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Lapsi kohtaa päivittäin koulussa onnistu-
mista ja epäonnistumista. Lapsen suoriu-
tumiseen vaikuttavat monenlaiset asiat: 
tilannekohtaiset tekijät kuten tehtävien 
vaikeus ja lapsen motivoituneisuus, sa-
moin lapsen yleinen taitotaso sekä lapsen 
saama ohjaus. Erityisesti lapsen siirtyessä 
esikoulusta kouluun vanhemmat seuraa-
vat tarkasti lastensa taitojen kehitystä ja 
sitä, miten lapsi suoriutuu erilaisissa tilan-
teissa. Koulussa olevien lasten vanhemmat 
saavat aiempaa paljon enemmän palau-
tetta lastensa suoriutumisesta. Mutta mitä 
vanhemmat ajattelevat lastensa suoriutu-
misesta ja miten he selittävät sitä? Minkä 
vanhemmat ajattelevat olevan lastensa 
onnistumisen syynä? Tässä artikkelissa 
kuvataan, mitä vanhemmat ajattelevat 
lastensa kyvykkyydestä ja yrittämisestä 
koulussa ja missä määrin he selittävät las-
tensa onnistumista niiden kautta. Lisäksi 
selvitetään, millaisia ennakoivia piirteitä 
vanhempien syyselityksillä on, ja toisaal-
ta, miten ne heijastuvat lasten taitoihin ja 
oppimisminäkuvaan.

ATTRIBUUTIOTUTKIMUKSEN  
TAUSTAA 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havait-
tu, että vanhemmat pyrkivät selittämään 
lastensa onnistumista erilaisten syyseli-

tysten eli kausaaliattribuutioiden avulla. 
Vanhempien kausaaliattribuutioita käsit-
televät tutkimukset pohjautuvat Bernard  
Weinerin (1985, 1986) attribuutioteori-
aan. Weinerin (1986) teorian ja aikaisem-
pien tutkimusten (Holloway & Hess, 1985;  
Dunton, McDevitt & Hess, 1988; Yee & 
Eccles, 1988) mukaan tyypillisimmät van-
hempien lastensa koulusuoriutumiseen 
liittämät kausaaliattribuutiot ovat kyky ja 
yritys. Vanhemmat saattavat esimerkiksi 
ajatella, että lapsi onnistuu koulutehtävissä, 
koska lapsi on kyvykäs tai koska hän yrit-
tää ahkerasti. Molemmissa tilanteissa van-
hemmat selittävät lapsensa onnistumista 
sisäisillä tekijöillä, lapsesta itsestään käsin. 
Kyvykkyys ja ahkera yrittäminen eroavat 
kuitenkin kontrolloitavuuden ja pysyvyy-
den suhteen: kyky on lapsen sisäinen omi-
naisuus, se on pysyvää, eikä sitä voi itse 
kontrolloida (Weiner, 1986). Yrityskin  on 
sisäistä, mutta sen määrä voi vaihdella päi-
vittäin tai tilanteittain ja lapsi itse voi kont-
rolloida, kuinka ahkerasti hän kulloinkin 
yrittää (Weiner, 1986).

Vanhempien lastensa suoriutumi-
seen liittämien kausaaliattribuutioiden on 
ajateltu alkavan muodostua jo varhain, 
lasten ollessa hyvin pieniä (Miller, 1995). 
Vanhempien omat kokemukset koulussa 
ja erilaisissa suoritustilanteissa saattavat 
vaikuttaa siihen, mitä he lastensa onnis-
tumisesta ajattelevat (Miller, 1995). Aikai-
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sempi tutkimus on kuitenkin keskittynyt 
hieman vanhempiin, alakoulun viimeisillä 
luokilla oleviin tai sitä vanhempiin lapsiin 
ja heidän vanhempiinsa (Holloway & Hess, 
1985; Yee & Eccles, 1988). Vähemmän on 
ollut tietoa siitä, miten esikoulussa ja kou-
lun alkutaipaleella olevien lasten vanhem-
mat selittävät lastensa suoriutumista. 

