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Ohjausvuorovaikutuksen laadun
yhteys lasten taitojen
ja motivaation kehitykseen
esiopetuksessa
Tutkimuksessa tarkasteltiin esiopetusryhmässä havainnoidun ohjausvuorovaikutuksen laadun yhteyttä esiopetusikäisten
lasten oppimismotivaatioon, tehtävää
välttävään työskentelytapaan sekä lukuja laskutaidon valmiuksiin. Lisäksi tarkasteltiin esiopettajien kasvatustyössään kokeman stressin yhteyttä ryhmänsä lasten
oppimismotivaatioon ja äännetietoisuuden taitoihin.
Tutkimuksen aineistona käytettiin
Alkuportaat-pitkittäistutkimuksen
esiopetusvuoden aineistoa kolmelta paikkakunnalta. Tutkimukseen osallistui 1 268
esiopetusikäistä lasta (655 poikaa ja 613
tyttöä). Lasten luku- ja laskutaidon valmiuksia mitattiin yksilö- ja ryhmätestein
esiopetusvuoden syksyllä ja keväällä. Lasten motivaatiota esiopetuksen eri sisältöalueita kohtaan arvioitiin keväällä yksilöhaastattelulla. Esiopettajat (130 naista, 7
miestä) arvioivat kyselylomakkeen avulla
lasten tehtävää välttävää versus tehtäväsuuntautunutta työskentelytapaa. Esiopettajat täyttivät taustatekijöitä sekä
ohjaukseen liittyvää stressiä koskevan kyselylomakkeen esiopetusvuoden keväällä.
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Esiopetusryhmien ohjausvuorovaikutuksen laatua mittaaviin havainnointeihin
osallistui 49 esiopettajaa (47 naista, 2
miestä) kolmelta eri paikkakunnalta.
Tulokset osoittivat, että esiopetusryhmissä havainnoitu ohjausvuorovaikutuksen laatu oli yhteydessä lasten
motivaatioon, joka puolestaan vaikutti
luku- ja laskutaidon valmiuksien kehittymiseen. Mitä laadukkaammaksi esiopettajan ohjauksellinen tuki oli arvioitu, sitä
vähemmän ryhmän lapsilla ilmeni tehtäviä välttäviä työskentelytapoja oppimistilanteissa. Lisäksi lasten laskutaidon valmiudet kehittyivät paremmin, mikäli he
käyttivät paljon tehtäväsuuntautuneita
työskentelytapoja. Niissä esiopetusryhmissä, joissa toiminta oli hyvin organisoitua
ja toiminnot tukivat lasten kiinnostusta,
lapset olivat motivoituneempia oppimaan
esiopetuksen sisältöalueita, mikä puolestaan heijastui äännetietoisuuden taitojen
hyvänä hallintana. Lisäksi lasten oppimismotivaatio toimi välittävänä tekijänä
esiopettajan kokeman stressin ja lasten
äännetietoisuuden taitojen välillä, ts. mitä
vähemmän opettajalla oli stressiä, sitä
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motivoituneempia lapset olivat ja sitä paremmat olivat kyseisen ryhmän äännetietoisuuden taidot.
Asiasanat: ohjausvuorovaikutuksen laatu,
oppimismotivaatio, työskentelytavat, fonologinen
tietoisuus, lukujonotaidot, laskutaito, opettajan
stressi

Viime vuosina on varhaisen ohjausvuorovaikutuksen laatua ja sen merkitystä lasten
kehitykselle ja oppimiselle tutkittu paljon.
On havaittu, että laadukas varhaiskasvatus luo pohjaa sekä lasten myöhempien
taitojen kehittymiselle (Howes ym., 2008;
Mashburn ym., 2008) että oppimismotivaatiolle (Stipek ym. 1995). Esiopetuksen
vuorovaikutustilanteissa lapset saavat palautetta taidoistaan ja oppimisestaan niin
esiopettajilta kuin ikätovereiltaankin (Rasku-Puttonen, Lerkkanen, Poikkeus & Siekkinen, painossa). Lasten oppimismotivaation eri osatekijöillä, kuten kiinnostuksella
oppimistehtäviä kohtaan ja oppimistilanteissa ilmenevillä työskentelytavoilla, on
havaittu olevan vahva yhteys lasten taitojen kehitykseen (Aunola, 2002).
Tämä tutkimus on osa Alkuportaatseurantatutkimusta (2006–2011), jossa on
seurattu samojen lasten oppimispolkuja
esiopetuksesta 4. luokalle saakka. Tutkimuksessa on selvitetty muun muassa
opetusryhmien vuorovaikutusilmapiiriä
ja opettajien ohjauskäytäntöjä kyselyjen
ja esiopetusryhmissä tapahtuvien havainnointien avulla. Alkuportaat-tutkimukseen
osallistui koko vuonna 2000 syntyneiden
lasten ikäkohortti kolmelta paikkakunnalta ja noin puolet ikäkohortista neljänneltä
paikkakunnalta vanhempineen ja opettajineen. Tämän osatutkimuksen tavoitteena
oli selvittää, millaiset ohjausvuorovaikutuksen laatutekijät ovat yhteydessä esiopetusikäisten lasten oppimismotivaatioon ja
työskentelytapoihin sekä luku- ja laskutaitoa ennakoivien valmiuksien kehitykseen.

