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Jyväskylän Yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti

Toisen asteen motivaatio-ongelmat
näyttäytyvät…
Yleinen passiivisuus ja arkuus
avun hakemisessa, esim.
– Missä on oikea opiskelutila?
– Mikä on rästissä? Kuka sitä
opettaa?
– Miten otetaan kouluun yhteyttä?
– Mistä saan apua ongelmiin?
– Missä on muistiinpanot? Voisiko
ne järjestää ja etsiä?
– Miten ilmoittaudutaan tenttiin?
– Miten aloitetaan tehtävät?

Ammattiopistosta valmistuminen (2013)
Suurin osa ammatillisen koulutuksen aloittaneista (65
%) suoritti tutkinnon 3,5 vuodessa
– 2010 aloittaneista 64%
• Nuorille suunnattu lukiokoulutus 79,6%
– Opiskelijoista 72 prosenttia valmistui enintään neljässä ja
puolessa vuodessa
– Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste kasvoi vuosittain
hieman jopa kaikkein pisimpään opiskelleiden osalta

OECD –maiden keskitasoa
Keskeyttäneitä opiskelijoita aloista ja paikoista
riippuen jopa neljännes
– Koko maa keskeyttäneet Luonnontieteiden ala 11,5% ja
Humanistinen ja kasvatusala 10,2%
– Läpäisy 3 vuodessa Luonnontieteiden ala 50%, Kulttuuriala
59%, Luonnonvara- ja ympäristöala 60%

Miten syrjäytyminen/ pudokkuus etenee?
(Koulutuksen kokonaan keskeyttäneet 2012-13)
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Miksi?
Kognitiiviset ongelmat/oppimisvaikeudet
Psyykkinen hyvinvointi
– Masennusoireet

Motivaation puute
– Miksi yleensäkään tehdään yhtään mitään?
• Sisäisistä vs. ulkoisista syistä?
– Miten jaksaa suunnata toimintaa?
• Yhteenkuuluvuus, autonomia, kompetenssi (Deci & Ryan)
• Kontribuutio, merkitsevyys (Eccles)
– Aiemmat kokemukset oppimisesta: Yrittää vai ei? (e.g. Nurmi,
Määttä, etc.)

– Uupunut koulunkäyntiin? (e.g. Salmela-Aro)

Motivoimaa-hanke 2009-2012
Niilo Mäki Instituutti, rahoitus ESR

Ammattiopiskelijoiden opiskeluun vaikuttavien
tekijöiden tutkiminen
Uusien ohjaus- ja työmallien kehittäminen
(tehostettu tuki)
Pedagoginen käsikirja: OTETTA OPINTOIHIN
– Nuoruus ja opiskelumotivaatio
Motivoivaa ryhmätukea kehitetty edelleen
osana Polkuja läpäisyn tehostamiseen –
hankkeessa

OTETTA OPINTOIHIN – Nuoruus ja
opiskelumotivaatio
1)

2)
3)

4)

5)

Nuoren psyykkinen
kehitys ja nykykäsitys
motivaatiosta
Ammatillisten opintojen
keskeyttäminen
Opiskelumotivaatio
ammatillisessa
koulutuksessa
Opiskelijoiden
motivaation
vahvistaminen kehittämistyö kentällä
Opettajuus ja nuoren
tukeminen

Kehitysvaiheen ja ympäristön
yhteensopivuus (Stage-environment fit)
“Monet nuoruuteen liittyvät negatiiviset
psyykkiset muutokset johtuvat kehittyvän
nuoren tarpeiden ja sosiaalisen
ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien
ristiriidasta” (Eccles et al. 1993).
Jos ymmärrämme, mitä ihminen yleensä
haluaa kokea (motivaatioteoriat), ja mitä
nuori haluaa saavuttaa (kehitystehtävät),
voimme yrittää muuttaa ympäristöä
(koulua) vastaamaan näihin tarpeisiin
Nuori hakeutuu ympäristöihin joissa
motivoituu-> Voi olla myös koulu!