Jyväskylän seudulla tehdyssä Koulu-
taitojen ja motivaation kehitys -tutkimuk-
sessa (Nurmi & Aunola, 1999) on seurattu 
207:ää lasta ja heidän vanhempaansa sinä 
aikana, kun lapset ovat siirtyneet esikou-
lusta peruskoulun ensimmäisille luokille. 
Tutkimuksessa seurattiin lasten taitojen 
ja motivaation kehitystä puolivuosittain 
esikoulusta toisen luokan loppuun. Van-
hemmilta tiedusteltiin heidän lastensa 
koulutehtävissä onnistumista koskevia at-
tribuutioita kerran vuodessa lasten esikou-
lun ja kahden ensimmäisen kouluvuoden 
aikana. Vanhempien koulutustaustaa ja 
kasvatustyylejä kysyttiin, kun lapset oli-
vat esikoulussa. Myös tässä tutkimukses-
sa esille nousivat erityisesti vanhempien 
kyky- ja yritys-attribuutiot, joiden avulla 
vanhemmat tyypillisesti selittivät lastensa 
suoriutumista koulussa. Seuraavaksi esi-
tellään tarkemmin tutkimuksessa saatuja 
tuloksia.

VANHEMPIEN  
KAUSAALIATTRIBUUTIOITA  
ENNAKOIVAT TEKIJÄT 

Ensimmäisenä tutkimusongelmana oli se, 
millaiset taustatekijät vaikuttavat vanhem-
pien syyselityksiin. Etukäteen ajateltiin, 
että vanhempien attribuutioihin voisivat 
vaikuttaa lasten koulutaidot, vanhem-
pien oma koulutustaso ja kasvatustyylit  
(Rytkönen, Aunola & Nurmi, 2005). Tu-
lokset osoittivat ensin, että mitä paremmat 
taidot lapsilla oli matematiikassa ja lukemi-

sessa, sitä enemmän heidän vanhempan-
sa ajattelivat lasten onnistumisen johtu-
van lasten kyvykkyydestä (Rytkönen ym., 
2005). Tulos on yhdenmukainen aikaisem-
pien tulosten kanssa, joiden mukaan van-
hemmat liittävät lasten hyvän suoriutumi-
sen koulussa usein kyvykkyyteen (Dunton 
ym., 1988; Yee & Eccles, 1988). Aikaisem-
mat tutkimukset ovat kuitenkin paljolti 
keskittyneet tutkimaan, miten vanhempien 
syyselitykset liittyvät lasten matemaattisiin 
taitoihin (Dunton ym., 1988). Koulun al-
kaessa laskutaidon lisäksi toinen keskeinen 
ja nopeasti kehittyvä taito on lukutaito, ja 
tämä tutkimus toi sen lisätiedon, että myös 
lukutaito ennustaa vanhempien käyttämiä 
syyselityksiä sinä aikana, kun lapset siirty-
vät esikoulusta kouluun.

Tutkimuksen tulokset osoittivat 
myös, että saman perheen vanhemmat 
selittävät lastensa suoriutumista yleensä 
samalla tavoin. Kun vanhempien attribuu-
tioissa tapahtui muutoksia, nekin olivat 
tyypillisesti samanlaisia perheen molem-
milla vanhemmilla (Rytkönen ym., 2005). 
Myös perheen yhteinen koulutustaso en-
nusti vanhempien attribuutioita: mitä 
korkeampi koulutustaso perheessä oli, sitä 
enemmän vanhemmat selittivät lasten on-
nistumisen johtuvan lasten kyvykkyydestä 
– ja sitä vähemmän vanhemmat selittivät 
onnistumisen syyksi ahkeran yrittämisen 
(Rytkönen ym., 2005).

On ajateltu, että vanhempien omat ko-
kemukset ja muistot kouluajoilta saattavat 
heijastua heidän lapsiaan koskeviin syyse-
lityksiin (Miller, 1995). Onkin mahdollis-
ta, että vanhemmilla, joilla oli korkeampi 
koulutus, on myös enemmän myönteisiä 
muistoja opiskelemisesta ja kokemuksia, 
jotka näkyvät lasten kyky-attribuution pai-
nottamisena (Rytkönen ym., 2005). Nämä 
vanhemmat saattavat yksinkertaisesti luot-
taa enemmän omiin kykyihinsä ja heijastaa 
sen koskemaan myös lapsiaan. Toisaalta on 
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myös mahdollista, että korkeammin kou-
lutetut vanhemmat olisivat enemmän kiin-
nostuneita lastensa koulutyöstä ja olisivat 
myös aktiivisemmin mukana ohjaamassa 
lastensa työskentelyä kotona; sen myötä 
he tuntisivat paremmin lastensa kyvytkin 
(Stevenson & Baker, 1987).

