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1. JOHDANTO

Nuorten on hyvä tarkastella itselleen tärkeiksi kokemia asioita, jotta he tutustuvat itseensä ja saavat

kokonaiskuvan omasta hyvästä elämästä. Mistä oma hyvä elämä koostuu? Mitä siihen kuuluu? Keitä

ihmisiä siinä on? Nuorten psyykkisessä kasvussa on merkittävää käydä läpi asioita, jotta he pystyvät

kasvamaan ja siirtymään kohti aikuisuutta.

Tässä opettajan taustamateriaalissa esitetyt harjoitukset sopivat sellaisenaan käytettäviksi tunneilla tai

opettaja voi halutessaan käyttää osaa niistä, esimerkiksi tunnin aluksi virittäytymisharjoituksena.

Harjoituksissa on tärkeää ja hyödyllistä saada aikaan keskustelua ja pohdintaa nuorten välillä niin,

että jokaisen mielipide ja ajatukset kuullaan. Ei ole olemassa huonoja tai vääriä mielipiteitä. Opettaja

voi myös tuoda esille omia käsityksiään asiasta, mutta päähuomio on nuorissa itsessään.

Taustamateriaalin tärkein sisältö on siis itse harjoitukset, joita opettaja voi itsenäisesti soveltaa tai

käyttää sellaisenaan. Opettaja voi oman harkintansa mukaan esimerkiksi ryhmän koon tai iän

perusteella jättää osan harjoituksen sisällöstä pois tai vaikka yhdistellä kahta eri harjoitusta. Lisäksi

materiaalissa on runsaasti taustatietoa nuorten psyykkisestä kasvusta, ikätovereiden merkityksestä ja

erilaisia psykologisia teorioita nuorten kasvusta ja kehityksestä. Taustamateriaalissa on myös kerrottu

konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä, johon oppaan harjoitukset osaltaan pohjautuvat.
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2. HARJOITUKSET

Nuorten psyykkisen kehityksen kannalta on tärkeää, että nuoret saavat pohtia omia ja lähiympäristön

arvokäsityksiä. Lasten ja nuorten tietoinen arvopohdinta kehittyy vasta varhaisaikuisuudessa.

Koulussa tulee paljon sellaisia tilanteita, joissa joudutaan puntaroimaan arvo- ja moraalikysymyksiä.

Nuorten arvopohdintaa voidaan helpottaa esimerkiksi auttamalla nuoria selkiyttämään omia arvojaan.

Arvovalintoja voidaan tukea niin koti- kuin koulukasvatuksessakin. Nuoria ei saisi jättää yksin

vaikeiden arvovalintojen eteen.  (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, 191.)

Arvojen selkiinnyttämisellä tarkoitetaan sellaisia keinoja, jotka auttavat nuorta selkiinnyttämään

itselleen, mikä on merkityksellistä elämässä ja minkä eteen on tärkeää työskennellä. Tässä

menetelmässä nuorta rohkaistaan määrittelemään omia arvojaan ja ymmärtämään toisten ihmisten

arvoja. Ei ole olemassa vääriä tai oikeita arvovalintoja. Tarkoituksena on pyrkiä hakemaan ja

määrittämään niitä asioita ja arvoja, jotka ovat itselle tärkeitä. Arvoja voidaan selkiinnyttää erilaisten

harjoitusten ja avointen keskustelujen avulla. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, 192.) Seuraavissa

harjoituksissa kokeillaan käytännössä arvojen vaikutusta omaan toimintaan ja käyttäytymiseen.

2.1.  Nuoren elämän tärkeät asiat

Ennen tuntia: Opettaja on perehtynyt taustamateriaaliin ja järjestänyt tarvittavat välineet luokkaan.

Aika: 45 minuuttia tai osa suunnitelmasta toisen tunnin virittäytymisharjoitukseksi.

Tavoite: Nuori saa kertoa omista tärkeistä asioista elämässään ja pohtia sellaisia keinoja, joilla niitä

voi tulevaisuudessa ylläpitää ja saavuttaa. Opetushetken tarkoituksena on herätellä nuoria pohtimaan

omaa toimintaa itselleen tärkeiden asioiden pohjalta. Miten nuori itse voi niihin vaikuttaa ja miten

terveelliset elintavat voivat siinä auttaa?

Välineet: Sanomalehtiä, aikakauslehtiä, liimaa, paperialustat, sakset, kyniä tai tietokoneet.
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2.1 Nuoren elämän tärkeät asiat
Aika Tavoite Opettaja Oppilaat Välineet

3-4
min.

Orientoituminen
aiheeseen

näyttää tai esittää oppilaille
runon, käyttää musiikkia tai
näyttää katkelman
elokuvasta

kuuntelee

10
min.

Oma toiminta
aktiivisena
tiedon
rakentajana

kysymyksen esittäminen:
Mikä sinulle on tärkeää
elämässä?

leikkaavat lehdistä omia
tärkeinä kokemiaan
asioita symboloivia
kuvia tai etsivät
internetistä tehtävään
sopivia kuvia,
musiikkikappaleita tai
vaikkapa Youtuben
videopätkän.

Sanomalehtiä,
aikakauslehtiä,
liimaa,
paperialustat,
sakset, kyniä tai
tietokoneet.

10
min.

