

Taulukko 17.  Muuttujajoukkojen validiteettiestimaatit 

Muuttujajoukko Validiteettiestimaatti 

Tavoiteorientaatio yleisesti 0,64 

Tavoiteorientaatio kokeilun aikana 0,62 

Motivaatioilmasto kokeilun aikana 0,70 

 

Validiteettiestimaatit kertovat, että noin 60–70 % näihin muuttujajoukkoihin liittyvästä 

vaihtelusta vaikuttaisi olevan peräisin niistä käsitteistä tai faktoreista, joita mittareiden on 

tarkoituskin mitata. Mitattaessa tavoiteorientaation ja motivaatioilmaston kaltaisia käsittei-

tä tässä tutkimuksessa saatuja arvoja voidaan pitää varsin tyypillisinä.  

Faktorianalyysien avulla voidaan tutkia myös niitä kysymyksiä, jotka Ketokivi (2009, s. 

69–72) sijoittaa erotteluvaliditeetin käsitteen piiriin. Erotteluvaliditeetin käsite liittyy sii-

hen, mitä empiiristen muuttujien väliset korrelaatiot teoreettisesti tulkittuina tarkoittaa. 

Konkreettisesti on siis pohdittava esimerkiksi sitä, millaisia erilaisia selitysmahdollisuuksia 

löytyy sille, että tietyt empiiriset muuttujat latautuvat juuri samalle faktorille. Tätä kysy-

mystä on pohdittu jokaisen faktorianalyysin yhteydessä.  

Kun faktorit olivat teorian mukaisia ja samankaltaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa, erot-

teluvaliditeetin kaltaisia ongelmia ei katsottu olevan. Tästä poikkeuksen muodostaa en-

simmäisen kertaluvun faktorianalyysien pohjalta muodostettujen faktoripistemäärien toisen 

kertaluvun faktorianalyysi, joka oikeastaan kokonaisuudessaan on sekä erottelu- että käsi-

tevaliditeettiin liittyvä tarkastelu. Erotteluvaliditeettiin tässä yhteydessä liittyvä pohdiskelu 

löytyy luvusta 9.5. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että mittarit vaikuttavat olevan reliabiliteetiltaan ja sisäiseltä 

validiteetiltaan riittävän hyviä tyypillisiin tutkimustarkoituksiin, joissa haetaan muuttujien 

välisiä yhteyksiä tai vertaillaan erilaisia ryhmiä. Tämän perusteella myös akvaariokokei-

luun liittyvät johtopäätökset ovat todennäköisesti luotettavia. Erityisesti on kuitenkin syytä 

mainita, että tässä tutkimuksessa koehenkilöt olivat nuorempia kuin aikaisemmin samoilla 

mittareilla tehdyissä tutkimuksissa. Vaikka voisi epäillä, että tämän tutkimuksen koehenki-
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löiden nuoren iän takia mittareiden käyttöön liittyisi vakavia validiteettiongelmia; jotkin 

osiot saattavat olla koehenkilöiden kehitystasoon nähden kielellisesti liian vaikeita, tutki-

muksen tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että näinkin nuorilla koehenkilöillä mittaustu-

loksista löytyy teorian ennustamat faktorirakenteet ja mittaustulosten reliabiliteetti ja vali-

diteetti on tyypillisiin tutkimustarkoituksiin riittävän korkea. POSQ-mittarin lasten versiota 

voidaan pitää sekä luotettavana että pätevänä mittaamaan oppilaiden tavoiteorientaatiota ja 

Soinin motivaatioilmastomittaria puolestaan mittaamaan motivaatioilmastoa (ks. luku 8.6). 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelun lisäksi myös tutkimuksen eettisyyttä on hyvä poh-

tia koko tutkimuksen teon ajan, ja erityisesti juuri koehenkilöiden kohtelu on selvitystä 

vaativa tehtävä. Tämän tutkimuksen teossa tutkijat pyrkivät mahdollisimman tarkasti te-

kemään koehenkilöille selväksi kaikki tutkimukseen liittyvät keskeiset näkökohdat, kuten 

sen mitä tutkitaan, miksi tutkitaan ja miten tutkitaan. Tutkimuksen alkaessa koehenkilöille 

korostettiin sekä kirjallisena että suullisena sitä, että kerättyä aineistoa käytetään vain tut-

kimuskäyttöön ja kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimuk-

sesta ei voi käydä siis ilmi, keitä tutkimuksen koehenkilöt olivat. Ennen kaikkea tärkeintä 

oli kuitenkin, että jokainen koehenkilö itse kokeilun alkaessa tiedosti tutkimuksen tarkoi-

tuksen ja tämän perusteella oli kykenevä antamaan suostumuksensa osallistumisen suhteen. 

Koska koehenkilöt olivat lapsia, niin oli itsestään selvyys, että myös heidän huoltajiltaan 

oli kysyttävä lupaa lastensa osallistumisesta tutkimukseen. Tutkimusluvan keräämisen li-

säksi huoltajille lähetettiin myös tiedote, jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja to-

teutuksesta. Vanhemmilta pyydettiin myös lupa oppilaiden kuvaamiseen hanketta varten. 