Koulutetun vanhemmat saattavat 
myös tietää tarkemmin, miten he voivat 
parhaiten tukea ja rohkaista lapsia kou-
lutyössä, he voivat esimerkiksi vakuuttaa 
lapselle, että hänellä on kaikki tarvittavat 
kyvyt ja taidot koulutehtävissä onnistumi-
seen (Rytkönen ym., 2005). Nämä kaik-
ki tekijät saattavat olla syynä siihen, että 
korkeammin koulutetut vanhemmat pai-
nottavat pikemminkin lasten kyvykkyyttä 
lastensa onnistumisen syynä kuin ahkeraa 
yrittämistä.

Vaikka saman perheen vanhempien 
attribuutioiden havaittiin olevan tyypil-
lisesti samanlaisia, myös joitain yksilölli-
siä eroja löytyi. Kasvatustyylien kohdalla 
havaittiin, että mitä enemmän äideillä 
korostui psykologinen kontrolli kasva-
tustyylissään, sitä vähemmän he selittivät 
lastensa onnistumisen johtuvan kyvyk-
kyydestä (Rytkönen ym., 2005). Tulos on 
yhdenmukainen psykologisen kontrollin 
teorian (Barber & Harmon, 2002) kanssa. 
Vanhemmat, joiden kasvatustyylissä pai-
nottuu psykologinen kontrolli, helposti 
mitätöivät lapsensa onnistumisen ja sa-
novat sen johtuvan ulkoisista, ei sisäisistä 
tekijöistä. Tällöin lapsi ei saakaan kunniaa 
onnistumisesta itselleen, vaan se liitetään 
johonkin muuhun.

VANHEMPIEN  
KAUSAALIATTRIBUUTIOT LASTEN 
KOULUTAITOJEN JA  
OPPIMISMINÄKUVAN  
ENNUSTEINA

Seuraavaksi haluttiin selvittää, miten van-
hempien lastensa onnistumiseen liittämät 
kyky- ja yritys-attribuutiot puolestaan se-
littävät lasten koulutaitoja. Syntyykö van-
hempien syyselitysten ja lasten koulutai-
tojen välille vastavuoroisia yhteyksiä, siinä 
vaiheessa kun lapset siirtyvät esikoulus-
ta kouluun? Tulokset osoittivat, että mitä 
paremmat taidot lapsilla oli lukemisessa 
ja matematiikassa jokaisen kouluvuoden 
alussa, sitä enemmän vanhemmat selitti-
vät lasten onnistumisen johtuvan heidän 
kyvyistään (Rytkönen, Aunola, & Nurmi, 
painossa[a]). Mitä enemmän vanhemmat 
puolestaan selittivät lasten onnistumista 
kyvykkyydellä, sitä paremmat koulutaidot 
lapsilla oli myöhemmin (kuvio 1). Yritys-
selityksen kohdalla tulokset olivat päin-
vastaisia: mitä heikommat taidot lapsilla 
oli ensimmäisen kouluvuoden alussa, sitä 
enemmän vanhemmat selittivät heidän 
onnistumisensa johtuvan yrittämisestä  
(Rytkönen ym., painossa[a]). Ja mitä 
enemmän vanhemmat selittivät lastensa 
onnistumisen johtuvan yrittämisestä, sitä 
heikommat koulutaidot lapsilla oli toisen 
kouluvuoden lopulla (kuvio 2).

Vastavuoroisia yhteyksiä vanhempi-
en attribuutioiden ja lasten koulutaitojen 
välillä löytyi erityisesti siltä ajalta, jolloin 
lapset siirtyivät esikoulusta alakoulun en-
simmäiselle luokalle. Onkin mahdollista, 
että siirtymävaiheen aikana vanhemmat 
seuraavat lastensa taitojen kehitystä eri-
tyisen tarkasti, mikä puolestaan heijastuu 
heidän lastensa onnistumista koskeviin 
syyselityksiin. Vanhempien kyky- ja yri-
tys-attribuutioiden havaittiin heijastu-
van myös lasten oppimisminäkuvaan  



54     NMI-bulletin, 2007, Vol. 17, No. 3 © Niilo Mäki -säätiö

(Rytkönen, Aunola & Nurmi, painossa[b]). 
Koulun alkaessa lasten minäkuva on tyy-
pillisesti ylioptimistinen, lapset ovat hy-
vin motivoituneita koulutyöhön ja myös 
arvioivat helposti taitonsa omaan tasoaan 
korkeammiksi (Aunola, Leskinen, Onatsu- 
Arvilommi & Nurmi, 2002; Bouffard,  
Marcoux, Vezeau & Bordeleau, 2003;  
Wigfield ym., 1997). Koulun edetessä las-
ten minäkuva alkaa enemmän vastata 
heidän taitojaan, ja se voi myöhemmin 
muuttua jopa todellista kielteisemmäksi 
(Aunola ym., 2002; Bouffard ym., 2003; 
Wigfield ym., 1997).