Jakaminen,
kuuntelu ja
muilta
oppiminen

ohjeistaa, kuuntelee näyttävät keräämänsä
aineiston luokalle ja
kertovat omista tärkeistä
asioista.

5
min.

Asian
syventäminen

esittää jatkokysymyksen:
Miten sinä pidät huolen
siitä, että pystyt
ylläpitämään ja
saavuttamaan sinulle tärkeitä
asioita elämässä?

kirjaavat keinojaan
lapuille, jotka tuodaan
luokan eteen
liitutaululle

post it -lappuja,
kyniä

15
min.

Yhteenveto Opettaja lukee laput ja tekee
yhdessä oppilaiden kanssa
niistä yhteenvedon. Opettaja
kiinnittää erityistä huomiota
terveyttä tukeviin keinoihin,
esim. riittävä lepo, uni,
stressinhallintakeinot,
monipuolinen ravinto,
liikunta ja jne.

kokoavat asioita saman
merkityskategorian alle
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2.2.  Kuinka pysyt virkeänä elämässä?

Ennen tuntia: Opettaja on perehtynyt taustamateriaaliin ja järjestänyt tarvittavat välineet luokkaan.

Aika: 40 minuuttia omana kokonaisuutena tai osa suunnitelmasta toisen tunnin

virittäytymisharjoitukseksi.

Tavoite: Nuori saa itse pohtia omia tapojaan jaksaa arjen kiireessä. Kuinka sinä itse voit vaikuttaa

omaan jaksamiseesi ja virkeyteesi? Kuinka pidät huolen siitä, että jaksat toteuttaa sinulle tärkeitä

asioita elämässä? Nuori tarkastelee ikään kuin ulkopuolisena omia tapojaan ja

terveyskäyttäytymistään. Tavoitteena on, että nuori itse huomaa omat kehittämistä kaipaavat asiat

omassa elämässä.

Välineet: Spectrokortit, post it -lappuja, kyniä ja omat muistiinpanovälineet.
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2.2 Kuinka pysyt virkeänä elämässä?

Aika Tavoite Opettaja Oppilaat Välineet

5
min.

Orientoituminen
aiheeseen

kehottaa oppilaita valitsemaan
yhden kortin, joka kuvastaa tällä
hetkellä omaa vireystasoa

valitsevat kortin Spectrokortit

10
min.

Nykyhetken
arviointia

ohjeistaa, kuuntelee kertovat kortin avulla
omasta vireystasosta

Spectrokortit

10
min.

Asian
syventäminen

jatkokysymyksen esittäminen:
Kuinka sinä itse voit vaikuttaa
omaan jaksamiseesi ja
virkeyteesi? Kuinka pidät huolen
siitä, että jaksat toteuttaa sinulle
tärkeitä asioita elämässä?

kirjaavat keinojaan
lapuille, jotka tuodaan
luokan eteen
liitutaululle

post it -
lappuja,
kyniä

15
min.

Yhteenveto Opettaja lukee laput ja tekee
yhdessä oppilaiden kanssa niistä
yhteenvedon. Opettaja kiinnittää
erityistä huomiota terveyttä
tukeviin keinoihin, esim. riittävä
lepo, uni, stressinhallintakeinot,
monipuolinen ravinto, liikunta ja
jne.

kokoavat asioita saman
merkityskategorian
alle esim. ravitsemus,
liikunta, uni, päihteet
ja jne.

omat
muistiinpano-
välineet
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2.3.  Mihin sinä käytät aikaasi?

Ennen tuntia: Opettaja on perehtynyt taustamateriaaliin ja järjestänyt tarvittavat välineet luokkaan.

Opettaja voi tehdä etukäteen oman ajankäyttökartan, jota voi näyttää opiskelijoille malliksi.

Aika: 45 minuuttia omana kokonaisuutena tai osa suunnitelmasta toisen tunnin

virittäytymisharjoitukseksi.

Tavoite: Nuoret tulevat tietoisiksi omasta ajankäytöstään ja elämänhallinnastaan. Kuinka monta

tuntia ihminen voi työskennellä ja/tai opiskella päivittäin? Kuinka monta tuntia pitää käyttää lepoon ja

virkistäytymiseen? Onko perheelle ja ystäville aikaa?

Välineet:  Erivärisiä papereita ja tusseja, saksia, liimaa ja A3 kokoisia papereita pohjaksi.



9/31

©Työterveyslaitos

2.3. Harjoitus: Mihin sinä käytät aikaasi?

Aika Tavoite Opettaja Oppilaat Välineet

5
min.

Orientoituminen
aiheeseen

Kertoo esimerkin omasta
tyypillisestä arkipäivästään
(Kuinka oma aika jakaantuu
työn, perheen ja vapaa-ajan
suhteen) tai näyttää netistä
esimerkin jonkin henkilön
päivästä

Kuuntelee

15
min.

Nykyhetken
arviointi

Ohjeistaa: Tee oma
ajankäyttökarttasi, jossa kuvaat
erivärisillä papereilla niin työn,
perheen, harrastusten ja vapaa-
ajan jakaantumista arkipäivän
aikana.

Tekevät omat
ajankäyttökarttansa
(oma väri jokaiselle
alueelle, esim. punainen
on työ, sininen on
vapaa-aika, keltainen on
perhe ja jne.)