Mitä ihminen haluaa kokea?
Pystyvyys – Osaa asioita, pystyy vastaamaan
haasteisiin
Tuki (tunteet) – Yhteenkuuluvuuden tunne, on
kiintynyt johonkin
Autonomia – Saa päättää asioistaan, “omistaa
elämänsä”
Merkitys (Kontribuutio) – Merkitsee jotain maailmassa
Vastuu – Osallistuu oman yhteisönsä toimintaan
Identiteetti – Tietää kuka on omassa ympäristössään
Sitoutuminen – Nauttii haasteista

Jos on mahdollista saada tällaisia kokemuksia, (nuori)
ihminen jaksaa tehdä asioita.

Mitä haasteita ja mahdollisuuksia nuoruudessa
kohdataan? Miten niihin vastataan?
Identiteetin
rakentaminen –
kuka minä olen?

”Virallinen ympäristö”
Asemat – mitä
saavuttaa, mitä
haluaa saavuttaa

Sopeutuminen – valinnat
on tehty, tuloksia saatu,
Miten niiden kanssa
eletään

Toiminnan
tulokset – miten oma
toiminta on vaikuttanut,
miten tulkitsee

Mahdollisuudet –
esim. mitä
alaa
opiskelee

Valinta –
mahdollisuuksista
on valittu joku
Kanavointi – mitä on
tarjolla valittavaksi
(kaikki ei ole enää
mahdollista), omat
intressit

Vanhemmat , sukulaiset–
opastavat, vaativat,
ehdottavat, ovat esimerkkinä

Muut aikuiset –
harrastusten ohjaajat,
kavereiden vanhemmat

”Ihmisten ympäristö”

Mukaillen: Sosialisaatio ja identiteetin kehitys (Nurmi et al., 2006)

Kaverit –
keitä on
elämässä
mukana, miten
vaikuttavat
valintoihin

Nuoren kehitystehtävät motivaation
kannalta?
Lisääntynyt tarve kokea seuraavia asioita:
Minä merkitsen jotain tässä maailmassa, minulle
tärkeille ihmisille
Tärkeissä sosiaalisissa asemissa olevat ihmiset
arvostavat minua
Minä olen vahvasti sitoutunut kaveriryhmään
Minulla on läheisiä ihmissuhteita aikuisiin, jotka eivät
ole sukulaisia
Minä olen osa kulttuuria, kuulun yhteiskunnan
instituutioihin
Minulla on identiteetti, minäkuva –olen yksilö
 Koulussa voidaan tukea näitä kehitystehtäviä – ja samalla

nuoren motivaatiota

Motivaation perusulottuvuudet
Sisäinen
– Asioita tehdään, koska ne ovat mukavia
itsessään
• Esim. uusiin ihmisiin tutustuminen, sosiaalisten
suhteiden pohdinta, aistinautinnot
• Kavereiden kanssa hengailu, television katsominen,
Facebook

Ulkoinen
– Koulu, työ, parisuhteen velvollisuudet

Kuinka kokea ulkoiset vaatimukset
sellaisiksi, että vastaa niihin itsenäisesti?
– Nuoruuden keskeinen haaste

Miten käy motivaatiolle nuoruuden ja
aikuisuuden välillä?
Lapsi puuhaa paljon sisäisen motivaation
varassa (tekee mitä tahtoo)
Nuorella lisääntyvät ulkopuolelta tulevat
vaatimukset
Yhtä aikaa pitää vastata ulkopuolelta tuleviin
vaatimuksiin (esim. koulutus) sekä
vaatimuksiin olla itsenäisempi
Kuinka ulkopuolelta tulevat vaatimukset
voivat muuttua sellaisiksi, että ne tuntuvat
omilta?

Itsemääräämisteoria (SDT)
Ihminen haluaa toiminnassaan kokea:
Itsenäisyys (Autonomia)
Pätevyys (Kompetenssi)
Ihmisen motivaation
Yhteenkuuluvuus
perustekijät
(Deci & Ryan)

 Näiden lisäksi kokemus siitä, että itsellä on merkitystä muille,
kokee itsensä kunnioitetuksi, ja että kokee voivansa antaa
myös jotain ympäristölle

Ihmisen ja ympäristön yhteensopivuus
(Eccles)

Itsemäärääminen on sellaisten taitojen,
tietojen ja uskomusten yhdistelmä, jotka
mahdollistavat päämääriin suuntautuneen,
itse säädellyn ja autonomisen toiminnan.
– Keskeistä ymmärrys omista rajoista ja
vahvuuksista, kuitenkin niin, että näkee itsensä
pystyvänä.