Tutkimuksessa havaittiin, että kun 
ensiluokkalaisten lasten vanhemmat pai-
nottivat kyvykkyyttä onnistumistilan-
teessa, lasten oppimisminäkuva muuttui 
realistisempaan suuntaan ylioptimistisen 
ja negatiivisen oppimisminäkuvan sijaan. 
Kun vanhemmat painottivat onnistu-
mistilanteessa ahkeraa yrittämistä, lasten 
myöhempi oppimisminäkuva oli pikem-
minkin ylioptimistinen realistisen sijaan  
(Rytkönen ym., painossa[b]).

Vanhempien kyky- ja yritys-attri-
buutiot heijastuivat selkeästi eri tavoin 
lasten koulutaitoihin ja minäkuvaan. Kun 
vanhemmat selittivät lastensa onnistu-
misen johtuvan kyvykkyydestä, lasten 
myöhemmät koulutaidot paranivat ja mi-
näkuva tuli realistisemmaksi (Rytkönen 
ym., painossa-a, painossa-b). Onkin mah-
dollista, että myös realistinen minäkuva 
ja hyvät koulutaidot tukevat toisiaan: kun 
on realistinen minäkuva, osaa asettaa it-
selleen myös oikeanlaisia haasteita ja ta-
voitteita, mikä taas tukee taitojen kehitystä  
(Baumeister, Campbell, Krueger &
Vohs, 2003). Hyvät taidot puoles-
taan auttavat oman suoriutumi-
sen arvioinnissa, jolloin minäkuvas-
ta voi tulla realistisempi (Bouffard,  
Markovits, Vezeau, Boisvert & Dumas, 
1988). Vanhempien kyky-attribuutiot voi-

vat tukea näitä yhteyksiä.
Vanhempien yritys-attribuutiot en-

nustivat lasten heikompia taitoja ja yliop-
timistista minäkuvaa. On mahdollista, että 
vanhemmat pyrkivät tukemaan lastensa 
suoriutumista, vaikka se olisi vähän hei-
kompaakin, painottamalla ahkeraa yrittä-
mistä (Yee & Eccless, 1988). Samalla lasten 
oppimisminäkuvasta tulee optimistisempi. 
Se voi auttaa lapsia suoriutumaan haasta-
vissa tehtävissä, mutta pitkällä aikavälillä 
epärealistinen oppimisminäkuva voi näkyä 
lasten suoriutumisessa kielteisellä tavalla.

VANHEMPIEN KYKY- JA  
YRITYS-ATTRIBUUTIOT JA  
DYSLEKSIARISKI 

Lopuksi kyky- ja yritys-attribuutioita tar-
kasteltiin oppimisvaikeuksien valossa. 
Lapsen kielen kehitys ja geneettinen dys-
leksiariski (LKK) -tutkimuksessa (Lyytinen 
ym., 2004) seurattiin lapsia ja heidän van-
hempiaan lasten syntymästä koulunkäyn-
nin alkuun asti. Puolet lapsista (N=100) 
kuului geneettiseen dysleksiariskiryhmään 
ja puolet (N=87) kontrolliryhmään. Ris-
kiryhmän lasten perheessä vanhemmilla 
ja lähisukulaisilla tiedettiin olevan luki-
vaikeuksia, kontrolliryhmän perheissä lu-
kiongelmia ei esiintynyt. Äideiltä kysyt-
tiin kolmesti ensimmäisen kouluvuoden 
aikana, mikä heidän mielestään selittää 
heidän lastensa pärjäämistä lukutehtävis-
sä. Ensimmäisen kouluvuoden edetessä 
riskiryhmän äidit selittivät lastensa on-
nistumista yhä harvemmin kyvykkyydel-
lä (Rytkönen, Aunola, Nurmi, Poikkeus, 
Lyytinen & Lyytinen, painossa). Sen sijaan 
he selittivät lastensa onnistumisen johtu-
van pikemminkin ahkerasta yrittämisestä. 
Kontrolliryhmän äideillä ilmiö oli päinvas-
tainen: äitien kyky-attribuutiot lisääntyivät 
lasten ensimmäisen kouluvuoden aikana 
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Kuvio 1. Vanhempien kyky-attribuutioiden ja lasten koulutaitojen väliset yhteydet esikoulusta 
2. luokalle (regressioanalyysin standardoidut estimaatit) (Rytkönen ym., painossa[a]). 
Huom. *p<.05, **p<.01, ***p<.001.