Lisäksi selvitettiin esiopettajien kokeman
stressin yhteyttä lasten oppimismotivaatioon ja äännetietoisuuden taitoihin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös oppimismotivaation yhteyttä lasten varhaisiin taitoihin.
OHJAUSVUOROVAIKUTUKSEN
LAATU
Opetuksen ja ohjauksen laadun tarkasteluissa huomion kohteena olivat pitkään
oppimisympäristöjen ns. rakenteelliset tekijät, kuten opettajien koulutustaso, ryhmän lasten lukumäärä suhteessa aikuisten
lukumäärään, ryhmäkoko ja oppimateriaalien määrä (Rutter & Maughan, 2002).
Vaikka nämä rakenteelliset tekijät luovat
reunaehtoja ryhmän toiminnalle ja ohjaukselle, uusimpien havainnointitutkimusten mukaan lasten kehityksen ja oppimisen kannalta merkittävämpää on kuitenkin
ohjausvuorovaikutuksen laatu (Howes
ym., 2008; Mashburn ym., 2008). Ohjausvuorovaikutusta on pyritty jäsentämään
kolmen ulottuvuuden avulla: tunnetuki,
ohjauksellinen tuki ja toiminnan organisointi ryhmässä (Pianta, La Paro & Hamre,
2008). Tunnetuella tarkoitetaan ryhmän
ilmapiiriä ja sitä, kuinka herkästi opettaja kuuntelee lasten tarpeita ja aloitteita
ja vastaa niihin (Hamre & Pianta, 2001;
Pianta ym., 2008). Ohjauksellinen tuki
puolestaan viittaa opettajan palautteen
laatuun, käsitteiden ja ymmärryksen opettamisen tapaan sekä kielelliseen mallintamiseen (Pianta ym., 2008). Toiminnan
organisointi sisältää paitsi rajojen asettamisen, rutiinit ja säännöt myös lasten
motivaation tukemisen (Hamre & Pianta,
2005; Pianta ym., 2008).
Aikaisemmissa tutkimuksissa on
osoitettu, että opettajan antaman tunnetuen laatu vaikuttaa ryhmän ilmapiirin
muodostumiseen ja sitä kautta oppilaiden
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sosiaalisten ja akateemisten taitojen, kuten
luku-, kirjoitus- ja laskutaidon kehitykseen
(esim. Hamre & Pianta, 2001; Mashburn
ym., 2008). Ohjauksellisen tuen, kuten
opettajan antaman palautteen ja kielellisen mallintamisen, on havaittu olevan
erityisesti yhteydessä lasten akateemisten
taitojen kehittymiseen (Mashburn ym.,
2008). Ryhmän toiminnan organisoinnilla on puolestaan yhteys lasten tehtäväsuuntautuneeseen käyttäytymiseen ryhmässä (Rimm-Kaufman, Curby, Grimm,
Nathanson & Brock, 2009) ja koulutaitoihin (Cadima, Leal & Burchinal, 2010).
Opettajan antaman tunnetuen ja ohjauksellisen tuen laatu on erityisen tärkeää niiden lasten kohdalla, joilla on oppimisessa ja
kehityksessä riskitekijöitä (Hamre & Pianta,
2005). Aiemmissa tutkimuksissa ei juurikaan ole tutkittu ohjausvuorovaikutuksen
laadun yhteyttä lasten motivaatiotekijöihin.
OPPIMISMOTIVAATION MERKITYS
Taidollisten valmiuksien lisäksi koulutaitojen kehitykseen ovat yhteydessä erilaiset motivaatiotekijät, kuten työskentelytavat ja lapsen kiinnostus tehtäväalueita
kohtaan (esim. Aunola, 2000; Wigfield &
Eccles, 2000). Esiopetusvaiheessa suurin
osa lapsista on innostunut uusien asioiden
oppimisesta ja erilaisista esiopetuksen toiminnoista. Kuitenkin lasten kiinnostuksen
kohteet, käsitys itsestä oppijana ja työskentelytavat voivat olla hyvin erilaiset. Siinä
missä toinen lapsi on kiinnostunut lähes
kaikesta, toinen pitää mielekkäänä esimerkiksi vain kirjainten opettelua. Lisäksi
lapset eroavat siinä, millaisina he näkevät
itsensä suhteessa muihin lapsiin ja kuinka
he tyypillisesti toimivat haastavissa oppimistilanteissa.
Työskentelytavat eli suoritusstrategiat ilmenevät lapsen tavassa ajatella
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ja toimia hänen kohdatessaan haastavia
oppimistilanteita (Onatsu-Arvilommi &
Nurmi, 2000). Aikaisemmat oppimiskokemukset ja niistä saatu palaute ohjaavat
oppimistilanteissa herääviä uskomuksia
ja heijastuvat työskentelytapojen kautta
oppimiseen (Nurmi, Aunola & OnatsuArvilommi, 2001; Wigfield & Eccles, 2000)
jo koulutaipaleen alussa (Aunola, Nurmi,
Niemi, Lerkkanen & Rasku-Puttonen,
2002). Tehtäväsuuntautunut työskentelytapa näkyy sitkeytenä ja uskona omaan
kykyyn selviytyä vaativistakin tehtävistä,
ja välttelevä työskentelytapa puolestaan
ilmenee epäonnistumisen ennakointina ja
sitkeyden puutteena (Aunola, 2000). Tehtäväsuuntautunut työskentelytapa ennustaa keskimääräistä nopeampaa lukutaidon
(Aunola ym., 2002; Hirvonen, Georgiou,
Lerkkanen, Aunola & Nurmi, 2010) ja matemaattisten taitojen etenemistä (Aunola,
Nurmi, Lerkkanen & Rasku-Puttonen,
2003), kun taas tehtävää välttävä toimintatapa heijastuu kielteisesti lukutaidon
(Aunola ym., 2002; Onatsu-Arvilommi &
Nurmi, 2000) ja matemaattisten taitojen
kehitykseen (Aunola ym., 2003). Toisaalta
nopea edistyminen lukutaidossa 1. luokan
aikana lisäsi tehtäväsuuntautunutta työskentelyä, kun taas vaikeudet oppimisessa
altistivat tehtävää välttävälle työskentelylle
(Aunola ym., 2002).
Työskentelytapojen lisäksi motivaatiota voidaan tarkastella sisältö- tai oppiainekohtaisen kiinnostuksen (interest) tai
tehtäväkohtaisen arvostuksen (task value)
näkökulmasta (Aunola, Leskinen & Nurmi, 2006; Viljaranta, Lerkkanen, Poikkeus, Aunola & Nurmi, 2009). Tehtävän
pitäminen mielekkäänä on tärkeää siihen
sitoutumisen kannalta: mikäli oppilas ei
arvosta tiettyä tehtävää tai se ei häntä kiinnosta, hän ei sitoudu tehtävän tekemiseen,
vaikka uskoisikin kykyynsä selviytyä siitä
(Wigfield & Eccles, 2000). Oppiainekoh-
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taisen kiinnostuksen on havaittu olevan
yhteydessä lukutaidon (Baker & Wigfield,
1999) ja matemaattisten taitojen kehitykseen (Viljaranta ym., 2009). Toisaalta
paremmat taidot ruokkivat vahvempaa
motivaatiota kyseistä oppiainetta kohtaan
esimerkiksi onnistumisen kokemusten ja
niistä saadun palautteen kautta (Aunola
ym., 2006).
Opettajan ohjauskäytäntöjen on
havaittu vaikuttavan niin oppilaiden oppiaineesta riippumattomiin työskentelytapoihin kuin oppiainekohtaiseen
kiinnostukseen ja arvostukseen. Tehtäväsuuntautunut toiminta on yleisempää sellaisissa luokissa, joissa opettaja antaa laadukasta ohjauksellista ja motivationaalista
tukea oppilaille ja joissa korostetaan oppimista ja ymmärtämistä suoritusten ja arvosanojen sijaan (Turner ym., 2002; Urdan,
Midgley & Anderman, 1998). Ohjausilmapiiri, joka tukee oppilaiden itsenäisyyttä ja
pätevyyden tunnetta eikä korosta suoriutumista tai vertailua, on yhteydessä oppilaiden korkeaan kiinnostukseen opiskelua
kohtaan (Ryan & Deci, 2000). Kiinnostus
matematiikkaa kohtaan on vahvempaa
koululuokissa, joiden opettajat pitävät
tärkeänä tavoitteena lasten motivaation ja
minäkuvan tukemista (Aunola ym., 2006).
Esiopetusikäisten kiinnostus lukemista ja
matematiikkaa kohtaan on lisäksi yhteydessä siihen, missä määrin ohjausvuorovaikutus ryhmässä on lapsilähtöistä, ts.
kuinka herkästi opettaja kuuntelee lapsen
tarpeita, eriyttää opetustaan kunkin lapsen
tarpeiden mukaan ja tukee ryhmän vuorovaikutusta oppimistilanteissa (Lerkkanen
ym., 2012).
KOULUOPPIMISEN PERUSTAIDOT
Luku- ja kirjoitustaito sekä laskutaito ovat
myöhemmälle oppimiselle pohjaa luovia