Neljä
eriväristä
paperia,
tusseja,
sakset,
liimaa ja A3
-paperi
taustaksi

10
min.

Asian
syventäminen

Jatkokysymyksen esittäminen:
Kun katsot omaa
ajankäyttökarttaasi, niin mitä
asioita sinä haluaisit siinä
muuttaa ja mitkä asiat
säilyttäisit? (Mitä väriä on
eniten ja mitä vähiten?) Muuta
ja kokoa itsellesi ideaalikartta.

Muuttavat tai/ja tekevät
jopa uuden
ajankäyttökartan.

Neljä
eriväristä
paperia,
tusseja,
sakset,
liimaa ja A3
-paperi
taustaksi

15
min.

Keskustelua ja
pohdintaa

Kysymys: Kuinka voisit saada
omasta päivästäsi
ideaalitilanteen kaltaisen?
Minkä pitää muuttua ja mikä on
hyvä säilyttää?

Kertovat kartoistaan ja
tekevät vertailua.
Oppilaat pohtivat eri
keinoja toteuttaa fiksua
ajanhallintaa.
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3. OPETTAJAN TAUSTATIEDOT

Näiden taustatietojen tarkoituksena on antaa opettajalle itselleen syvempää tietoa nuoruudessa

tapahtuvista ihmisen psyykkisistä muutoksista. Tarkoituksena ei ole, että opettaja jakaisi näitä asioita

oppilaiden kanssa, vaan että opettaja saisi itselleen työkaluja ja voimavaroja ymmärryksen kautta

omaan työhönsä nuorten opettajana. Nuoruus on joskus myrskyisää aikaa nuorten elämässä ja onkin

hienoa, jos heillä on edes yksi tyyni kapteeni johtamassa alusta kohti kotirantaa.

Luvussa neljä tarkastellaan konstruktivismia ja konstruktivistista oppimiskäsitystä. Konstruktivistinen

oppimiskäsitys vaikuttaa harjoitusten taustalla pohjateoriana. Luvussa viisi käsitellään nuoruutta ja

nuorten psyykkistä kasvua, ikätovereiden merkitystä ja erilaisia psykologisia teorioita nuorten

kasvusta ja kehityksestä.
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4. KONSTRUKTIVISMI

Harjoituksien taustalla on konstruktivistinen ajatus oppimisesta. Kasvatustieteessä ja erityisesti sen

lähitieteessä psykologiassa korostetaan sitä, että tiede on luonteeltaan konstruktivistista. Tämä

tarkoittaa sitä, että tieteellinen toiminta ja ihmisen toiminta on eräänlaista rakentamista,

konstruktioiden luomista. Tämä kuvaa sitä, että sosiaalinen todellisuus on ihmisen toiminnan ja

ihmismielen tuotetta. Mitään ihmisen toiminnasta ja mielestä riippumatonta objektiivista sosiaalista

maailmaa ei ole olemassa: erilaiset sosiaaliset instituutiot, tavat, säännöt, uskomukset, tiedot ja teoriat

ovat olemassa vain sikäli kuin ihminen itse niitä tuottaa ja pitää yllä. (Siljander, 2002, 202.)

Voidaanko siis ajatella ja olettaa, että jos ihminen itse tuottaa ja ylläpitää tapoja, sääntöjä ja

uskomuksia, voi ihminen silloin omalla toiminnallaan muokata sosiaalista todellisuutta.

Kouluympäristö voisi näin ajateltuna olla silloin mitä otollisin maaperä muokata alkavia ihmistaimia.

Nuori  ei  ota  mitään  annettuna,  hänen  on  tehtävä  itse  itselleen  omat  sääntönsä  ja  uskomuksena.

Kuitenkin opettaja voi omalla toiminnallaan kasvattaa nuorta fiksuun ja reflektoivaan ajattelutapaan.

Uskon, että toistamalla jotain tiettyä faktaa tai uskomusta, voi se jäädä siemeneksi itämään ja kasvun

avulla vielä kukoistamaan myöhemmässä vaiheessa. Nuoren keskeneräisyys omassa kasvussa ja

kamppailu omia vanhempiaan ja auktoriteetteja vastaan hankaloittaa tätä toimintaa, mutta ei

kuitenkaan lannista kokonaan.

4.1. Konstruktivistinen oppimiskäsitys

Konstruktivismin oppimisen teoria korostaa erityisesti sitä, että opiskelija itse aktiivisesti rakentaa

omia tiedollisia käsityksiään sen sijaan että ottaisi ne valmiina opettajalta. Konstruktiivisen käsityksen

mukaan opiskelijat tarvitsevat monipuolisen oppimisympäristön, joka on heitä itseään kiinnostava,

virikkeitä antava ja motivoiva. Konstruktiivinen oppimiskäsitys konkretisoituu Kauppilan mukaan

opiskelijan tapaan johdonmukaisesti käyttää, muokata ja yhdistää aikaisempaan tietoonsa uutta

informaatiota. (Kauppila, 2007, 36-37.) Seuraavaksi tarkastellaan konstruktivistisen

oppimiskäsityksen erityispiirteitä.
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4.1.1. Oppijan oma aktiivisuus ja opettajan uusi rooli

Konstruktivistisen käsityksen mukaan oppija itse on aktiivinen rakentaessaan omaa

maailmankuvaansa aikaisempien tietorakenteidensa pohjalta. Tämän perusteella opettaja ei suoraan

siirrä tietoa yksipuolisesti oppijaan, vaan pikemminkin toimii opetusprosessin, tiedon

konstruointiprosessin, ohjaajana. Tällöin opetustapahtuman keskeiseksi tarkastelunkohteeksi nousee

se, mitä oppija tekee ja miten hän toimii. Tietoa ei voida siirtää, vaan oppilaan on itse luotava se.