Minkälaisissa olosuhteissa nuori saa
asioita tehtyä? (Itsemäärämisteoria)
Hyvässä seurassa (yhteenkuuluvuus)
2. Nostamalla osaamisen tasoa (kompetenssi)
1.

–

3.

Myös kohtaamalla sopivan kokoisia haasteita, ei liian
suuria eikä liian helppoja

Voimalla päättää omista asioistaan (autonomia)
– Myös niin, että ottaa vastuun päätöksistään, kokee että
on itse tehnyt päätökset → esim. opinnoista
 Ei koe elämää ajopuuksi

 Kokemus siitä, että itsellä ja omilla ajatuksilla on
merkitystä muille ihmisille

Ulkoisen motivaation tyypit (mukaillen Ryan & Deci,
2000 –Organismic Interaction Theory)
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Ulkoisen motivaation sisäistämisen
avustaminen
Tällainen syvä, holistinen prosessointi
tarvitsee kokemuksen mahdollisuudesta
valita, vapaaehtoisuudesta ja elämisestä
ilman liiallista ulkoista painetta käyttäytyä tai
ajatella tietyllä tavalla (Kuhl & Fuhrman, 1998).

Motivaatio-ongelmiin puuttumisen mahdollisuus:
Ajattelu- ja toimintatavat

Oppimisvaikeudet
Dysleksia, dysfasia

Epäonnistumisen pelko
Vähäinen kiinnostus
Tehtävän välttäminen

Koulumenestys

IkätoveriValinnat

Perhemuoto
Vanhempien
koulutustaso

Heikko
KouluMenestys

Epäonnistumisia

OngelmaKäyttäytyminen
Masennus

Syrjäytymisen prosessi
(Nurmi, 2011)
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Vahvistuva kierre
Minäkuva/Itsetunto
Onnistumis-/
epäonnistumisennakointi

Tavoitteet
(matala/korkea) ja
suunnitelmat

Syyselitykset
- Yleensä itseä tukeva
ajattelutapa
Suorituksen arvioiminen

Yritys, tehtävän
suorittaminen

Syyselitykset
Menestys tai epäonnistuminen
Kyky, yritys, taidot, tilanne, muut ihmiset, tuuri
Itseä suojeleva ajattelutapa tyypillistä
– Onnistuminen johtuu itsestä

Ongelmallinen syyselitystyyli:
– Ei uskoa omaan menestymiseen
– Ei halua ottaa vastuuta omasta toiminnasta
 Tuuri, opettajien epäreiluus, tehtävän vaikeus
(epäonnistumisessa) tai helppous (onnistumisessa),
kykyjen puute

Optimistinen strategia
Usko omaan onnistumiseen
Korkeat tavoitteet, ratkaisukeskeinen
tehtävään suuntautuminen sekä
suunnitelmissa että toteutuksessa
Itseä suojeleva ajattelutapa

Epäonnistumisansa - strategia
Heikko minäkuva oppijana/itsetunto
Epäonnistumisen ennakointi
Tehtävään kuulumaton toiminta
Epäonnistuminen todennäköistä
Ei itseä suojelevaa ajattelutapaa
Tehtävään kuulumaton toiminta stressiä
laukaiseva coping-keino (blunting)

Motivaatiotekijät erilaisten
läpäisytapojen ennustajina
Motivaatiotekijät ennustavat ajoissa
valmistumista ja erilaisia opintopolkuja
Koulussa pysyneillä opiskelijoilla:
– Pojilla korkea motivaatio heti opintojen alussa
ennustaa hyvää menestystä
– Tytöillä motivaation vahvistuminen opintojen
aikana vaikuttaa tärkeämmältä
– Itsesäätely ennusti vain poikien opintomenestystä

Tutkimustuloksia kun
opiskeluympäristö huomioidaan
Eri alojen opiskelijat eroavat toisistaan motivaation
ja uupumuksen suhteen jo opiskelun alussa.
Ystävien löytäminen ammattiopistossa näyttää
vaihtelevan aloittain
– Alat joissa on vähemmän opiskelijoita todenn. niitä joista
valmistutaan nopeammin ja joissa enemmän ystäviä
– Myös isompi luokkakoko ja isompi kampus olivat
(heikommin) yhteydessä valmistumiseen

Motivaatio, koulu-uupumuksen vähäisyys ja ystävät
näyttäisivät lisäävän todennäköisyyttä läpäistä koulu
tavoiteajassa
– Myös silloin kun huomioidaan alojen erot!