perustaitoja. Lukutaidon vahvimpia ennusmerkkejä ovat kirjaintuntemus ja fonologiset taidot (esim. Leppänen ym., 2004;
Wagner ym., 1993). Hyvän alun lukemaan
oppimiselle saavat lapset, jotka kouluun
tullessaan tuntevat paljon kirjaimia ja joilla
on hyvät fonologiset taidot (Wagner ym.,
1993). Muita lukutaidon ennusmerkkejä
ovat esimerkiksi nimeämisnopeus (etenkin nopea sarjallinen kuvien, kirjainten tai
numeroiden nimeäminen, ks. Holopainen,
Ahonen & Lyytinen, 2001) ja suvussa kulkeva riski lukemisen vaikeuksiin (Lyytinen ym., 2006). Suomalaisten tutkimusten
mukaan noin kolmannes kouluun tulevista lapsista osaa jo lukea ennen lukutaidon
opettamisen aloittamista (Lerkkanen ym.,
2004). Ensimmäisen luokan aikana lukemaan oppivat lapset kuitenkin saavuttavat
teknisessä lukutaidossa nopeasti varhaisia
lukijoita, eivätkä heikotkaan lukemisen
valmiudet välttämättä aina ennusta myöhempiä lukemisen vaikeuksia (Parrila ym.,
2005).
Laskutaitoa ennakoivat monet taidot
(Aunola, Leskinen, Lerkkanen & Nurmi,
2004; Dowker, 1998). Matemaattisiin taitoihin vaikuttavat muun muassa työmuisti
(Geary, 1993; Kyttälä, Aunio & Hautamäki, 2010), päättelykyky (Kyttälä ym., 2010),
tarkkaavaisuus (Ackerman, Anhalt &
Dykman, 2001) ja kielelliset taidot (Koponen, Aunola, Ahonen & Nurmi, 2007).
Erityisen vahvasti myöhemmästä laskutaidosta kertovat varhaiset lukujonotaidot
(Aunola ym., 2004; Koponen ym., 2007;
Räsänen & Koponen, 2010). Aunola (2004)
osoitti kollegoineen, että lapset, jotka osasivat luetella lukuja eteenpäin tai taaksepäin jo ennen esiopetuksen alkua, kehittyivät muita nopeammin matemaattisissa
taidoissa. Lisäksi toisin kuin lukutaidossa,
yksilölliset erot matematiikan taidoissa
kasvoivat siirryttäessä esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle (Aunola ym., 2004).
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OPETTAJAN STRESSI
Opettajan stressi voidaan määritellä työhön liittyväksi epämukavien tunteiden
kuten jännittyneisyyden, turhautumisen,
ahdistuneisuuden, kiukun ja masentuneisuuden kokemukseksi (Kyriakou &
Sutcliffe, 1978). Suomalaisista opettajista uupumisoireita on todettu olevan 27
prosentilla (Kalimo & Toppinen, 1997).
Aikaisempi tutkimuskirjallisuus on pääasiassa keskittynyt selvittämään stressille
altistavia tekijöitä opettajan työn piirteissä (esim. Hakanen, Bakker & Schaufeli,
2006) ja työympäristössä (esim. Kokkinos,
2007) sekä stressistä selviytymisen keinoja (esim. Parker, Martin, Colmar & Liem,
2012). Opettajan stressin vaikutukset lasten oppimiseen ja motivaatioon ovat sen
sijaan jääneet yllättävän vähälle huomiolle.
Opettajan uupumuksen on kuitenkin esitetty vaikuttavan opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen sekä opetuksen laatuun (Grayson & Alvarez, 2008;
Jennings & Greenberg, 2009). Lisäksi opettajan masentuneisuus näyttää olevan yhteydessä heikompaan ohjausvuorovaikutuksen laatuun (Hamre & Pianta, 2004).
METODI
Tutkimus koostuu kahdesta erillisestä osatutkimuksesta. Osatutkimuksessa I
(Pakarinen, Kiuru, Lerkkanen, Poikkeus,
Siekkinen & Nurmi, 2010) tarkasteltiin
ohjausvuorovaikutuksen laadun ja esiopettajan kokeman stressin yhteyttä lasten
oppimismotivaatioon ja fonologisen tietoisuuden taitoihin. Lisäksi tutkimuksessa
selvitettiin oppimismotivaation ja erilaisten taustatekijöiden, kuten sukupuolen ja
äidin koulutustaustan, yhteyttä lasten fonologisen tietoisuuden taitoihin. Osatutkimus II (Pakarinen, Kiuru, Lerkkanen,
8
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Poikkeus, Ahonen & Nurmi, 2011) pyrki
selvittämään ohjausvuorovaikutuksen laadun yhteyttä lasten tehtävää välttävään toimintatapaan ja laskutaidon valmiuksiin.
Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin työskentelytapojen ja taustatekijöiden, kuten
sukupuolen, lapsen iän ja äidin koulutustaustan, yhteyttä lasten laskutaidon valmiuksiin.
Osallistujat
Tutkimukseen osallistui 1 268 esiopetusikäistä lasta (655 poikaa ja 613 tyttöä) kolmelta eri paikkakunnalta. Heidän luku- ja
laskutaitoa ennakoivat valmiutensa testattiin esiopetuksen alkaessa ja päättyessä.
Esiopettajat (130 naista, 7 miestä) täyttivät erilaisia taustatekijöitä sekä ohjaukseen
liittyvää stressiä koskevan kyselylomakkeen. Esiopetusryhmien ohjausvuorovaikutuksen laatua mittaaviin havainnointeihin osallistui 49 esiopettajaa (42 naista ja
7 miestä) esiopetuksen keväällä. Lisäksi 1
033 äitiä täytti lomakkeen, jossa kysyttiin
koulutustaustaa ja muita taustatekijöitä.
Mittarit
Oppimismotivaatio: Lasten kiinnostuneisuutta esiopetuksen eri sisältöalueita
kohtaan mitattiin Content Interest Rating
Scale -mittarilla (CIRS-C; Lerkkanen &
Poikkeus, 2006). Lapsia pyydettiin arvioimaan kiinnostuneisuuttaan esiopetuksen
kahdeksaa sisältöaluetta kohtaan asteikolla 1 (en pidä lainkaan) – 5 (pidän todella
paljon).
Työskentelytavat: Lasten tehtäväsuuntautunutta versus tehtävää välttelevää
työskentelytapaa arvioitiin käyttämällä
Behavior Strategy Rating Scalea (BRS;
Onatsu-Arvilommi & Nurmi, 1995). Esiopettajat arvioivat viisi väittämää, jotka
koskivat lasten tyypillistä toimintaa oppimistilanteissa, asteikolla 1 (ei lainkaan) – 5
(hyvin tyypillisesti).
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Ohjausvuorovaikutuksen laatua arvioitiin käyttämällä systemaattista havainnointimenetelmää (CLASS Pre-K; Pianta,
La Paro & Hamre, 2008). Havainnoinnit
tehtiin 30 minuutin havainnointisykleissä
siten, että kaksi koulutettua havainnoijaa
seurasi esiopetusryhmää 20 minuutin ajan
ja arvioivat sitä 10 minuutin ajan kahden
aamupäivän ajan noin kolme tuntia kerrallaan. Tunnetukea, ryhmän toiminnan
organisointia sekä ohjauksellista tukea
mittaavia osioita arvioitiin 7-portaisella asteikolla (1–2 = heikko laatu; 3–5 =
keskitasoinen laatu; 6–7 = korkea laatu).
Summamuuttujat tunnetuelle, toiminnan
organisoinnille ja ohjaukselliselle tuelle
muodostettiin keskiarvoistamalla kahden
havainnoijan arviot eri havainnointisykleiltä ja -päiviltä.
Esiopettajan
stressiä
arvioitiin
Parental Stress Inventorystä (Gerris ym.,
1993) muokatulla versiolla. Esiopettajat
arvioivat kolme kysymystä asteikolla 1 (ei
sovi minuun lainkaan) – 5 (sopii minuun
erittäin hyvin).
Laskutaidon valmiudet esiopetusvuoden syksyllä mitattiin lukujonotaidoilla (esim. Aunola ym, 2004; Koponen
ym., 2007). Esiopetusvuoden keväällä
matemaattiset taidot mitattiin Lukukäsitetestillä (Elomäki, Huolila, Poskiparta &
Saranpää, 1999) sekä Aritmetiikka-testillä
(Aunola & Räsänen, 2007).
Lukemisen valmiudet esiopetusvuoden syksyllä (fonologinen tietoisuus, kirjaintuntemus) ja lasten fonologisen tietoisuuden taidot keväällä mitattiin ARMIn
osatesteillä (Lerkkanen, Poikkeus & Ketonen, 2006).
Tilastolliset analyysit
Tilastoanalyysit toteutettiin Mplus-ohjelmalla (Muthén & Muthén, 1998–2009)
käyttäen monitasomallinnusta, joka mahdollistaa muuttujien välisten yhteyksien