Oppilaiden osallistuminen kokeiluun oli siis täysin vapaaehtoista ja heillä oli halutessaan 

mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 

2000, s. 26–27.) 
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11 POHDINTA 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen luomisessa otettiin lapsen kasvun ja kehityksen 

sekä liikuntamotivaation lisäksi huomioon myös yhteiskunnallinen tilanne, jossa nykypäi-

vän lapset ja nuoret elävät. Teoriaosuudessa pohdittiin syitä lasten heikentyneelle fyysisel-

le aktiivisuudelle, sekä sitä, mitä tämän asian eteen on tehtävissä. Uudet innovaatiot ovat-

kin jo pyrkineet yhdistämään teknologian ja liikunnan, ja niiden yhteisvaikutusta lasten 

fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntamotivaatioon on tutkittu sekä ulkomailla että Suomessa. 

Teoreettinen viitekehys sisältääkin tutkimuksia, jotka koskevat liikuntamotivaatiota, tekno-

logisten laitteiden vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen sekä teknologian soveltamista liikun-

taan. Sekä teorian että aikaisempien tutkimusten pohjalta muodostettiin tämän tutkimuksen 

tutkimuskysymykset.  

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla, miten oppilaat arvioivat oman tavoiteorientaationsa 

liikkuessaan yleisesti akvaariokokeilun ulkopuolella sekä sen aikana. Tutkimuksessa oltiin 

kiinnostuneita myös siitä, millaiseksi oppilaat arvioivat kokeilun aikaisen luokan motivaa-

tioilmaston ja millainen yhteys oppilaan tavoiteorientaatiolla on luokan motivaatioilmas-

toon. Lisäksi mielenkiinnon kohteena oli kahden erilaisen nimimerkkiratkaisun yhteys ta-

voiteorientaatioon ja motivaatioilmastoon kokeilun aikana. Näiden oppilaan motivaatioon 

liittyvien tutkimuskysymysten lisäksi tarkasteltiin myös tutkimuksessa käytettyjen mitta-

reiden psykometrisia ominaisuuksia.  

Yleisesti akvaariokokeilun ulkopuolella liikkuessaan tutkimuksen koehenkilöt arvioivat 

olevansa tavoiteorientaatioltaan hieman enemmän tehtäväsuuntautuneita kuin minäsuun-

tautuneita, ja arvio akvaariokokeilun aikaisesta tavoiteorientaatiosta oli myös samansuun-

tainen. Yleinen tehtäväsuuntautuneisuus selitti kokeilun aikaisesta tehtäväsuuntautunei-

suudesta noin puolet. Ne oppilaat, jotka kokivat yleisesti liikkuessaan olevansa vahvasti 

tehtäväsuuntautuneita, kokivat näin myös akvaariokokeilun aikana. Niiden oppilaiden koh-

dalla, jotka eivät olleet yhtä vahvasti tehtäväsuuntautuneita, ei voitu ennustaa tehtäväsuun-

tautuneisuutta kokeilun aikana. Jos oppilas puolestaan koki olevansa kokeilun ulkopuolella 

vahvasti minäsuuntautunut, hän koki näin myös kokeilun aikana ja mikäli oppilas koki 

olevansa vähän minäsuuntautunut, hän koki samoin myös kokeilun aikana. Tämä yhteys 

oli voimakas ja mielenkiintoista oli se, että sekä yleinen että kokeilun aikainen minäsuun-

tautuneisuus kasvoivat samassa suhteessa. 
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Oppilaat arvioivat myös kokeilun aikaisen luokan motivaatioilmaston enemmän tehtä-

väsuuntautuneemmaksi kuin minäsuuntautuneeksi, ja kokeilun aikainen tehtäväsuuntautu-

neisuus selitti 11 % motivaatioilmaston tehtäväsuuntautuneisuudesta. Kokeilun aikainen 

minäsuuntautuneisuus puolestaan selitti kohtalaisen voimakkaasti motivaatioilmaston mi-

näsuuntautuneisuutta. Sitä ei tulosten perusteella voitu kuitenkaan todeta, lisääntyikö teh-

tävä- tai minäsuuntautuneisuus kokeilun aikana verrattuna oppilaan tehtävä- tai minäsuun-

tautuneisuuteen hänen liikkuessaan yleisesti.  