Kuvio 2. Vanhempien yritys-attribuutioiden ja lasten koulutaitojen väliset yhteydet esikoulusta 
2. luokalle (regressioanalyysin standardoidut estimaatit) (Rytkönen ym., painossa-a). 
Huom. *p<.05, **p<.01, ***p<.001.

(kuvio 3). 
Kuten aikaisemmin, myös lasten esi-

lukutaito ja äitien koulutustaso ennustivat 
äitien attribuutioita: mitä parempi esiluku-
taito lapsilla oli, sitä enemmän äidit selitti-
vät lastensa onnistumisen johtuvan kyvyk-
kyydestä eikä yrittämisestä (Rytkönen ym., 
painossa). Myös korkeammin koulutetut 
äidit painottivat kyvykkyyttä onnistumi-
sen syynä. 

Mielenkiintoista tuloksissa oli, että 
riskiryhmän lapsien mahdollista dysleksi-
aa ei ollut diagnosoitu vielä tässä vaihees-
sa. Kyseessä oli siten vain äitien tietoisuus 
siitä, että lapsi kuului riskiryhmään. Onkin 
mahdollista, että riskiryhmän äitien attri-
buutioissa korostui huoli lapsen onnistu-
misesta ja kyvyistä, joka heikensi heidän 
arvioitaan lapsen kyvystä (Rytkönen ym., 
painossa). Toisaalta riskiryhmän äideillä 
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Kuvio 3. Muutos dysleksiariski- ja kontrolliryhmän äitien lasten onnistumiseen liittyvässä kyky-
attribuutiossa lasten ensimmäisen kouluvuoden aikana (elo-, marras- ja huhtikuu)  
(Rytkönen, ym., painossa)

saattoi olla koulusta enemmän omia nega-
tiivisia oppimiskokemuksia, jotka sävytti-
vät heidän ajatuksiaan lastensa onnistumi-
sesta (Rytkönen ym., painossa). 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää tutkia, 
miten vanhempien syyselitykset heijastu-
vat eri tavoin oppimisvaikeuksisten lasten 
taitojen ja motivaation kehitykseen ja mi-
ten vanhemmat pystyisivät tukemaan lap-
siaan parhaalla mahdollisella tavalla. On 
mahdollista, että vanhempien syyselitykset 
heijastuvat lasten suoriutumiseen eri ta-
voin silloin, kun lapsella on oppimisvaike-
uksia tai riski niihin, kuin silloin kun niitä 
ei ole.

Kaikille tutkimuksille oli yhteistä, että 
sukupuolieroja tyttöjen ja poikien välillä ei 
löytynyt. Aikaisemmin on havaittu, että 
vanhemmat tyypillisesti ajattelevat poiki-
en onnistuvan esimerkiksi matematiikas-
sa, koska he ovat kyvykkäitä, ja tyttöjen, 
koska he yrittävät ahkerasti (Dunton ym., 
1988; Yee & Eccles, 1988). Vastaavia eroja 
ei esitellyissä tutkimuksissa löytynyt. On 
mahdollista, että sukupuolierot korostuvat 
enemmän matematiikkaa kuin yleistä kou-
lusuoriutumista tai lukutaitoa koskevissa 
syyselityksissä. Toisaalta, aikaisempien 

tutkimusten lapset ovat yleensä olleet hie-
man vanhempia, ja onkin mahdollista, että 
sukupuolierot tulevat voimakkaammik-
si myöhemmin koulun edetessä (Eccles,  
Jacobs & Harold, 1990).