tarkastelun sekä yksilöiden että ryhmien
tasolla (esim. mikä osuus selittävien ja ennustettavien muuttujien välisistä yhteyksistä johtuu kuulumisesta tiettyyn koululuokkaan tai esiopetusryhmään).
TULOKSET
Muuttujien keskiarvot, varianssit sekä yksilö- ja ryhmätason korrelaatiot on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Ensinnäkin tulokset
osoittivat, että esiopetusryhmät erosivat
sen suhteen, kuinka kiinnostuneita lapset
tyypillisesti olivat esiopetuksen sisältöalueista (Pakarinen ym., 2010) ja kuinka
yleisesti esiopetusryhmän lapset käyttivät
tehtävää välttäviä työskentelytapoja (Pakarinen ym., 2011). Esiopetusryhmät erosivat toisistaan myös lasten fonologisen
tietoisuuden (Pakarinen ym., 2010) ja laskutaidon (Pakarinen ym., 2011) tulosten
suhteen.
Osatutkimuksen I tulokset (ks. kuvio
1) osoittivat, että ryhmän toiminnan organisointi oli positiivisesti ja opettajan stressi
negatiivisesti yhteydessä lasten oppimismotivaatioon (Pakarinen ym., 2010). Oppimismotivaatio toimi välittävänä tekijänä opettajan stressin ja lasten fonologisen
tietoisuuden välillä (Pakarinen ym., 2010).
Lisäksi sukupuoli oli yhteydessä lasten sisältöaluekohtaiseen kiinnostukseen ja fonologiseen tietoisuuteen.
Osatutkimuksessa II havaittiin (ks.
kuvio 2), että ohjauksellinen tuki oli negatiivisesti yhteydessä lasten tehtävää välttävään työskentelytapaan (Pakarinen ym.,
2011). Tehtävää välttävä työskentelytapa
puolestaan oli negatiivisesti yhteydessä
laskutaitoon sekä ryhmä- että yksilötasolla. Lisäksi lasten sukupuoli ja ikä olivat yhteydessä tehtävää välttävään työskentelytapaan ja laskutaitoon.
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opetuksen toiminnot tukevat lasten kiinnostuneisuutta ja millaiset säännöt ja rutiinit ryhmässä vallitsee) oli yhteyttä lasten
oppimismotivaatioon (Pakarinen ym.,
2010). Mitä laadukkaampaa toiminnan
organisointi ja ryhmän hallinta esiopetusryhmässä olivat, sitä kiinnostuneempia
lapset olivat esiopetuksen sisältöalueista.