Opettajalla voi olla edelleen tärkeä tehtävä toimia tiedon esittäjänä, mutta ennen kaikkea hänen pitää

siis miettiä, miten voi järjestää oppimistilanteet oppijan oppimisprosessia tukien. (Tynjälä, 2002, 61.)

Opettajan täytyy yrittää ymmärtää oppijan omaa tapaa tarkastella todellisuutta, jotta hän pystyy

hahmottamaan mitä tietoja, taitoja ja keinoja oppija kulloinkin käyttää hyväkseen uutta oppiessaan tai

mikä ongelma oppimisessa voi olla. (Rauste-Von Wright, et al., 2003, 164.)

Ruohotien mukaan oppijan toimintaan vaikuttaa hänen näkemyksensä omasta roolistaan

oppimisprosessissa. Kokeeko oppija olevansa itse vastuussa omasta oppimisestaan vai odottaako hän

muiden, esimerkiksi opettajien ohjaavan häntä? Ruohotien mielestä myös oppijan itsetunto vaikuttaa

oppijan tapaan hahmottaa oma rooli. (Ruohotie, 1998, 9.)

4.1.2. Uuden tiedon omaksuminen oppijan aikaisemman tiedon perusteella

Oppija tulkitsee Tynjälän mukaan uutta tietoa aikaisemman tietonsa pohjalta. Silloin on tärkeää myös

ottaa esille ja keskustella oppijan jo olemassa olevista käsityksistä ja uskomuksista opiskeltavan asian

suhteen. Opiskelijoiden arkikokemuksiin perustuvat käsitykset voivat olla ristiriidassa koulussa

opiskeltavien tieteellisen tietojen kanssa. Omien, ehkä väärienkin tietojen esille tuonti auttaa oppijaa

oman oppimisprosessin hallinnassa. (Tynjälä, 2002, 61-62.)

Opetuksen lähtökohtana tulisi olla Rauste-Von Wrightin ja kumppaneiden mukaan oppijan oma tapa

hahmottaa maailmaa ja sen tulkintaan käytettyjä käsitteitä. Näiden avulla ja näihin tukeutuen oppija

(re)konstruoi opetuksen sisällöt. Aineisto tulee esittää oppijalle sillä tavalla, että se vastaa hänen omaa

tapaa tarkastella todellisuutta. Näin saavutetaan ja varmistetaan tehokas opetus. (Rauste-Von Wright,

et al., 2003, 162.)
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Tärkeää on myös edelleen tuntea ne oppimisen ja ongelmanratkaisun strategiat, joita oppija käyttää

uuden tiedon omaksumisen keinona. Oppijan olemassa olevaa tietoa voidaan käyttää monella eri

tavalla uuden tiedon konstruoimiseksi. Aikaisemmat käsitykset ja skeemat ja oppijan käyttämät

strategiat ovat monimutkaisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Oppija kokee mielekkääksi

opeteltavaksi juuri omaan elämänkulkuun liittyvät haasteet. (Rauste-Von Wright, 2003, et al., 163.)

4.1.3. Metakognitiiviset taidot

Oppimisessa on keskeinen merkitys aikaisemmalla tietämyksellä ja oppijan omilla toimintatavoilla

opiskelutilanteissa. Tämän takia kiinnitetään huomiota oppijan metakognitiiviseen tietoisuuteen ja

strategisiin itsesäätelytaitoihin. (Tynjälä, 2002, 62.) Metakognitiiviset taidot ovat tärkeässä asemassa,

kun oppija jäsentää oppimisprosessiaan. Metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan oppijan omaa kykyä

tietoisesti säädellä ja ohjata omaa oppimisprosessiaan. Esimerkkinä metakognitiivisesta taidosta on

oppimaan oppiminen. Konstruktivistinen oppimiskäsitys painottaa toiminnan itsesäätelyä. (Siljander,

2002, 213-214.) Oppilaita ohjataan vähitellen lisääntyvään oppimisen itsesäätelyyn. (Tynjälä, 2002,

62.)

4.1.4. Ymmärtäminen

Oppimisessa ymmärtämisellä on keskeinen ja tärkeä rooli. Olennaista on organisoitu tieto- tai

taitorakenne, johon faktat ja yksittäiset tiedot sisältyvät. Rauste-Von Wright ja kumppanit

määrittelevät ymmärtämistä näin. Kun ihminen ymmärtää jotakin, vaikkapa tietyn käsitteen, tämä

ilmenee siten, että hän pystyy perustelemaan tapaa, jolla käyttää käsitettä ja pystyy myös käyttämään

sitä mielekkäästi uusissa tilanteissa. Ymmärtämiseen liittyvät kriteerit ovat toimintaan liittyviä ja

toiminnassa ilmeneviä. Ymmärtäminen tarvitsee aina laajemman kontekstin ja viitekehyksen, jonka

puitteissa jokin asia tai tapahtuma ymmärretään. Toista ihmistä ymmärrettäessä, meidän on myös

tunnettava se konteksti ja käsitysten järjestelmä, jonka valossa hän tekee tulkintansa. (Rauste-Von

Wright, et al., 2003, 165-166.)