Opiskelijoiden motivaatio ja uupumus pitäisi
huomioida heti opintojen alussa!

Teoriasta käytäntöön
Motivaation
keskeisiä
ulottuvuuksia
tukemalla sosiaalisessa
ympäristössä käsiksi
negatiiviseen
kehään

Jos
sosiaalinen
ympäristö
tukee
opiskelijaa,
tämä tulee
kouluun,
viihtyy
koulussa,
sitoutuu
opintoihinsa

Ajattelu- ja toimintatapojen tukeminen
Opiskelijan hyväksyminen heikkouksineen
Haasteet opiskelijan
mittaiset

Tavoitteiden ja
suunnitelmien
tekeminen yhdessä;
mahdollisuus valita

Uusien, funktionaalisten
selitysten löytäminen
yhdessä opiskelijan
kanssa
Positiivinen/rakentava
palaute
Apua tehtävien
aloittamiseen,
hahmottamiseen,
osasuorituksiin

Eli…
Konkreettisten tavoitteiden kautta
– Pienin askelin kohti tavoitetta
– Onnistumisten osoittaminen selkeästi
– Onnistumisten seuranta
 Nuori itsekin alkaa huomata, missä onnistui
 Toiminnanohjaus

Opettajan on hyvä kertoa, mistä onnistuminen
johtuu
– Tehtävään keskittymisestä ja sen eteen tehdystä
työstä, ei johdu tuurista, oppilaan kyvyistä tai tehtävien
helppoudesta

Motivoivat tehtävät
Tehtävä nuorelle merkityksellinen
– Liittyy nuoren kokemusmaailmaan

Mahdollisuus valita (itsenäisyys)
– Autonomian kokeminen ja tukeminen, jaettu kontrolli

Onnistumisen turvaaminen (pätevyys)
– Mielekkäät tehtävät -mielekäs työskentely, tuki

Yhteistyön mahdollistaminen (yhteenkuuluvuus)
– Tiimityö, ryhmätyö

Opetettavan asian selkiyttäminen
– Perusasia, alakohtaiset asiat
– Käsitteiden ja sanojen selkiyttäminen

Mitä motivaatioon tarvitaan?
(Arjen sankareiden mukaan)

 autonomiaa MINÄ ITSE,
 kompetenssia OSAAN,

 yhteenkuuluvuutta YHDESSÄ TOISTEN

KANSSA
 merkityksellisyyttä OLEN TÄRKEÄ OSA
PORUKKAA, TOIMINNALLANI ON
MERKITYSTÄ TOISILLEKIN

Motivoivan tuen kokeilut Jyväskylän
Ammattiopistossa
Motivoimaa-hankkeen työmuodot
2009‒2011:
1. Ryhmämuotoinen tuki: Opiskelutaitoja

ja hyvinvointia -kurssi (1 ov / lukukausi)
2. Intensiivisempi tuki: yksilöohjaukset
3. Jalkautuvan työn malli: Pysäkkitoiminta
Polkuja-hankkeen työmuodot 2012‒2013
- Arjen sankarit -kurssi (1 ov)

Kurssilla työskentelyn perusasiat
Positiivista palautetta
Onnistumiskokemuksia
Vertaisryhmä tukena
– Ryhmässä mukana myös sellaisia nuoria, joilla
vahvuuksia –> voivat auttaa toisiaan

Opiskeluympäristö tutuksi:
– Tietoa koulun elektronisista järjestelmistä
– Tietoa tukihenkilökunnasta