OHJAUSVUOROVAIKUTUKSEN
LAATU MOTIVAATION ON
SELITTÄJÄNÄ
Osatutkimuksessa I (ks. kuvio 1) havaittiin, että erityisesti ryhmän toiminnan
organisoinnin laadulla (kuinka hyvin esiPAKARINEN TAULUKKO 1

Taulukko 1. Muuttujien keskiarvot, varianssit sekä yksilö- (diagonaalin alapuolella) ja ryhmätason korrelaatiot (diagonaalin yläpuolella).
Muuttujat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ka

1. Oppimismotivaatio¹

1.00

.33

.03

---

.37

.50c

.20

-.47b

-.14

3.82

0.02

2. Fonologinen tietoisuus¹

.09b

1.00

.49d

---

.13

.05

.23

-.42b

.43c

8.83

0.16

3. Lukemisvalmiudet¹

.07c

.63a

1.00

---

-.15

-.39d

-.13

-.26

.82a

0.01

0.02

4. Sukupuoli²

-.30

-.20

-.15

1.00

---

---

---

---

---

1.52

---

5. Tunnetuki³

---

---

---

---

1.00

.86a

.80a

-.19

-.16

5.12

0.52

6. Toiminnan organisointi³

---

---

---

---

---

1.00

.79a

-.14

-.20

5.34

0.38

7. Ohjauksellinen tuki³

---

---

---

---

---

---

1.00

-.14

-.14

3.96

0.72

8. Esiopettajan stressi³

---

---

---

---

---

---

---

1.00

-.20d

2.04

0.43

9. Äidin koulutustausta¹

-.03

.15a

.19

a

a

a

Var within

.02

---

---

---

---

1.00

3.19

0.18

2.98

0.76

0.25

---

---

---

---

1.55

a

0.52

Var between

a p < .001; b p < .01; c p < .05; d p < .10. ¹Sekä yksilö- että ryhmätason muuttuja. ²Yksilötason muuttuja. ³Ryhmätason muuttuja. --- ei estimoitu.

PAKARINEN
2
Sukupuoli 1 = tyttö, 2TAULUKKO
= poika.