Konstruktivistinen oppimiskäsitys pohjaa merkitysten rakentamiseen, eli siihen, että tieto oikeasti

ymmärretään ja sisäistetään, eikä vain opetella ulkoa. Tämän takia konstruktivistisissa

oppimisympyröissä pyritään välttämään mekaanista ulkoaopettelua vanhanaikaiseen tyyliin
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(esimerkiksi ”hauki on kala, hauki on kala”). Tynjälä summaakin, että vain ymmärretty tieto on

merkityksellistä tietoa. (Tynjälä, 2002, 62.)

4.1.5. Samaa asiaa voidaan tulkita monella eri tavalla

Se, että meillä on samanlainen kieli ja kulttuuritausta, ei ole este sille, ettei samoja asioita voitaisi

tulkita eri tavoilla. Asioille haetaan merkityksiä ja niiden ymmärtäminen on oppijalle elinehto

mielekkääseen oppimiskokemukseen. Voimme myös antaa erilaisia merkityksiä samoille asioille,

kukin yksilö omien kokemustensa kautta. Tämän vuoksi Tynjälä ehdottaa, että olisi hyödyllistä

käyttää sellaista opiskelumenetelmää, joissa oppijoiden erilaiset tulkinnat joutuisivat keskustelemaan

keskenään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Oppimistilanteissa olisi siis hyvä kohdata sosiaalisessa

kontekstissa muiden erilaisia tulkintoja samoista asioista. (Tynjälä, 2002, 62-63.)

Opetustyössä on myös tärkeää kartoittaa sitä, millaisia oppijoiden tulkinnat tai käsitykset opetuksen

kohteena olevista käsitteistä, ilmiöistä ja muista vastaavista asioista ovat opetuksen alkaessa. Sen

jälkeen voitaisiin havainnoida ja tutkia millaisia laadullisia tulkintojen muutoksia tapahtuu opetuksen

ja oppimisen edetessä. (Rauste-Von Wright, et al., 2003, 168-169.)

4.1.6. Ongelmakeskeisyys

Maailmassa on paljon kuitenkin sellaisia asioita, joita ei voida tulkita eri tavoilla. Näitä asioita

kutsumme faktoiksi. Perinteisessä kouluopetuksessa iso osa opetuksessa on tiettyjen faktojen

nimeämistä, esimerkiksi Helsinki on Suomen pääkaupunki. Konstruktivismista ei suoraan seuraa se,

etteivätkö nämä tietyt faktat olisi edelleen tärkeitä. Konstruktivismi tarjoaa sen ajatuksen, että

oppimisessa tietoa kytkettäisiin moniin erilaisiin näkökulmiin ja oppimistehtävät olisivat enemmän

lähempänä todellisia ongelmia kuin pelkkää faktojen ulkoaopettelua. Opetuksessa tällöin painopiste

siirtyisi faktojen nimeämisestä niiden kuvaamiseen, selittämiseen, syy-seuraussuhteiden arviointiin ja

kritisointiin. (Tynjälä, 2002, 63.)

4.1.7. Kontekstisidonnaisuus ja representaatioiden kehittäminen
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Sosiaalinen konstruktivismi painottaa oppimisen olevan aina sidoksissa kontekstiinsa, siihen

ympäristöön ja kulttuuriin, jossa oppiminen tapahtuu. Kouluissa onkin monta kertaa haasteena

tietojen sovellettavuus, eli se, että koulutuksessa oppiminen irrotetaan niistä yhteyksistä, joissa

opittavia tietoja tullaan käyttämään. Näitä tietoja voidaan mitata esimerkiksi tenteissä, mutta niitä ei

pystytä soveltamaan työelämän monimutkaisissa ongelmissa. Opiskelijoiden kykyä käyttää opittua

tietoa uusissa tilanteissa edistää se, että opiskelussa tietoa kytketään erilaisiin konteksteihin, sitä

käsitellään useista eri näkökulmista ja oppimistehtävät ovat monipuolisia. Näin oppijoiden

tietorakenteisiin kehittyisi monipuolisia kytkentöjä ja representaatioita opiskelluista asioista. (Tynjälä,

2002, 63-64.)

Rauste-Von Wright ja kumppanit ehdottavat kahta keinoa, jolla voidaan edistää tiedon siirtoa

kontekstista toiseen ja saavuttaa rikkaita tietorakenteiden välisiä yhteyksiä. Tietoa pitäisi yrittää

kytkeä moneen eri kontekstiin ja pyrkiä jäsentämään tietoa ”ylhäältä alas” eli painottamaan yleisiä

periaatteita ja kokeilemalla niiden sovelluksia mahdollisimman erityyppisiin yksittäistapauksiin sekä

tekemällä näistä johtopäätökset takaisin yleisten periaatteiden tasolle. (Rauste-Von Wright, et al.,

2003, 170.)