Toiminnanohjaus
– Aloittaminen, organisointi

Urasuunnittelu
27.11.2015
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Rymämuotoisen tuen onnistumisen
reunaehtoja
Ryhmiin osallistumisesta sai suoraa hyötyä
opintoviikkojen muodossa
Ryhmät järjestettiin joustavasti osana koulun
normaalia toimintaa ja opiskelua koulupäivän aikana.
Opiskelijoiden tilanteeseen tutustuttiin etukäteen tai
heti kurssin alussa, jolloin kurssien sisältöä voitiin
muokata joustavasti opiskelijoiden tarpeet huomioon
ottaen.
Päävastuun kantoi koulun oma erityisopettaja; se
mahdollisti jatkuvuuden ammattiopistossa.
Suoritustapa oli läsnäolo, ei kotitehtävät. Tämä auttoi
opiskelijoita uskomaan, että kurssi on suoritettavissa

Epäonnistumisen kierre

Ryhmätuen yleistettäviä periaatteita
Opiskelijoilla mahdollisuus tutustua opettajiin ja toisiinsa.
Tunneilla epävirallista aikaa, mikä mahdollistaa spontaanin
vuorovaikutuksen
Osoitetaan, että kaikki opiskelijat huomioidaan ja kaikkia
kuullaan, mutta kenenkään (asiallisia) sanomisia ei
arvostella (esim. erilaiset keskustelukierrokset ).
Pohditaan oppimisympäristöön liittyviä kokemuksia, jotka
ovat aiheuttaneet epäonnistumisen tunteita, ja kuinka
nämä kokemukset voisivat kääntyä onnistumiseksi.
Opiskelijalle osoitetaan käytännössä, kuinka he itse voivat
vaikuttaa opintojensa etenemiseen ottamalla vastuuta ja
sitoutumalla tunneilla oloon ja koulutöiden tekemiseen.
Opettajan työ motivointina: esteiden raivaamista
opiskelijan asenteesta ja mielestä sekä konkreettisten
mahdollisuuksien avaamista tehostetun ohjauksen ja
positiivisen palautteen muodossa.

Ryhmätuen yleistettäviä periaatteita
Opiskelijoille käytännön kokemusta – ja tunne - siitä, mitä
tarkoittaa töiden organisointi ja tehtävien aloittaminen.
– Monet opiskelijat tuntuivat pitävän opiskeluongelmien ratkaisemista
lähes maagisen vaikeana, jolloin opettajan tai toisen opiskelijan
esimerkki saattaa auttaa ratkaisevasti.

Ymmärrys siitä, että kaikki haasteet voidaan ratkaista
periaatteessa samalla analyyttisellä tavalla, kehittyy vain ajan
kanssa
– Ilmeisesti monilla peruskoulu on käyty ilman tällaisen ymmärryksen
syntymistä.

Kokemusten karttuessa opiskelijat toivottavasti yleistävät
ongelmanratkaisutaitojaan koko opiskeluun.
Tärkeätä on myös muistaa, että avun hakeminen koulun
oppilashuollosta on yksi keskeinen ongelmanratkaisutaito.
Monesti opiskelijoilla on suorastaan epäuskoa siihen, että heistä
voisi joskus tulla ammattilainen. Urasuunnittelun/tulevaisuuteen
suuntautumista miettimällä voidaan hälventää pelkoja ja tehdä
ammattilaisuutta arkisemmaksi

Ratkaisuja opiskelumotivaation
lisäämiseksi
Onnistumiskokemuksia
Positiivista palautetta
Tietoa koulun elektronisista järjestelmistä
Tietoa tukihenkilökunnasta
Oppimisstrategioiden opiskelua
Urasuunnittelua
Vertaisryhmätoimintaa

– Ryhmässä on mukana myös nuoria, joilla on
erilaisia vahvuuksia. Heterogeenisen ryhmän
nuoret voivat auttaa toisiaan ja nostaa
toistensa vahvuuksia esille.