Taulukko 2. Muuttujien keskiarvot, varianssit sekä yksilö- (diagonaalin alapuolella) ja ryhmätason korrelaatiot (diagonaalin yläpuolella).
Muuttujat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ka

Var between

1. Tehtävää välttävä työsk.¹

1.00

.11

-.32

---

---

-.22

-.15

-.31c

-.03

-.25

2.32

0.11

2. Laskutaidon valmiudet¹

-.33

a

1.00

a

.64

---

---

-.31

a

-.56

-.46

.06

a

.56

4.29

0.42

3. Laskutaito¹

-36a

.52a

1.00

---

---

.21

-.12

.18

.18

.46b

5.56

0.15

4. Sukupuoli²

.24a

.15a

.02

1.00

---

---

---

---

---

---

0.52

---

5. Lapsen ikä kk²

-.16a

.23a

.22a

.04

1.00

---

---

---

---

---

73.58

---

6. Tunnetuki³

---

---

---

---

---

1.00

.86a

.80a

.07

-.16

5.12

0.52

7. Toiminnan organisointi ³

---

---

---

---

---

---

1.00

.79a

.29c

-.20

5.34

0.38

8. Ohjauksellinen tuki ³

---

---

---

---

---

---

---

1.00

.14

-.14

3.96

0.72

9. Esiopettajan työkokemus³

d

c

---

---

---

---

---

---

---

---

1.00

.03

4.10

1.28

10. Äidin koulutustausta ¹

-.12b

.10b

.11b

.02

.00

---

---

---

---

1.00

3.18

0.18

Var within

0.94

7.77

2.11

0.25

11.54

---

---

---

---

1.55

a p < .001; b p < .01; c p < .05; d p < .10. ¹Sekä yksilö- että ryhmätason muuttuja. ²Yksilötason muuttuja. ³Ryhmätason muuttuja. --- ei estimoitu.
Sukupuoli 1 = tyttö, 2 = poika.
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Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että
esiopetuksessa havainnoitu ohjausvuorovaikutuksen laatu oli yhteydessä esiopetusikäisten motivaatioon eli tehtävää välttävään työskentelytapaan ja esiopetuksen
sisältöalueita koskevaan kiinnostukseen
(oppimismotivaatioon).
Kahden osatutkimuksemme tulosten (Pakarinen ym., 2010, 2011) valossa
esiopetuksen arjessa olisi erityisen tärkeää
kiinnittää huomiota siihen, että jokainen
lapsi saa oppimistilanteissa kannustavaa
palautetta ja tehtävät on suunniteltu siten,
että kaikki saavat onnistumisen kokemuksia. Myös toiminnot, jotka on suunnattu
tukemaan lasten kiinnostuneisuutta, sekä
ryhmässä vallitsevat selkeät säännöt ja rutiinit ruokkivat vahvempaa motivaatiota
esiopetusta kohtaan. Kiinnittämällä huomiota ohjausvuorovaikutuksen laatuun

Toisen osatutkimuksen tulokset (ks.
kuvio 2) osoittivat, että esiopetusryhmässä
havainnoitu ohjauksellinen tuki (millaista
palautetta esiopettaja antaa ja kuinka hän
mallintaa kielellisesti lasten toimintaa) oli
yhteydessä esiopettajien arvioimaan lasten tehtävää välttävään työskentelytapaan
(Pakarinen ym., 2011). Mitä laadukkaampaa ohjauksellinen tuki oli, sitä vähemmän
esiopetusryhmän lapset käyttivät oppimistilanteissa tehtävää välttävää työskentelytapaa.
Yhdysvaltalaisissa
tutkimuksissa
luokkatilanteissa havainnoidun ohjausvuorovaikutuksen laadun (esim. ohjauksellisen tuen ja tunnetuen) on havaittu
olevan myönteisesti yhteydessä lasten
taitojen kehitykseen (Hamre & Pianta,
1
2007;PAKARINEN
MashburnKUVIO
ym., 2008),
mutta yhteyttä motivaatioon ei ole juurikaan tutkittu.

PAKARI

Äidin
koulutustausta
.83***

Lukemisvalmiudet
Esiopettajan
stressi

Ryhmätaso
Yksilötaso

.19***

-.15***

Toiminnan
organisointi

.55**
-.44**
.36*

Sukupuoli

Oppimismotivaatio
(R2=.32)

.44**

Fonologinen
tietoisuus (R2=.49)

Ryhmäta

Yksilötas

Äidin
koulutustausta
Lukemisvalmiudet

.52**

Oppimismotivaatio
(R2=.09)

Oppimismotivaatio
(R2=.40)

.14***

.83***
-.29***

.10**
-.11***
.23***

χ2 (15 Nwithin = 1268,Nbetween = 137) = 12,25,p = 0.66; CFI = 1.00, TLI = 1.01; RMSEA = 0.00; SRM Rbetween = 0.11, SRM Rwithin = 0.01

Kuvio 1. Monitasomalli: lasten oppimismotivaatio ja fonologinen tietoisuus. Estimaatit ovat
standardoituja. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001.