4.1.8.  Sosiaalinen vuorovaikutus

Sosiaalisen vuorovaikutuksen puitteissa rakentuu oppijan merkitysten maailma. Kun lapsi oppii

käyttämään kieltä kommunikaation välineenä, hän samalla sosiaalistuu tiettyyn kulttuuriin ja sille

ominaisiin merkitysten rakenteisiin. (Rauste-Von Wright, et al., 2003, 170.) Sosiaalisen

vuorovaikutuksen merkitys on myös Tynjälän mukaan tärkeää konstruktivismin pedagogisille

seurauksille oppimisessa. Ihminen voi reflektoida omia ajatuksia muita vasten ja saada tai antaa

sosiaalista tukea itselleen tai muille. Yksikseenkin oppiminen, esimerkiksi kirjan lukeminen, on

vuorovaikutuksellista toimintaa. Sosiaalisen vuorovaikutuksen painottaminen voi näkyä esimerkiksi

opetuksessa siten, että järjestetään varta vasten mahdollisuuksia tiedon jakamiseen, keskusteluun ja

erilaisten tulkintojen esittämiseen. (Tynjälä, 2002, 65.)

Tärkeäksi konstruktivismissa nousee oppilaan omat tulkinnat oppimistilanteista ja siihen vaikuttavista

kokemuksien merkityksellisyydestä sekä sosiaalisen vuorovaikutustilanteen ehdoista. Sosiaalinen

konstruktivismi painottaa oppimisympäristön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä
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motivaatiossa, samalla kun yksilökonstruktivismi korostaa sitä, että yksilön tulkinta ympäristön

piirteistä ohjaa hänen suuntautumistaan oppimistehtävään. (Tynjälä, 2002, 107-108.)
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4.1.9. Arviointimenetelmien kehittäminen

Konstruktivistisesta oppimismenettelystä seuraa muutoksia myös arviointiin. Konstruktivismissa

oppiminen ymmärretään jatkuvaksi tiedon rakentamisen prosessiksi ja näin arviointi kohdistetaan

tähän prosessiin. Tärkeää on arvioida koko oppimisprosessia, ei vain tuloksia ja ottaa oppija itse

mukaan arviointiprosessiin. Oppimisen arviointimenettelyillä on suuri vaikutus siihen, miten ja mitä

asioita opiskellaan. On eri asia lukea monivalintatenttiin kuin sovellettavaan tehtävään.

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteella arviointimenetelmien kehittäminen on hyvin

tärkeää. Arviointi pyritään kytkemään osaksi koko oppimisprosessia, ei vain opintojakson loppuun

olevaksi stressaavaksi tilanteeksi. (Tynjälä, 2002, 65-66.)

Oppimisen tuloksia selvitettäessä, olisi Rauste-Von Wrightin ja kumppaneiden mielestä olennaista

usein selvittää, millaisia tulkintoja opetettavasta aiheesta on omaksuttu. Miten asia on ymmärretty,

mieluummin kuin miten paljon on opittu? (Rauste-Von Wright, et al., 2003, 169.)

Edellä esitettyjen asioiden lisäksi oppimisympäristön tulisi olla turvallinen, hyväntahtoinen ja

jännittävä, sillä näin oppilaiden aktivaatiotaso olisi optimaalinen ja siten suotuisa oppimiselle.

Motivaatiota oppimiseen myös lisää se, että oppimisympäristö on avoin. Avoimella

oppimisympäristöllä tarkoitetaan konstruktivismissa sitä, että opetus ei ole ennalta määrättyä eikä

pakotettua tarkasti määrättyihin vaiheisiin. (Rauste-von Wright, et al., 2003, 62-63.)

Mitä edellä esitetyt asiat tarkoittavat konkreettisesti nykypäivän koulussa? Kuinka esimerkiksi

oppilaita tulisi motivoida luokkatyöskentelyssä ja kuinka motivaatiota voidaan ylläpitää? Tynjälän

mukaan oppimistehtävien tulisi olla monipuolisia, vaihtelevia, riittävän haastavia jokaiselle ja

sidoksissa oppilaan omiin mielenkiinnon kohteisiin. Motivaatiota lisää mahdollisuus valita itselleen

merkityksellisiä teemoja ja tehtäviä.  Oppilaiden omatoimisuutta, itsenäisyyttä ja aloitteellisuutta

tukeva ympäristö edistää sisäisen motivaation ja oppimisorientaation kehittymistä, kun taas liian

kontrolloivassa ympäristössä toiminta saattaa suuntautua liian suorituspainotteiseksi. (Tynjälä, 2002,

108-109.)

Opettajan rooli motivaation virittäjänä on avainasemassa, kun halutaan vaikuttaa oppilaiden

yksilöllisiin strategioihin oppimistilanteissa. Arvioinnin merkitys motivaatiota kannustavana tekijänä

on opettajan keskeinen vaikutusmahdollisuus oppilaiden sisäisen motivaation lisäämiseksi. Perinteiset
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arviointimenetelmät ovat olleet hyvin lopputuloskeskeisiä ja näin oppilaille muodostuu helposti

suoritusorientaation mukainen lähestymistapa koulutyöhön. Tätä voitaisiin yrittää välttää arvioimalla

oppilaan yksilöllistä edistymistä ja korostamalla, että virheetkin ovat osa oppimisprosessia. (Tynjälä,

2002, 109-110.)
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5. NUORUUS

Nuoruus on nykyään hyvin pitkä elämänvaihe. Nuoruuden alku on monesti selkeämmin

määriteltävissä kuin se päättyminen, jossa tapahtuu paljon yksilöllistä vaihtelua. (Nurmi, 1995, 257.)