Tuloksissa positiivista oli se, että oppilaat kokivat oman tavoiteorientaationsa sekä moti-

vaatioilmaston akvaariokokeilun aikana enemmän tehtäväsuuntautuneeksi kuin minäsuun-

tautuneeksi. Tulosten perusteella voidaan todeta, että oppilaan yleinen tavoiteorientaatio, 

varsinkin minäsuuntautuneisuus, on yhteydessä siihen, miten hän näkee ja kokee ympäril-

lään tapahtuvat asiat. Sitä, miten yksilö on jo tottunut arvioimaan ja kokemaan pätevyyt-

tään, voi olla vaikea pyrkiä muuttamaan ja hän ikään kuin katselee maailmaa joko minä- 

tai tehtäväsuuntautuneiden lasien läpi. Tähän opittuun persoonallisuuden piirteeseen ei 

tuskin näin lyhyiden kokeilujen aikana voida ratkaisevasti vaikuttaa. Samansuuntaisen to-

teamuksen esittivät myös Jaakkola, Liukkonen ja Kokkonen (2003, s. 36) omassa tutki-

muksessaan. Mikäli oppilaat olisivat arvioineet itsensä kokeilun ulkopuolella enemmän 

tehtäväsuuntautuneiksi, mutta kokeilun aikana itsensä ja motivaatioilmaston enemmän 

minäsuuntautuneiksi, olisi voitu olettaa, että aktiivisuusmittari ja virtuaaliakvaario olisivat 

olleet yhteydessä kilpailun lisääntymiseen. Akvaariolla saattoi kuitenkin olla jossain mää-

rin vaikutusta oppilaisiin, jotka eivät arvioineet olevansa kokeilun ulkopuolella niin vah-

vasti tehtäväsuuntautuneita.  

Tutkittaessa nimimerkkiratkaisun yhteyttä oppilaan tavoiteorientaatioon sekä koettuun 

motivaatioilmastoon kävi ilmi, että nimimerkkiratkaisulla oli tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä ainoastaan oppilaan sekä luokan motivaatioilmaston minäsuuntautuneisuuteen. 

Oppilaat, jotka nimesivät kalan oman nimensä mukaan, olivat minäsuuntautuneempia kuin 

oppilaat, jotka käyttivät nimimerkkiä. Omaa nimeä käyttäneet oppilaat kokivat myös ko-

keilun aikaisen motivaatioilmaston enemmän minäsuuntautuneemmaksi. Voidaankin olet-

taa, että oman nimen näkyminen antoi mahdollisuuden kilpailullisuuden lisääntymiseen ja 

tuki näin ollen minäsuuntautuneisuutta. Tuloksista kuitenkin huomataan, että samat oppi-

laat, jotka nimesivät kalan oman nimensä mukaan, arvioivat itsensä enemmän minäsuun-

tautuneiksi myös liikkuessaan kokeilun ulkopuolella. Nimimerkkiratkaisulla ei siis välttä-
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mättä ollut todellista vaikutusta oppilaan kokeilun aikaiseen tavoiteorientaatioon, vaan 

taustalla saattoi vaikuttaa oppilaan yleinen tavoiteorientaatio. 

Ottaen huomioon kokeiluun osallistuvien oppilaiden kehitystason, on sosiaalinen vertailu 

heille kuitenkin luonnollista. Se on myös välttämätöntä lapsen minäkuvan kehittymisen 

kannalta (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, s. 148). Aktiivisuusmittaria ja virtuaaliakvaariota 

sovellettaessa kasvatukseen ja opetukseen on kuitenkin syytä pohtia, millä tavoin niiden 

avulla voidaan tukea luokan motivaatioilmaston tai oppilaan tehtäväsuuntautuneisuutta. 

Tässä tutkimuksessa juuri keksityn nimimerkin käyttö on eräs tällainen tekijä.  

Motivaation muodostumisen kannalta heikoin tilanne on minäsuuntautunut oppilas mi-

näsuuntautuneisuutta korostavassa ilmapiirissä. Mikäli oppilaan koettu pätevyys olisikin 

korkea, niin suoritukset voivat silti vaikeutua, koska toiminnan sisäinen kiinnostus laskee. 

(Liukkonen, 1998, s. 37.) Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää, että vaikka opettaja ei 

pysty ainakaan kovin lyhyellä aikavälillä vaikuttamaan oppilaan tavoiteorientaatioon, on 

opetuksessa silti hyvä korostaa tehtäväsuuntautuneisuuden piirteitä ja opetusmenetelmiä. 

Vaikka vahvasti minäsuuntautunut oppilas kokisi motivaatioilmaston joka tapauksessa 

kilpailulliseksi, niin tehtäväsuuntautuneisuutta korostavalla ilmapiirillä voidaan kuitenkin 

yrittää kitkeä pois liiallisen kilpailun ja sosiaalisen vertailun muodostuminen.  

Kokeilun aikaisen tavoiteorientaation ja motivaatioilmaston yhteyttä tarkasteltaessa tuli 

esille, että oppilaan minäsuuntautuneisuus selitti 19 % motivaatioilmaston autonomiasta. 

Tämä yhteys on mielenkiintoinen, sillä taustalla olevan teorian mukaan koettu autonomia 

on ratkaisevasti yhteydessä siihen, muodostuuko motivaatio ulkoiseksi vai sisäiseksi (Soi-

ni, 2006, s. 24). Sisäisen motivaation nähdään taas olevan yhteydessä oppilaan tehtä-

väsuuntautuneisuuteen. Teorian mukaan olisi ollut siis odotetumpaa, että tehtäväsuuntau-

tuneet oppilaat olisivat kokeneet enemmän autonomian tunteita kuin minäsuuntautuneet. 