Osallistujien mietteitä
Ja nyt oli sellanen tosi mukavahenkinen tuo joukko meillä siinä, ni.. se oli siinä
mukavinta. On [kurssilla ollut vaikutuksia opiskeluun], koska oon saanu tehtyä
siellä ja sitte on samalla niinku, että alottaa itekki kotonaki tekemään vähän niitä
tehtäviä. Ni on se helpottanu.
Tai siis mä koen sillai, että se tuki tavallaan sitä mun koulunkäyntiä sillee, että mä
motivoiduin sillee myös niihin muihin aineisiin, mitä mulla siinä jaksossa oli. Ne
[ryhmätyöt] oli kivoja, koska siinä oli just niitä onnistumisen tunteita, koska mun
mielestä se oli hieno se meijän ryhmätyö.
Joo, sekin [urapaneeli ]oli ihan mielenkiintonen, kun sai tietää ihan niiltä, jokka oli
jo pidemmällä, että miltä on tuntunu se opiskelu. Kyllä mä ainakin.. no en nyt ihan
yksilöohjausta, mutta semmosta kuitenkin, että sai puhua jollekin.
Ei sitä tullu oikeastaan ajateltua, että kui paljon [rästejä] on ja miten ne vois tehä.
Se oli hyvä, että ne sai tehtyä ja sitte sai siihen kokeisiin luku, semmosta jotain
järkeä, tolkkua. Oli varmasti [kurssilla vaikutusta opiskeluun], mä sain paljon
viime jaksolla aikaan. Enemmän kun koko viime vuoden aikana yhteensä.

27.11.2015

Sami Määttä, Niilo Mäki Instituutti
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Motivoiva ryhmätuki ja eroaminen
Koko 1. kohortissa (N=1135), motiivikriteerin
täyttäneet poistettu: ensimmäisenä vuonna eronneita
9%
Motivoitumattomin 5% (motiivikriteeri), interventioon
osallistuneet poistettu(N=48): ensimmäisenä vuonna
eronneita 17%
Interventioon osallistuneilla (N=18): eronneita 0%
– Ei kuitenkaan parempi keskiarvo, ov-määrä, hylätyt opinnot
vs. kriteerin täyttäneet
– Tilastollisesti huomattavasti sattumaa todennäköisemmin
HOJKS ao:ssa (kriteerin täyttäneillä ei)
– Läpäisy: Interventioon osallistuneiden läpäisy ei parantunut,
mutta jatkavat 4. vuodelle verrokkeja useammin

Data
1. vuoden syksy: 1. kohortti 1 219 opiskelijaa (593
poikaa, 614 tyttöä; 184 opiskelijaa/vanhempaa
kieltäytyi tutkimuksesta; n. 73 % kaikista vuonna 2009
aloittaneista opiskelijoista), 2. kohortti 1182 opiskelijaa
(564 poikaa, 615 tyttöä; 192 kieltäytyi; 68% 2010
aloittaneista)
2. vuoden syksy: 1. kohortti 777 opiskelijaa (382
poikaa, 395 tyttöä, 2. kohortti 703 opiskelijaa (331
poikaa, 372 tyttöä)
Ikä 1. vuoden syksynä mediaani=16 vuotta, ka=17
vuotta
Lukuvuosina 2009-2010 ja 2010-2011 heikosti
motivoituneille aloittaville opiskelijoille järjestettiin
motivoivan tuen ryhmät (interventio). Ryhmiin
osallistui n. 40 opiskelijaa

Kyselylomakkeen osiot
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Taustakysymyksiä
7.
(mm. sukupuoli, ikä)
8.
Perhetausta (mm. SES) 9.
Kaverisuhteet
10.
Seurustelu
Harrastukset
11.
Peruskoulussa
12.
opiskeluun liittyvää,
mm. HOJKS,
13.
oppimisvaikeudet,
menestys

Itseohjautuvuus
Tavoitteet
Elämänhallinta
Epäonnistumisen
ennakointi, tehtävän
välttely, syyselitykset
Hyvinvointi
Koulu-uupumus
Masennusoireet

Koulun tiedot
Alkuhaastattelutiedot
– Pääsikö haluamalleen
alalle
– Tulevaisuuden
näkymät

Keskeyttämistiedot
– Syy -> positiivinen,
negatiivinen
– Missä vaiheessa
– Väliaikainen