Nuoruus jaetaan usein kolmeen vaiheeseen. Varhaisnuoruuteen (n.11-14v.), keskinuoruuteen (n. 14-

18v.) ja myöhäisnuoruuteen (19-25v.), josta joskus käytetään myös nimitystä varhaisaikuisuus.

(Kronqvist & Pulkkinen, 2007, 166.) Nuoruus mielletään monesti räjähdysherkäksi elämänvaiheeksi,

mutta sen ei ole kuitenkaan pakko tarkoittaa jatkuvaa kriisiä tai myllerrystä, se voi hyvinkin olla

jatkuvaa, tasaista kehitystä.

Nuoruusiässä ihmisen persoonallisuusrakenteet järjestyvät uudelleen ja vakiintuvat. Nuorten

psyykkinen kasvu on yhtä aikaa voimakasta kehittymistä ja ajoittaista psyykkisten toimintojen

taantumista. Taantuman myötä lapsuudenaikaiset toiveet, niiden ratkaisut sekä lapsuusajan traumat

tulevat uudelleen mielen työstettäviksi. Nuoruus on mahdollisuuksien aikaa, persoonallisuus saa

toisen mahdollisuuden rakentua. Nuoruusiässä tapahtumien ketju muuttaa persoonallisuutta

ratkaisevalla ja lopullisella tavalla. Vaikuttavina tekijöinä tähän ovat aikaisemmat kehitysvaiheet,

jokaisen synnynnäinen kasvun ja kehityksen voima, pyrkimys kohti aikuisuutta sekä nuoren ja

ympäristön vuorovaikutus.  (Aalberg & Siimes, 2007, 67.)

Nuoruuden kuluessa ihminen kehittyy fyysisesti aikuiseksi, oppii keskeiset yhteisössä tarvittavat

taidot ja valmiudet, itsenäistyy omasta lapsuuden kodistaan, etsii ja valitsee myöhemmät aikuisuuden

roolit sekä muodostaa käsityksen itsestään tämän tapahtumaketjun pohjalta. Nuoruudessa yksi tärkeä

kehitystehtävä on aikuisuuden rooleihin valmistautuminen. Se muodostuu koulutukseen,

ammatinvalintaan, elämäntapaan ja ihmissuhteisiin liittyvistä valinnoista, jotka ohjaavat nuorta

aikuisuuden rooleihin.  (Nurmi, 2006, 256.)
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5.1. Kasvatuksen merkitys nuoruudessa

Vanhemmista voi monesti tuntua siltä, että nuori haluaa olla vanhemmiltaan rauhassa ja kaipaa vain

omien ikäistensä seuraa. Nuoret kuitenkin tarvitsevat vanhempiaan ja aikuisia omassa kasvussaan.

Nuorten kasvu tapahtuu aina suhteessa vanhempiin, aikuisiin ja aikuisten sukupolveen ja kulttuuriin.

Kasvussa tarvitaan aina tiettyä "vastakkainasettelua". Aikuiset ihmiset toimivat nuoren kasvussa

kannustajina ja rajoittajina. Joskus nuoresta itsestäänkin voi tuntua oma vauhti liian hurjalta. Silloin

vanhemmat voivat turvallisesti rajoittaa nuoren menoa ja näin vanhemmat tuovat turvaa nuorelle.

Nuoret voivat myös neuvotella vanhempien kanssa yhdessä, jolloin vanhempien kannustava toiminta

lisää nuoren itsenäisyyttä ja vastuunottoa. Nuoret siis kaikesta huolimattaan tarvitsevat kasvussaan

aikuisia. (Latomaa, 2008a, 59-60.)

Aikuisten näkökulmasta Latomaan mukaan koulun tehtävänä instituutiona ovat kasvatus

autonomiaan, sosiaalistaminen yhteisön arvoihin ja normeihin ja tietojen ja taitojen opettaminen.

Psykologisesti nuorten näkökulmasta ja kasvun kannalta koululla on yhteisönä "säilömistehtävä".

Kouluyhteisön tehtävänä on ottaa vastaan nuoren:

Käsittelemättömiä tunteita

Sisäisiä ja keskinäisiä ristiriitoja

Antaa turvallisuutta ja tukea ja

Toimia sosiaalisena defenssinä ahdistusta vastaan.

Koulu on myös nuorten psyykkisten projektioiden ja transferenssien kohde. Aikuiset joutuvat

koulussa nuorten tunteensiirron kohteeksi, joihin suhdetta lapsuuden vanhempiin projisoidaan ja

käsitellään. (Latomaa, 2008b, 122-123.)

Mitä nuoret tarvitsevat kehittyessään lapsesta aikuiseksi?

1. Tunnetta siitä, että heistä pidetään

2. Tilaa kehittyä, oppia tuntemaan itsensä, mahdollisuutensa ja rajoituksensa

3. Ikätovereita

4. Rajoja, vastuun ottamista omista teoistaan

5. saada uhmata asetelmassa, jossa heidän riippuvaisuutensa kohdataan ja heidän uhmaansa

vastataan
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6. Aikuisten läsnäoloa. Vain silloin edellä mainituta asiat voivat toteutua. (Aalberg & Siimes,

2007, 129-130.)