Tutkijat jäivätkin pohtimaan, että mikäli kokeilu olisi kestänyt pidempään, niin millainen 

vaikutus koetulla autonomialla olisi todellisuudessa ollut minäsuuntautuneisiin oppilaisiin. 

Olisiko heidän kohdalla koettu motivaatioilmaston autonomia mahdollisesti tukenut pi-

temmällä aikavälillä tehtäväsuuntautuneisuutta tai olisiko koettu autonomia vaikuttanut 

ylipäätään ollenkaan siihen, arvioiko oppilas itsensä enemmän minä- tai tehtäväsuuntautu-

neeksi. 
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Oppilaan kokeilun aikaista tavoiteorientaation ja motivaatioilmaston yhteyttä tarkasteltaes-

sa huomattiin lisäksi, että tehtäväsuuntautuneisuus selitti kohtalaisesti motivaatioilmaston 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tämä yhteys saa tukea myös taustalla olevista teorioista 

(Duda, 2001, s. 129–131; Nicholls, 1984, s. 47; Roberts, 2001, s. 19–20), sillä niiden pe-

rusteella voidaan olettaa, että tehtäväsuuntautunut oppilas ei vertaa osaamistaan muihin 

oppilaisiin eikä pätevyyden kokeminen riipu toisista oppilaista. Tämän katsotaan tukevan 

positiivisen sosiaalisen ilmapiirin muodostumista, ja näin ollen tehtäväsuuntautuneet oppi-

laat kokevat ryhmässä todennäköisemmin myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta kuin ryh-

mässä, jossa oppilaat kilpailevat keskenään. Tämä on jo yksi ratkaiseva syy sille, miksi 

tehtäväsuuntautuneisuutta olisi hyvä korostaa opetuksessa.  

Tulosten perusteella minä- ja tehtäväsuuntautuneisuus sekä yleisesti että kokeilun aikana 

olivat positiivisessa yhteydessä toisiinsa. Aikaisemmissa ulkomaisissa tutkimuksissa niiden 

ei ole kuitenkaan nähty korreloivan keskenään, mutta Jaakkolan, Liukkosen ja Kokkosen 

(2003, s. 35) tutkimuksessa on saatu myös tämän tutkimuksen kanssa yhteneväinen alhai-

nen, mutta tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. Jokaisessa yksilössä voi olla piirteitä sekä 

tehtävä- että minäsuuntautuneisuudesta, mutta erityisen mielenkiintoisen tämän tutkimuk-

sen tuloksesta tekee se, että minäsuuntautuneisuuden kasvaessa tai vähetessä myös tehtä-

väsuuntautuneisuus kasvaa tai vähenee samassa suhteessa. Sisäisen motivaation muodos-

tumisen kannalta paras tilanne olisi vahvasti tehtäväsuuntautunut oppilas, joka on heikosti 

minäsuuntautunut. Hankalin tilanne opetuksen kannalta muodostuisi oppilaan kohdalla, 

joka on vahvasti minäsuuntautunut ja heikosti tehtäväsuuntautunut. Tämän tutkimuksen 

tulokset olivat edellä mainittuun nähden positiivisia, sillä oppilaan ollessa vahvasti mi-

näsuuntautunut, hän on myös vahvasti tehtäväsuuntautunut, eikä minäsuuntautuneisuus 

pääsee vaikuttamaan tällöin niin negatiivisesti motivaatioon. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) korostetaan, että lapsen tulisi ym-

märtää liikunnan merkitys ihmisen terveydelle. Peruskoulun alaluokkien oppilaiden kehi-

tystaso huomioon ottaen on edellä mainittu tavoite kuitenkin opetuksen kannalta haastava 

tehtävä. Kokeiluun osallistuneet oppilaat ovat Piagetin (Piaget & Inhelder, 1977, s 94–95) 

teorian mukaan pääasiassa konkreettisten operaatioiden vaiheessa. Lapsen ajattelu on vielä 

tällöin yhteydessä konkreettisiin tilanteisiin sekä asioihin, ja hänen voi olla vaikea ymmär-

tää liikunnan yhteyttä terveyteen ja hyvinvointiin. Aktiivisuusmittari ja virtuaaliakvaario 

antavat oppilaalle mahdollisuuden seurata konkreettisella tavalla oman fyysisen aktiivisuu-
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tensa määrää ja oman kalan avulla oppilas voi hahmottaa myös liikunnan määrän vaikutus-

ta hyvinvointiin. Alakoulun oppilaiden kehitystasoon suhteutettuna aktiivisuusmittari ja 

virtuaaliakvaario tarjoavat paljon välineitä oppilaiden liikuntakasvatuksen tukemiseen. 