Poissaolotiedot
– Lukukausittain

Koulumenestystiedot
–
–
–
–

Kokonaisopintoviikot
Keskiarvot
Suoritetut opinnot
Kesken jääneet
opinnot

Seulojen tulokset
(luki, matematiikka)
HOJKS
Valmistuminen

Motivaatiomittari
Perustuu J.-E. Nurmen ryhmineen kehittämään
Cartoon Attribution Strategy –testiin (CAST)
– Ennemmin yleistettävä ja projektiivinen kuin spesifi; voi
käyttää eri aloilla
– Alunperin avovastauksia

Mittää postiviiviseen ja negatiiviseen kehään
liittyvää ajattelua
– Lopullisessa versiossa käännetään kaikki kysymyksen
positiiviseen suuntaan

Toimii paremmin heikoimmat pistemäärät
saaneiden kohdalla
Näyttää toimivan samalla tavalla Keski-Suomessa
ja Pohjanmaalla
– Yleistettävissä

A on saanut koulussa uuden tehtävän. Se
pitäisi saada valmiiksi. Mitä A ajattelee?
Vastaukset netissä (tallentuu serverille), monivalinta 1-5
Epäonnistumien ennakointi (α=0,60):
– Tästä ei kyllä tule mitään; En mä osaa.

Onnistumisen ennakointi (α=0,56):
– Kyllä tämä tästä sujuu; Tämähän sujuu oikein hyvin.

Suunnittelu (α=0,49):
– Pitää lukea ohjeet tarkkaan; Miettii, mitä tässä pitäisi tehdä
ensiksi, mitä sitten.

Välttely (α=0,64):
– Taidanpa häippästä; Taidanpa lähteä kahville.

Passiivisuus (α=0,65):
– Istuu vaan, kun ei osaa; Ei tee mitään, ei yritä.

Positiivisen kehän ajattelu yhteensä α=0,71

Motivaatiomittari
5. ja 10. persentiili yliedustettuina eronneissa,
aliedustettuina 3:ssa vuodessa valmistuneissa
Parhaat pistemäärät (esim. 90 persentiili) eivät
ennusta samalla tavalla johdonmukaisesti
– Raja-arvot löytyneet -> kolme luokkaa: 5%, 10% , ei riskissä

Ennustaa parhaiten valmistumista (Cramer’s V =.16.18) vs. ei-valmistumista, mutta myös eroamista vs.
ei-eroamista ja valmistumista ja eroamista kun
mukana on myös 4. vuosi
1. ja 2. vuoden jakaumat käytännössä samat
1. syksyn jäsenyys 5. tai 10. persentiilissä parempi
ennustaja kuin vastaava jäsenyys 2. vuoden syksynä
– Monet eroavat jo 1. vuonna
– Analyysi ei erottele alanvaihtajia tms. positiivisia keskeyttäjiä
– 10. persentiili ei enää ennusta 2. vuonna

Läpäisyn ennustaminen
motivaatiomittarilla
1. Vuoden syksy

3:ssa vuodessa
valmistuneet
opiskelijat

4. vuoden
opiskelijat

Keskeyttäneet
opiskelijat

Pieni riski
(Parhaiten
motivoitunut 89,9%
opiskelijoista)

1514
70,5% rivistä
92,8% pylväästä
(sjj.=7,0)

197
9,2%
85,7%
(-2,2)

435
20,3%
82,5%
(-6,3)

Kohtuullinen riski
68
Heikoin 10%-5%
52,3%
(5,4% opiskelijoista) 4,2%
(-4,0)

18
13,8%
7,8%
(1,7)

44
32,3%
8,3%
(3,3)

Suuri riski
50
Heikoin 5%-1%
44,2%
(4,7% opiskelijoista) 3,1%
(-5,6)

15
13,3%
6,5%
(1,3)

48
42,5%
9,1%
(5,4)

Χ2(4)= 53,01, p<.000, Cramer’s V=.11

Motivaatiotestin arvioimia
todennäköisyyksiä (1. vuoden syksy):
Valmistuminen 3 vuoden aikana:
– 90% opiskelijoista: 70,5%, 10. persentiili 52,3%, 5. persentiili
44,2%
• Eli riskirajan yläpuolella Suomen keskiarvoa nopeammin,
alapuolella selvästi hitaammin
– Riski että tulee ongelmia opintojen suorittamisessa 10.
persentiili 47,7%, 5. persentiili 55,8%
• Muilla 29,5%
– 10. persentiilin todennäköisyys valmistua kolmessa vuodessa
66% pienempi kuin normiryhmällä, 5. persentiilin 77%
pienempi kuin normiryhmällä (=90% opiskelijoista)