LOPUKSI 

Kaiken kaikkiaan tutkimukset antoivat vii-
tettä siitä, että vaikka kyky ja yritys ovat-
kin hyvin samanlaisia ominaisuuksia, 
vanhempien syyselityksinä ja niiden yh-
teyksinä lasten koulusuoriutumiseen ja 
oppimisminäkuvaan niiden väliltä löytyy 
hienoinen ero. Kun vanhemmat viestittä-
vät lapsilleen, että he onnistuvat kyvyk-
kyytensä ansiosta, he ikään kuin antavat 
lastensa suoriutumiselle täyden tuen ja 
luottamuksen. Lapsi kokee, että hänellä on 
olemassa tällöin sisällään tarvittavat kyvyt 
ja taidot, ja niitä käyttämällä hän kyllä on-
nistuu. Tällöin lapsi saa myös täyden kun-
nian onnistumisestaan. Kun vanhemmat 
viestittävät lapsilleen, että he onnistuvat, 
koska yrittävät ahkerasti, he antavat kyllä 
kunnian onnistumisesta lapselle itselleen, 
mutta eivät täyttä luottamusta. Lapsella ei 
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ehkä olekaan tarvittavia kykyjä tai taito-
ja, mutta ahkera yrittäminen korvaa sen. 
Mutta kuka tahansa voi yrittää ahkerasti 
ihan milloin vain haluaa! On mahdollista, 
että kyvykkyyden painottaminen onnistu-
mistilanteessa antaa lapselle vahvemman 
tunteen omasta onnistumisesta ja var-
muuden, että vanhemmat luottavat hänen 
suoriutumiseensa. Tämä puolestaan näkyy 
myönteisesti lasten myöhemmissä koulu-
taidoissa ja minäkuvassa.

Kyvyn ja yrityksen painottamisen 
tiedetään olevan erilaista eri kulttuureissa 
(Holloway, 1988). Aikaisemmassa tutki-
muksessa on havaittu, että suomalaisille 
vanhemmille on tärkeää, että lapsille muo-
dostuu hyvä luottamus omiin kykyihinsä 
(Tulviste & Ahtonen, 2007). Onkin mah-
dollista, että koska vanhemmat pitävät 
tärkeänä, että heidän lapsensa luottavat 
omiin kykyihinsä, he myös painottavat 
kyvyn merkitystä osallistuessaan lastensa 
koulutyöhön. Omiin kykyihin luottami-
sen merkityksellisyys voikin olla ominaista 
suomalaiselle kulttuurille.

Lapsille tärkeitä aikuisia ovat omien 
vanhempien lisäksi opettajat, jotka koh-
taavat lasten kanssa päivittäin erilaisia 
suoritustilanteita. Aikaisemmassa tutki-
muksessa on havaittu, että myös opettajien 
käsitykset lasten suoriutumisesta vaikutta-
vat siihen, miten lapset itse selittävät omaa 
suoriutumistaan (Rosenholtz & Simpson, 
1984). Opettajilla saattaa olla myös lasten 
ikään liittyviä käsityksiä; alakoulun ensim-
mäisillä luokilla opettajat helposti painot-
tavat yrittämisen tärkeyttä, kun taas kou-
lun edetessä kykyjen merkitys lisääntyy 
(Rosenholtz & Simpson, 1984). 

Toisaalta on myös ajateltu, että opet-
tajien ja vanhempien pitäisi viestiä yhden-
mukaisella tavalla lapselle hänen suoriutu-
misestaan ja ristiriitaisuuksia tulisi välttää 
(Peet, Powell & O’Donnel, 1997). Tällöin 
vanhemmat ja opettajat yhdessä pystyi-

sivät parhaiten tukemaan lasten taitojen 
kehitystä. Omien käsitysten ja lasten suo-
riutumiseen liittyvien syyselitysten poh-
diskelu ja tiedostaminen voisivatkin tuoda 
uutta näkemystä vanhempien ja opettajien 
väliseen vuorovaikutukseen lasten kanssa. 
Kuinka omat syyselitykset välitetään lap-
sen tietoon arkipäivän tilanteissa? Lisäksi 
on mahdollista, että pelkästään kykyjen 
tai pelkästään yrittämisen painottamisen 
sijaan paras tuki lapselle olisikin puhua 
niistä yhdessä: lapsella on olemassa kyvyt 
tehtävien tekemiseen, ja ahkera yrittämi-
nen auttaa suoriutumaan niistä.

Edellä esitetyt kysymykset ovat mie-
lenkiintoisia myös tutkimuksellisesti, ja 
niitä pyritään jatkossa selvittämään Jyväs-
kylän yliopistossa vasta aloitetussa Van-
hemmat, opettajat ja lapsen oppiminen 
(VALO) -tutkimuksessa (Aunola & Nurmi, 
2006).
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