Yleensä liikuntatunnilla suoritukset korostuvat, ja ne ovat suoraan toisten nähtävillä. Aktii-

visuusmittarin ja virtuaaliakvaarion käytössä eivät korostu niinkään oppilaan liikunnalliset 

taidot, vaan pikemminkin se, että oppilas on ylipäätään liikunnallisesti aktiivinen. Tämä 

voi jo sinällään motivoida oppilaita, jotka eivät ole liikunnallisesti lahjakkaita. Oppi-

misympäristö voi tarjota siis liikunnallisia pätevyyden kokemuksia myös oppilaille, jotka 

eivät ole liikunnallisilta taidoiltaan niin lahjakkaita.  

Teknologia kehittyy kaiken aikaa ja sen vuoksi käyttäjän voi olla vaikeaa päivittää omaa 

osaamistaan laitteiden käytössä. Mikäli laitteen käytössä kohdataan ongelmia, usein vian 

oletetaan olevan käyttäjässä. Harvoin tullaan kuitenkaan ajatelleeksi sitä, onko teknologia 

valmis ihmisten käytettäväksi. (Järvelä, Häkkinen ja Lehtinen, 2006b, s. 9.) Liikuntaan 

tarkoitettujen teknologisten laitteiden soveltaminen koululiikuntaan on vielä varsin vähäis-

tä, ja tämän vuoksi tekniset ongelmat voivat olla mahdollisia (Chin A Paw, Jacobs, Vaes-

sen, Titze ja Mechelen, 2008, s. 163–166). Tämänkaltaiset ongelmat johtavat helposti tur-

hautuneisuuteen, ja opettajat kokevat teknologian käytön ahdistavana (Järvelä, Häkkinen ja 

Lehtinen, 2006b, s. 9). Monen opettajan arkihavainto lienee se, että koulumaailman hekti-

syys ja kiireisyys vaikuttavat osaltaan siihen, ettei opettajien aika riitä teknisten ongelmien 

ratkaisemiseen. Tämä tuli esille myös kokeilun aikana. Välillä laitteet eivät toimineet, ja 

tämä lisäsi opettajien työtaakkaa huomattavasti. Koulumaailmaan soveltuvat laitteet tulisi-

kin kehittää mahdollisimman yksinkertaisiksi ja selkeiksi, jotta ne tukisivat opettajan työtä 

sekä oppilaan oppimista, eivätkä kuormittaisi liikaa osapuolia. Myös Polar Electro Oy ke-

hitti kokeilun pohjalta aktiivisuusmittariaan koulumaailmaan ja lasten käyttöön paremmin 

soveltuvaksi. Tähän on pyrittävä jatkossakin, sillä teknologian hyödyntäminen opetuksessa 

on tullut jäädäkseen, vaikka sen opetuskäytössä ja laitteiden kehittämisessä on vielä hiotta-

vaa (Chin A Paw, Jacobs, Vaessen, Titze ja Mechelen, 2008, s. 163–166). 

Jatkotutkimuksia ajatellen olisi mielenkiintoista toteuttaa akvaariokokeilu pitkittäistutki-

muksena, jotta voitaisiin selvittää, voidaanko aktiivisuusmittarilla ja virtuaaliakvaariolla 

vaikuttaa oppilaan tavoiteorientaatioon ja lisätä tehtäväsuuntautuneisuutta. Tämän tutki-

muksen tavoin voitaisiin tutkia rinnakkain oppilaan tavoiteorientaatiota sekä motivaatioil-
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mastoa, jotta nähtäisiin niiden välinen yhteys myös pidemmällä aikavälillä. Opettajan ja 

oppimisen näkökulmasta olisi tärkeää saada keinoja siihen, miten laitetta voidaan soveltaa 

opetukseen.  

Liikunnan ja terveyden näkökulmasta katsottuna kasvattajan ei tarvitse olla huolissaan lap-

sista ja nuorista, jotka liikkuvat oman terveytensä kannalta jo riittävästi. Suurimpana haas-

teena on täysin passiivisten tai erittäin vähän liikkuvien lasten motivoiminen liikuntaan 

(Laakso, Nupponen ja Telama, 1997, s. 7). Kasvattajan tulisikin löytää ne keinot, joilla 

juuri kyseisen ryhmän lapset ja nuoret saataisiin liikkeelle. Teknologialla on todettu olevan 

yhteys ihmisten vähentyneeseen liikunta-aktiivisuuteen, mutta on viitteitä myös siitä, että 

teknologian käytöllä on voitu lisätä passiivisten lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta 

(Chin A Paw, Jacobs, Vaessen, Titze ja Mechelen, 2008, s. 164–166; Kang & Brinthaupt, 

2009, s. 148–158). Tulevaisuudessa on siis tärkeää löytää ne keinot, joiden avulla teknolo-

gia ja liikunta voisivat kulkea käsi kädessä. Yhteisenä tavoitteena voidaankin pitää ajatusta 

– maailma liikkuu, ihminen liikkuu, kaikki liikkuu. 
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LIITE 1. Tutkimuslupa 

 

 
Future School Research Center - FutureStep-hanke - ActiveAquarium 

 