Eroaminen 3 vuoden aikana:
– 90% opiskelijoista: 20,3%, 10. persentiili 33,8%, 5. persentiili
42,5%
– 10. persentiilin todennäköisyys erota kaksinkertainen
normiryhmään verrattuna, 5. persentiilin kolminkertainen

CAST ennustaa valmistumista (1. kohortti)

Rakenneyhtälömalli ilman valmistumista:
χ2(28)=152.79; p=.00; CFI=0.97; RMSEA=.04;. SRMR=.04

Motivaation heikkeneminen 1.
opintovuoden aikana

0 = ei muutosta
- = heikkenee
Kolmessa vuodessa valmistuneilla ei motivaation laskua ensimmäisen
opintovuoden aikana.

Motivaation heikkeneminen 1.
opintovuoden aikana

Main effect: Motivaatio
F (1, 1026) = 23.97, p =.000
Motivaatio x Läpäisy
interaction effect
F (2, 1026) = 5.90, p =.003
Main effect: Läpäisy
F (2) = 14.19, p =.000

2./3. opiskeluvuotena keskeyttävillä ja 4. vuoden opiskelijoilla keskimäärin
n. 8% lasku motivaatiossa ensimmäisen opintovuoden aikana, 3:ssa vuodessa
valmistuneilla motivaatio ei laske.

Mitä tapahtuu jos motivaatio laskee 1.
ja 2. vuoden välillä?
Jos kuuluu opiskelijoihin, joiden motivaatio
laskee selvästi (n. 27% opiskelijoista;
motivaatio laskee keskimäärin 16%, vaihtelee
8-45%)
– Eroamisen todenn. 10%, valmistumisen 77,5%
– Jos motivaatio ei muutu, valmistuu 50%
todennäköisemmin kuin laskeva ryhmä; jos
motivaatio paranee (paras n. neljäsosa) valmistuu
2 kertaa todenn. laskevaan ryhmään verrattuna
– Jos motivaatio paranee, eroamisen todenn. 50%
pienempi kuin laskevalla ryhmällä

Lopuksi
Nuorella luonnostaan halu kehittyä, valmistua
ammattiin ja kasvaa aikuiseksi
– Nuoruus on mahdollisuus

Nuoren motivaatiota voidaan tukea koulussa
– Keskeinen ympäristö katkaista negatiivinen kierre

Oppilaitosyhteisön hyvinvointi tukee suoraan
keskeisintä motivaation ulottuvuutta:
yhteenkuuluvuutta
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Linkkejä mielenkiintoiseen
materiaaliin
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehittämistoiminta/lapset-januoret/mielenterveystaitoja-oppilaitoksiin
– Suomen mielenterveysseuran pääsivu toisen asteen menetelmiin, jotka:

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/pelit-ja-tehtävät/voimavarojen-talo
– Voimavarojen talo -työkalu

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kirjat/hyvinvoiva-oppilaitos
– Hyvinvoiva Oppilaitos –kirja

www.nmi.fi/fi/julkaisut/ilmaiset-materiaalit
– Niilo Mäki Instituutin ilmaisten materiaalien pääsivu, jossa mm.

http://www.nmi.fi/fi/julkaisut/ilmaisetmateriaalit/opettajan_vinkkikirja/view
– Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon - Opettajan vinkkikirja

http://kauppa.nmi.fi/product/599/otetta-opintoihin
– Motivoimaa –hankkeen lopputuotos, Otetta opintoihin -käsikirja

http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8306-6
– Juha Tapion väitöskirja, yläkoulussa kokeiltuja menetelmiä motivaation
parantamiseksi

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki
– Menetelmiä läpäisyn edistämiseksi, päivitetään jatkuvasti

Kiitos mielenkiinnosta ja
hyvää loppuvuotta!