χ

11

voidaan vahvistaa lasten innokkuutta oppimiseen ja luoda pohjaa myöhemmälle
myönteiselle suhtautumiselle oppimistilanteita ja haasteita kohtaan. Motivaation
herättäminen ja lasten kannustaminen
osallistumaan ryhmän toimintaan ovat jokapäiväisiä haasteita esiopettajalle.
Tärkeää on myös kouluttaa tulevia
esiopettajia tiedostamaan entistä paremmin opettajan käytänteiden ja ohjausvuorovaikutuksen laadun merkitys lapsen
oppimisen ja motivaation tukemisessa jo
ennen kouluikää. Esiopetuksen ohjausvuorovaikutuksessa olisi tärkeää tukea oppimisen kannalta myönteisten uskomusten
ja työskentelytapojen kehittymistä erityisesti lapsilla, joilla on oppimiseen liittyviä
riskitekijöitä. Aiemmissa tutkimuksissa
ohjausvuorovaikutuksen laadun on todetKUVIO merkityksellistä
2
tuPAKARINEN
olevan erityisen
juuri näiden lasten kohdalla (mm. Hamre &
Pianta, 2005).

Laskutaidon
valmiudet
.52**

Yksilötaso

.14***

.10**

.23***

01

Ohjauksellinen
tuki

-.33***

Sukupuoli

.30***

Äidin
koulutustausta
Laskutaidon
valmiudet

Osatutkimuksessa I (ks. kuvio 1) selvitettiin myös, miten esiopettajan opetukseen
ja ohjaukseen liittyvä stressi on yhteydessä
esiopetusikäisten lasten oppimismotivaatioon ja fonologisen tietoisuuden taitojen
kehitykseen. Ohjaukseen liittyvä stressi oli
negatiivisesti yhteydessä lasten oppimismotivaatioon ja vaikutti sitä kautta haitallisesti lasten fonologisen tietoisuuden
taitoihin (Pakarinen ym., 2010). Lasten
oppimismotivaatio toimi siis välittävänä
tekijänä esiopettajien kokeman stressin ja
lasten fonologisen tietoisuuden taitojen
välillä. Esiopettajien hyvinvoinnin voidaan
nähdä heijastuvan lasten lukutaitoa ennakoiviin valmiuksiin motivaatiotekijöiden
kautta. Aiempien tutkimusten mukaan

.69***

Äidin
koulutustausta

Ryhmätaso

ESIOPETTAJAN STRESSI MOTIVAATION JA TAITOJEN SELITTÄJÄNÄ

Tehtävää välttävä
työskentelytapa
(R2=.31)
Tehtävää välttävä
työskentelytapa
(R2=.20)

-.35***

-.36*

-.21***

Laskutaito
(R2=.61)

Laskutaito
(R2=.32)

.43***

-.09**
.08***

Lapsen
ikä
χ2 (11 Nwithin = 1268,Nbetween = 137) = 22,11,p = 0.02; CFI = 0.99, TLI = 0.97; RMSEA = 0.03; SRM Rbetween = 0.08, SRM Rwithin = 0.02

Kuvio 2. Monitasomalli: lasten tehtävää välttävä työskentelytapa ja laskutaito. Estimaatit ovat
standardoituja. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001.
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opettajan masentuneisuus vaikuttaa kielteisesti ohjausvuorovaikutuksen laatuun
(Hamre & Pianta, 2004). Lisäksi opettajan
uupumuksen on esitetty vaikuttavan sekä
opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen että opetuksen laatuun
(Grayson & Alvarez, 2008; Jennings &
Greenberg, 2009). Erityistä huomiota tulisikin jatkossa kiinnittää esiopettajien hyvinvointiin ja sitä kautta ohjausvuorovaikutuksen laatuun, jotta esiopetusikäisten
lasten oppimismotivaatiota ja koulutaitoja
ennakoivien valmiuksien kehittymistä voitaisiin parhaiten tukea. Jos varhaiskasvatuksen henkilökunta voi hyvin, se vahvistaa
myös omalta osaltaan lasten oppimisintoa
ja taidollisten valmiuksien kehittymistä.
MOTIVAATIO JA TAUSTATEKIJÄT TAITOJEN SELITTÄJÄNÄ
Kahdessa osatutkimuksessa tarkasteltiin
myös työskentelytapojen ja kiinnostuksen
yhteyttä lasten luku- ja laskutaidon valmiuksiin. Havaittiin, että mitä enemmän
ryhmässä tyypillisesti esiintyi tehtävää
välttävää työskentelyä, sitä heikompaa oli
laskutaidon tehtävissä suoriutuminen (Pakarinen ym., 2011; ks. kuvio 2). Tulokset
vahvistavat aiempia tuloksia, joiden mukaan työskentelytapa näkyy erityisen herkästi matematiikan taidoissa (Aunola ym.,
2003, Onatsu-Arvilommi & Nurmi, 2000).
Tulokset osoittivat myös, että lasten vahva
kiinnostus esiopetuksen sisältöalueita kohtaan oli yhteydessä parempiin äännetietoisuuden taitoihin (Pakarinen ym., 2010; ks.
kuvio 1). Myös aiempien tutkimusten mukaan oppiainekohtainen kiinnostus on yhteydessä parempaan luku- ja laskutaidon
kehitykseen jo esiopetusiässä (esim. Viljaranta ym., 2009).
Koska oppimistilanteissa ilmenevien
uskomusten, työskentelytapojen ja oppi-