Hyvät oppilaiden vanhemmat, 

 

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta toteuttaa yhteistyössä Oulun kaupungin opetustoimen kanssa 

tutkimus- ja kehitystyötä, jonka tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja lasten ja nuorten aktivoimiseksi 

liikkumiseen teknologian keinoin. FutureStep-tutkimushanke on osa ESR-rahoitteista Future School 

Research 1st Wave -hanketta. Tämä kolmevuotinen hanke käynnistyi vuoden 2009 alussa. Tutkimukseen 

osallistuvat erikseen sovittavat Oulun kaupungin ja Oulun normaalikoulun opettajat ja oppilaat, sekä 

luokanopettajaksi opiskelevat. Tutkimus ja kehitystyön tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja 

opetussuunnitelmaan ja kehittää hyviä, toiminnallisia käytänteitä kouluun.  

 

Hankkeiden perustamisen taustalla on muun muassa havainto siitä, että samaan aikaan kun tietotekniset 

laitteet ovat yleistyneet, on myös lasten ja nuorten fyysinen kunto rapistunut. Tutkimuksessa haetaan 

vastausta siihen, voisiko teknologialla olla myös positiivisia vaikutuksia nuorten liikuntatottumuksiin ja 

terveyteen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa hyödynnetään monella tavoin nykyaikaista teknologiaa, kuten 

yhteistoiminnalliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen kannustavia pelinomaisia teknologioita (Wii Sports -

pelikonsoli, interaktiiviset tanssimatot ja Polar Team2 Pro sykkeenmittausjärjestelmä) ja henkilökohtaista 

suoriutumista analysoivia laitteita, kuten askel-, syke- ja aktiivisuusmittareita sekä Gps-satelliittipaikantimia. 

 

Kerromme teille mielellämme lisää, mikäli teillä on kysyttävää. FutureStep-hankkeen johtaja on KT Kari 

Kumpulainen ja projektitutkijana hankkeessa toimii KM Henna Mikkola ja avustavissa tehtävissä koulun 

liikunnanopettaja. 

 

Keväällä 2010 toteutetaan ActiveAquarium-kehittämistutkimus. Tutkimus alkaa viikolla 12 ja päättyy 

viikolla 20. ActiveAquarium on virtuaalinen akvaario, jonka kalat heijastavat käyttäjän liikunta-aktiivisuutta. 

Oppilaat saavat käyttöönsä Polarin FA20 aktiivisuusmittarin, jota he käyttävät myös vapaa-ajallaan. 

Molempiin luokkiin asennetaan akvaario, jossa jokaisella oppilaalla on oma virtuaalikala. Tutkimuksessa 

selvitetään akvaarion vaikutusta oppilaiden liikunta-aktiivisuuteen ja -motivaatioon, akvaarion vaikutuksia 

luokan sosiaaliseen ilmapiiriin sekä oppilaiden käyttökokemuksia akvaariosta. Akvaarion on kehittänyt Oulun 

yliopiston Teknillinen tiedekunta (prof. Jukka Riekki) ja sitä kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa 

koulumaailmassa. Tutkimusaineistoa tullaan keräämään kyselylomakkein, havainnoimalla ja videoimalla. 

Kaikki tutkimuskäyttöön kerätty tieto tullaan käsittelemään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä ketään 

yksittäistä oppilasta voi tunnistaa tutkimustuloksista. Mikäli lapsenne saa osallistua tutkimukseen ja 

lapsestanne saa ottaa kuvamateriaalia ja sitä voi käyttää hankkeen tutkimus- ja viestintämateriaalissa, 

pyydämme teitä täyttämään liitteenä olevan tutkimuslupalapun ja palauttamaan sen kouluun 

luokanopettajalle. 

 

Lisätietoja: 

 

Yhteystiedot  

Kari Kumpulainen, KT   Henna Mikkola, KM  
Projektinjohtaja, FutureStep  Projektitutkija, FutureStep  

kari.kumpulainen@oulu.fi   henna.mikkola@oulu.fi  

+358 40 8242560    +358 40 184 2841  

 

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, PL2000, 90014 Oulun yliopisto, http://www.oulu.fi/ktk/fsr, 

fsr@oulu.fi  



Future School Research Center - FutureStep-hanke - ActiveAquarium 

 

 
 

 

Liikunnallisin terveisin,  

Kari Kumpulainen ja Henna Mikkola, Oulun yliopisto 

Koulun liikunnanopettaja 

 

Oppilaan nimi: _______________________________________________ Luokka: _________ 

 

 

Annan luvan lapseni osallistumiseen ActiveAquarium-tutkimukseen  

 

           kyllä                     ei 

            

            

Annan luvan valokuvata/videokuvata lastani tutkimustarkoituksessa 

           

           kyllä                     ei  

             

 

Annan luvan lapseni kuvamateriaalin käyttämiseen hankkeen tutkimus- ja viestintämateriaalissa (esim. 

esitteet, konferenssiesitykset ja hankkeen Internet-sivut) 

