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OPETTAJAT MIETTIVÄT, TULEEKO NYT 
MOTIVOITUMATTOMIA NUORIA 
KOULUTUKSEEN? 
MUTTA ONKO OLEMASSA NUORIA, JOITA 
EI KIINNOSTA MIKÄÄN?
Ei ole. He eivät vaan välttämättä ole kiinnostuneita niistä asioista, joista 
toivoisimme. 
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MITEN KIINNOSTUS SYNTYY? 
Neljän vaiheen malli 
(Hidi & Renninger, 2006)

 Tilannesidonnainen    
kiinnostus (CATCH)

1.  sytytetty

2.  ylläpidetty

 Henkilökohtainen 
kiinnostus (HOLD)

3. kehkeytyvä

4. hyvin kehittynyt

KIINNOSTAVA
TAPAUS?

OUTO JUTTU?

JÄNNÄ TARINA?
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MILLAINEN OPETUS SYNNYTTÄÄ KIINNOSTUSTA?
(Tsai et al, 2008)

 Opettajan suurin haaste on sytyttää kiinnostus asiaan, jonka 
aikuiset ovat suunnitelleet nuorta varten

 Oppitunnit, joissa aktivoidaan opiskelijoiden aiempaa tietoa ja 
tuetaan heidän ymmärtämistään ja jossa tavoitteet ovat 
läpinäkyvät, koetaan myös miellyttäviksi ja kiinnostaviksi

 Vähäinen osallisuus tai liika opettajan kontrolli vähentää 
kiinnostuksen tunnetta



 Sisäinen/luontainen/autonominen motivaatio: 

toiminta sinänsä on palkitsevaa

 Ulkoinen motivaatio: 

tarvitaan palkkioita tai rangaistuksia

 Suoriutumismotivaatio: 

tarve näyttää muille tai olla muita parempi, pärjätä kokeissa

 Sosiaalinen motivaatio: 

halu saada kavereiden hyväksyntää – tämä voi mennä kaiken muun edelle! 

Huom. Nämä eivät ole toistensa poissulkevia!

Motivaatiosta
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1) Tehtävien ja opetuksen pitää olla älyllisesti
aktivoivaa. 

2) Opettajan tulisi olla itse innostunut, tukea oppilaan
autonomiaa, eikä vertailla oppilaita keskenään.  

3) Virheet tulisi nähdä mahdollisuuksina oppimiseen. 

4) Palautteen tulisi olla informatiivista ja oppimista
edistävää (“ediste” – Lonka, 2015)

6) Koko yhteisö tulisi saada mukaan oppimisen
kulttuuriin.

(Reinhard Pekrun)

MITÄ MOTIVAATION HUIPPUTUTKIJAT SANOIVAT?
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Monique Boekaerts: Opiskelijat ovat motivoituneita, kun he 
mm.

 Tuntevat olevansa pystyviä tekemään niitä asioita, joita
heiltä odotetaan

 Arvostavat oppiainetta ja heillä on selkeä tunne sen
tarkoituksesta

 Kokevat positiivisia tunteita oppimistoimintaa kohtaan

 Pystyvät käsittelemään epäonnistumista ja vastoinkäymisiä

 Näkevät ympäristönsä suosiolliseksi oppimiselle.

MITÄ MOTIVAATION HUIPPUTUTKIJAT 
SANOIVAT?
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 Tunteet vaikuttavat oppimiseen ja ennustavat menestystä 
 Suotuisia tunteita oppimiselle: uteliaisuus, kiinnostus ja 

hämmennys
 Haitallisia tunteita: ahdistus, pitkästyminen, uupumus
 Erityisesti kiinnostus vaikutti siihen, kuinka paljon opiskelijat 

käyttivät aikaansa itseopiskeluun ja miten he menestyivät 
tietoa soveltaessaan. 

 Lonka, K. & Ketonen, E. (2012). How to make a lecture course into an engaging 
learning experience? Studies for the Learning Society, 2, 63‒74. 
http://versita.metapress.com/content/6604263706320662/fulltext.pdf

Tunteet, motivaatio ja oppiminen kietoutuvat 
toisiinsa
(Elina Ketonen, väitöskirja ethesis.helsinki.fi)
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Motivaation 4 C-kirjainta
(Lepper & Henderlong, 2000)

 Challenge - haaste

 Curiosity - uteliaisuus

 Control –kontrollin tunne

 Context –kiinnostava

asiayhteys



 Virtauskokemus on sisäisen motivaation äärimuoto

 Ihminen tempautuu jonkin toiminnan suorittamiseen 
täydellisesti keskittyneenä niin, että hän hetkeksi unohtaa 
ympäristöön, itseensä ja muihin asioihin liittyvät huolensa ja 
epävarmuutensa

 Ajantaju katoaa

 Toimintaa, joka johtaa toiminnan monimutkaisuuden 
kasvamiseen ja ihmisen älylliseen kehitykseen – tämä on 
älyllisen kehittymisen avain

Virtauskokemus (Flow, Csikszentmihalyi, 1993)
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Virtauksen ulottuvuudet: 
Kuinka pystyväksi koet itsesi? Mieti asteikolla 4-10
Kuinka haastava tehtävä on? Mieti asteikolla 4-10

KOETTU 
OSAAMINEN

- +

VIRTAUS

RENTOUTUMINEN,
PITKÄSTYMINEN

AHDISTUS, 
KIIHTYMINEN

APATIA, 
VÄLTTÄMINEN

+

-

H
A

A
S

T
E

HUOLESTUMINEN
KONTROLLI



Optimaalinen oppimiskokemus
yhdistää motivaation ja tunteet

 Haaste on sopivan kokoinen

 Opiskelija tuntee itsensä pystyväksi

 Kiinnostus on herännyt

 Elämyksellisyys, kokemuksellisuus

 Yhteisöllisyys: rakentava ja kannustava sosiaalinen 
vuorovaikutus

 Omat ajatukset ja pohdinnat

 Miten voisimme tuottaa optimaalisia oppimisen kokemuksia?



• Kunnioita
• Kuuntele
• Kiinnostu
• Kannusta
• Kiitä

Kirstin viisi K-kirjainta
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Kaikki muuttuu koko ajan…

MITÄ ON TULOSSA 
SEURAAVAKSI?

OPITAAN 
KOKEMUKSESTA
JA VERTAISILTA

SEURATAAN UUTTA
TUTKIMUSTA
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