mismotivaation on havaittu olevan merkityksellisiä myöhempien oppimistulosten
kannalta (Aunola, 2000), tulisi jo esiopetusvaiheessa kiinnittää huomiota lapsiin,
jotka eivät ole kiinnostuneita esiopetuksen
sisällöistä ja joilla on haitallisia työskentelytapoja. Suotuisten työskentelyvalmiuksien kehittyminen edellyttää aikuisilta
kannustavaa palautetta ja myönteisiä, vahvistavia malleja oppimiseen liittyvien uskomusten rakentumiselle. Lapsen kohdatessa haasteita huomiota tulisi esimerkiksi
kiinnittää sinnikkyyden vahvistamiseen ja
myönteisiin käsityksiin omasta oppimisesta. Intoa oppimista kohtaan tukevat lapsilähtöiset ohjauskäytännöt (Lerkkanen ym.
painossa) ja myönteiset oppimiskokemukset (Aunola, 2002). Erityistä huomiota tulisikin kiinnittää muun muassa siihen, että
kullekin lapselle tarjottaisiin juuri hänen
taidoilleen sopivia haasteita ja tehtäviä,
jotka vahvistavat intoa oppimista kohtaan
(ks. Aunola, 2002, 2005).
Tulokset osoittivat myös, että lasten
paremmat lukujonotaidot olivat yhteydessä tehtäväsuuntautuneeseen työskentelytapaan ja myöhempiin vahvempiin laskutaitoihin (Pakarinen ym., 2011; ks. kuvio
2). Tämä tukee aiempia havaintoja, joiden
mukaan paremmat koulutaidot vahvistavat oppimisen kannalta edullisia työskentelytapoja (Aunola ym., 2002; Hirvonen
ym., 2009). Tämä voi viitata siihen, että
onnistuessaan lapsi saa taidoistaan myönteistä palautetta, joka entisestään vahvistaa
hänen positiivista näkemystään itsestään
oppijana ja rohkaisee sinnikkyyteen ja
yrittämiseen oppimistilanteissa.
Tutkimuksessa löydettiin myös joitakin sukupuolten välisiä eroja. Esiopettajat
arvioivat tehtävää välttävän työskentelytavan yleisemmäksi pojilla ja loppuvuodesta syntyneillä lapsilla verrattuna tyttöihin
ja alkuvuodesta syntyneisiin lapsiin (Pakarinen ym., 2011). Pojilla oli tyttöihin
13

verrattuna paremmat lukujonotaidot sekä
esiopetusvuoden syksyllä että keväällä (Pakarinen ym., 2011). Tytöt olivat puolestaan
poikia kiinnostuneempia esiopetuksen sisältöalueista ja heillä oli myös paremmat
lukemisen valmiudet esiopetusvuoden
syksyllä ja keväällä (Pakarinen ym., 2010).
Äitien koulutustausta oli yhteydessä lasten luku- ja laskutaidon valmiuksiin sekä
yksilö- että ryhmätasolla: mitä korkeampi
koulutustausta äidillä oli, sitä paremmat
luku- ja laskutaidon valmiudet oli lapsella
(Pakarinen ym., 2010, 2011).
Näiden havaintojen valossa erityisesti pojat tarvitsisivat ohjausta oppimisen
kannalta suotuisten työskentelytapojen
muodostumisessa ja oppimisinnokkuuden
vahvistamisessa. Yhtenä keinona poikien motivaation tukemiseen on toiminnan
rakentaminen kohtaamaan paremmin liikunnallisten ja toiminnallisten poikien
tarpeita. Tytöt puolestaan kaipaisivat rohkaisua ja huomiota matemaattisten taitojen ja kiinnostuksen vahvistamisessa.
LOPUKSI
Tutkimus vahvisti näkemystä, jonka mukaan ohjausvuorovaikutuksen laatu vaikuttaa lasten motivaation kehittymiseen
jo esiopetusiässä. Parhaiten lasten tehtäväsuuntautunutta työskentelytapaa näytti vahvistavan ohjauksellinen tuki, jossa
opettaja antaa syklistä oppimiseen ja työskentelyyn liittyvää palautetta (joka kohdistuu lapsen oppimisprosessiin laajentaen
oppimista ja ymmärtämistä sekä rohkaisee
osallistumaan oppimistilanteissa) ja mallintaa asioita kielellisesti. Lasten sisältö- tai
oppiainekohtaista kiinnostusta puolestaan
kannattelivat esiopettajan vähäinen stressi
ja esiopetuksen toiminnan laadukas organisointi eli selkeät säännöt ja rutiinit sekä
lasten kiinnostuneisuutta tukevat toimin14
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Näiden tulosten pohjalta tärkeää olisi jo esiopetuksen alusta lähtien kiinnittää
huomiota lapsiin, joilla on paitsi heikot
taidolliset valmiudet myös vähäinen kiinnostus sisältöalueisiin ja oppimisen kannalta epäedullisia työskentelytapoja. Tulevaisuudessa olisi tärkeää tarkastella myös
lasten yksilöllisiä kokemuksia ohjausvuorovaikutuksen laadusta esiopetuksessa ja
selvittää, miten lapsen käyttäytyminen
puolestaan vaikuttaa opettajan toimintaan
ryhmässä ja yksittäisille lapsille annettuun
ohjaukseen.
Yleinen koko ryhmän ohjausvuorovaikutuksen laadun tarkastelu antaa
suuntaviivoja sille, millaisesta ohjauksesta
lapset keskimäärin hyötyvät. Lasten yksilölliset ominaisuudet, kuten varhaiset riskit tai muita edistyneemmät taidot, voivat
kuitenkin ratkaisevasti vaikuttaa siihen,
millaisesta ohjauksesta kukin yksilö parhaiten hyötyy. Jatkotutkimusta tarvitaan
myös ohjausvuorovaikutuksen laadun yhteydestä sosiaalisiin taitoihin. Alustavat tulokset viittaavat siihen, että nimenomaan
oppimiseen liittyvän ohjauksellisen tuen
laadulla esiopetuksessa on vaikutusta myös
lasten sosiaalisiin taitoihin (Siekkinen ym.,
2012). Lisäksi ohjausvuorovaikutuksen
laadun kehittämiseen tähtäävä esiopetuksen ja koulun ympäristöihin ankkuroituva
interventiotutkimus olisi tarpeen.
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