            

          kyllä                     ei 

           

            

 

             

Oppilaan allekirjoitus ja nimenselvennys  Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

_________________________               __________________________ 

 

 



LIITE 2. Kyselylomake 

 

 

 

 

 

 

 







 



 



Communalities

,884 ,777

,923 ,793

,760 ,695

,899 ,905

,837 ,794

,527 ,477

,555 ,418

,850 ,820

,610 ,302

,712 ,504

,614 ,485

,723 ,718

Voitan toiset

Olen paras

Yritän kovasti

Pärjään paremmin kuin

toiset

Näytän toisille olev ani

paras

Onnistun sellaisessa,

mitä en ole

aikaisemmin osannut

Pärjään sellaisessa

asiassa,  mitä toiset

eivät osaa

Olen selv äst i toisia

parempi

Huomaan todella

kehittyv äni

Voitan v aikeudet

Teen kaiken parhaan

kyky ni mukaan

Saav utan itselleni

asettamat tavoitteet

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

KMO and Bartlett's Test

,753

469,039

66

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bart let t's Test  of

Sphericity

Pattern Matrixa

,951 ,001

,908 -,107

,898 ,033

,895 -,020

,888 -,033

,530 ,272

-,068 ,860

-,170 ,854

-,109 ,712

,096 ,664

,181 ,648

,215 ,461

Pärjään paremmin kuin

toiset

Olen paras

Olen selv äst i toisia

parempi

Näytän toisille olev ani

paras

Voitan toiset

Pärjään sellaisessa

asiassa,  mitä toiset

eivät osaa

Saav utan itselleni

asettamat tavoitteet

Yritän kovasti

Teen kaiken parhaan

kyky ni mukaan

Onnistun sellaisessa,

mitä en ole

aikaisemmin osannut

Voitan v aikeudet

Huomaan todella

kehittyv äni

1 2

Factor

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Rotation Method:  Oblimin with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 5 iterations.a. 

Total  Variance Explained

5,231 43,589 43,589 4,947 41,225 41,225 4,701

3,102 25,853 69,442 2,741 22,841 64,066 3,364

,889 7,408 76,850

,701 5,839 82,690

,576 4,803 87,493

,484 4,032 91,525

,382 3,183 94,707

,269 2,244 96,951

,139 1,157 98,108

,103 ,855 98,964

,079 ,661 99,625

,045 ,375 100,000

Factor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e % Total

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings Rotation

Sums of

Squared

Loadings
a

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

When factors are correlated, sums of  squared loadings cannot be added to obtain a total variance.a. 

Delta-arvo -0,12 

LIITE 3. Faktorianalyysi Tavoiteorientaatio yleisesti -muuttujajoukosta 
 

  

  

 
  

 
 
 
      



KMO and Bartlett's Test

,828

483,853

66

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bart lett 's Test  of

Sphericity

Communalities

,883 ,767

,913 ,922

,894 ,865

,812 ,726

,687 ,497

,596 ,415

,844 ,762

,755 ,711

,752 ,677

,732 ,664

,685 ,587

,744 ,815

Voitan toiset

Olen paras

Pärjään paremmin kuin

toiset

Näytän toisille olev ani

paras

Pärjään sellaisessa

asiassa,  mitä toiset

eivät osaa

Saav utan itselleni

asettamani tav oitteet

Olen selv äst i toisia

parempi

Yritän kovasti

Huomaan todella

kehittyv äni

Voitan v aikeudet

Onnistun sellaisessa

mitä en ole

aikaisemmin osannut

Teen kaiken parhaan

kyky ni mukaan

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Pattern Matrixa

,989 -,078

,921 -,135

,847 ,172

,834 ,041

,809 ,136

,494 ,343

-,161 ,955

-,138 ,889

,160 ,745

,208 ,708

,156 ,690

,062 ,617

Olen paras

Voitan toiset

Pärjään paremmin kuin

toiset

Näytän toisille olev ani

paras

Olen selv äst i toisia

parempi

Pärjään sellaisessa

asiassa,  mitä toiset

eivät osaa

Teen kaiken parhaan

kyky ni mukaan

Yritän kovasti

Huomaan todella

kehittyv äni

 Voitan v aikeudet

Onnistun sellaisessa

mitä en ole

aikaisemmin osannut

Saav utan itselleni

asettamani tav oitteet

1 2

Factor

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Rotation Method:  Oblimin with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 8 iterations.a. 

Delta-arvo -0,10 

Total  Variance Explained

6,518 54,316 54,316 6,235 51,957 51,957 5,213

2,423 20,192 74,507 2,171 18,094 70,051 4,818

,800 6,668 81,176

,593 4,939 86,115

,434 3,614 89,728

,357 2,972 92,701

,267 2,225 94,925

,196 1,634 96,559

,186 1,551 98,110

,103 ,855 98,966

,073 ,612 99,577

,051 ,423 100,000

Factor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e % Total

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings Rotation

Sums of

Squared

Loadings
a

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

When factors are correlated, sums of  squared loadings cannot be added to obtain a total variance.a. 

LIITE 4. Faktorianalyysi Tavoiteorientaatio kokeilun aikana -muuttujajoukosta 

 
 



Communalities

,422 ,360

,833 ,891

,865 ,870

,626 ,662

,703 ,670

,489 ,369

,492 ,433

,582 ,710

,579 ,423

,486 ,495

,737 ,720

,557 ,554

,744 ,974

,494 ,584

Oppilaille oli tärkeää

yrittää parhaansa

Oppilaat kilpailivat  kalan

hyv inv oinnista toisten

kanssa

Oppilaille oli tärkeää

näyttää muille olevansa

parempi kuin toiset

Luokkamme oli

yhtenäinen toimiessaan

akvaarion parissa

Oppilaat v ertasivat

pääsääntöisest i omaa

aktiiv isuutta toisten

aktiiv isuuksiin

Oppilailla oli

mahdollisuus v aikuttaa

akvaariokokeilun

toteutukseen

Oppilaille oli tärkeää

jatkaa aktiiv isuusmittarin

ja akvaarion käyttöä,

vaikka niissä olisi

ilmennyt joitakin ongelmia

Oppilailla oli merkittäv ästi

valinnanvapauksia käy ttää

aktiiv isuusmit taria ja

akvaariota

Uuden oppiminen

kannusti oppimaan yhä

enemmän

Oppilailla oli

mahdollisuus v alita oman

mielenkiinnon mukaan,

kuinka aktiiv isuusmittaria

ja akvaariota käyt tää

Oppilaille oli tärkeää

onnistua muita paremmin

Oppilaat toimiv at  yhtenä

ry hmänä

Oppilaille oli tärkeää

yrittää lisätä omaa

aktiiv isuutta ja kalan

hyv inv oint ia

Oppilaat ”puhalsivat

yhteen hiileen”

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Pattern Matrixa

,946 -,023 ,056 ,050

,915 -,050 -,177 -,171

,843 ,137 ,033 ,117

,767 -,095 ,071 -,110

,010 ,767 ,116 ,074

-,122 ,721 -,247 -,228

,067 ,706 ,077 -,018

-,077 ,017 ,787 -,173

,044 -,003 ,697 ,020

,180 ,261 ,345 -,112

,089 ,033 -,052 -,958

-,027 -,048 ,211 -,523

,066 ,233 -,035 -,516

,186 ,083 ,236 -,396

Oppilaat kilpailivat  kalan

hyv inv oinnista toisten

kanssa

Oppilaille oli tärkeää

näyttää muille olevansa

parempi kuin toiset

Oppilaille oli tärkeää

onnistua muita paremmin

Oppilaat v ertasivat

pääsääntöisest i omaa

aktiiv isuutta toisten

aktiiv isuuksiin

Oppilaat ”puhalsivat

yhteen hiileen”

Luokkamme oli

yhtenäinen toimiessaan

akvaarion parissa

Oppilaat toimiv at  yhtenä

ry hmänä

Oppilailla oli merkittäv ästi

valinnanvapauksia käy ttää

aktiiv isuusmit taria ja

akvaariota

Oppilailla oli

mahdollisuus v alita oman

mielenkiinnon mukaan,

kuinka aktiiv isuusmittaria

ja akvaariota käyt tää

Oppilailla oli

mahdollisuus v aikuttaa

akvaariokokeilun

toteutukseen

Oppilaille oli tärkeää

yrittää lisätä omaa

aktiiv isuutta ja kalan

hyv inv oint ia

Oppilaille oli tärkeää

yrittää parhaansa

Oppilaille oli tärkeää

jatkaa aktiiv isuusmittarin

ja akvaarion käyttöä,

vaikka niissä olisi

ilmennyt joitakin ongelmia

Uuden oppiminen

kannusti oppimaan yhä

enemmän

1 2 3 4

Factor

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Rotation Method:  Oblimin with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 12 iterations.a. Delta-arvo -0,06 

LIITE 5. Faktorianalyysi Motivaatioilmasto kokeilun aikana -muuttujajoukosta 

 

 
   
 
 
 



KMO and Bartlett's Test

,720

344,292

91

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bart lett 's Test  of

Sphericity

Total  Variance Explained

5,041 36,004 36,004 4,712 33,656 33,656 3,743

2,341 16,722 52,726 2,042 14,586 48,242 2,478

1,605 11,465 64,190 1,216 8,685 56,928 2,191

1,107 7,910 72,100 ,746 5,327 62,254 3,091

,757 5,410 77,511

,718 5,132 82,642

,618 4,413 87,056

,441 3,147 90,203

,384 2,746 92,949

,291 2,077 95,026

,278 1,989 97,014

,217 1,547 98,561

,122 ,869 99,430

,080 ,570 100,000

Factor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e % Total

Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings Rotation

Sums of

Squared

Loadings
a

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

When factors are correlated, sums of  squared loadings cannot be added to obtain a total variance.a. 
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