5.2. Ikätovereiden merkitys

Nuoren omat ikätoverit korvaavat vanhemmat ja ovat apuna oman minuuden rakentamisessa. Nuoren

ryhmä palvelee kasvua kohti aikuisuutta ja ryhmään kuuluminen on välttämätön kehityksellinen

välivaihe. Ryhmän avulla nuori rakentaa omaa identiteettiään. (Aalberg & Siimes, 2007, 71.)

Nuoret ovat toisilleen vertaisia, joten oman mielen ja kehon muutoksista voidaan keskustella

tasaveroisesti. Itsenäistymisen lisäksi nuorten kehitystehtäviin kuuluu liittyminen läheiseen

ihmissuhteeseen. Nuorten ystävyyssuhteet ovat ikään kuin harjoitusta tulevia ihmissuhteita varten.

Ystävyyssuhteet voivat vahvistaa nuoren hyvinvointia, mutta ne voivat tuottaa myös ahdistusta ja

masentuneisuutta. Nuoret vertailevat itseään ystäviinsä, joten tähän voi liittyä kielteisiä piirteitä.

Ystävyyssuhteissa voi myös syntyä painetta käyttäytyä tai toimia jollakin tietyllä tavalla. (Kronqvist

& Pulkkinen, 2007, 184-186.)

Nuoren ryhmä auttaa nuorta hallitsemaan omaa ahdistusta ja yksinäisyyttä. Ryhmässä nuoret voivat

turvallisesti kokea olevansa irti lapsuuden siteistä. Nuoret saavat lisää itsevarmuutta ryhmästä.

Ryhmän jäsenenä he voivat ilmaista itseään ja toimia tavalla, jolla he muuten eivät yksilöinä

uskaltaisi. Ryhmän jäsenyys antaa nuorelle toiminnan mahdollisuuden ja vapauden. (Aalberg &

Siimes, 2007, 72.)

Nuoren tarvitsee ikäryhmiä terveeseen psyykkiseen kehitykseen. Ryhmien avulla nuori etsii ratkaisuja

sisäisiin ristiriitoihin ja peilaa omaa suhdetta ulkoiseen maailmaan. Ryhmien sisällä kehitys on sekä

etenevää että taantuvaa. Kaikki ryhmät eivät kuitenkaan palvele nuoren kasvua. Jotkut ryhmät jäävät

taantuvaan tilaan ja toteuttavat lapsenomaisia yllykkeitä. Tällainen ryhmän toiminta vastustaa

kasvamista ja toimii tuhoavasti nuorten kasvua vastaan. (Aalberg & Siimes, 2007, 72-73.)

5.2.1. Ryhmäidentiteetti

Ikätoverien yhteisöllä ei tarvitse ole muuta päämäärää kuin ryhmäidentiteetin luominen ja

yksilöllisten identiteettien saavuttaminen sen kautta. Ryhmällä on oma havaittavissa oleva

identiteettinsä esimerkiksi ulkoisista tunnusmerkeistä lähtien. Ryhmän kiinteyttä vahvistaa vaikeus
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sietää erilaisuutta, ryhmällä on ennakkoasenteita ja poikkeavuudet ryhmästä suljetaan ryhmän

ulkopuolelle. Nuoren on ryhmän jäsenenä hyväksyttävä ja omaksuttava ryhmän säännöt ja toimittava

niiden mukaisesti. Nuorella samaistumisen tarve ryhmään on niin voimakas, että kriittisimmätkin

sisäiset äänet hiljenevät. (Aalberg & Siimes, 2007, 72.)

Ryhmillä, vuorovaikutuksella ja yhteisöillä on merkitystä nuorten kasvussa ja kasvun

häiriintymisessä. Nuorilla on oma monimuotoinen persoonallinen identiteetti, joka on suhteellisen

pysyvä tapa. Sosiaalinen identiteetti perustuu taas siihen, että nuoren kokemus itsestä (minäkokemus)

rakentuu myös ryhmästä saatujen kokemusten varaan. Psyykkisen tarvitsevuuden jatkeena sosiaalinen

tarvitsevuus motivoi nuoria ryhmäjäsenyyksiin, toisten yhteyteen. (Latomaa, 2008b, 119.)

Ryhmäidentiteetti viittaa Latomaan mukaan samaistumiseen ryhmään, jonka taustalla on me-

kokemus. Ryhmäidentiteetin aktivoituessa nuoret alkavat noudattaa ryhmän normeja ja korostavat

ryhmään kuulumisen tunnusmerkkejä enemmän kuin yksilöitä toisistaan erottavia tekijöitä.

Ryhmäidentiteetti voi jättää jopa persoonallisen identiteetin "piiloon". Kulttuurinen identiteetti viittaa

samaistumiseen tietynlaiseen elämäntyyliin, elämäntapaan, normi- ja arvomaailmaan. (Latomaa,

2008b, 119-120.)

5.2.2. Nuoret ja ryhmien merkitys kasvussa

Ryhmän merkitys on Latomaan mukaan yksilön kasvussa moninainen, ryhmä saa yksilön mielessä

monia merkityksiä ja tehtäviä. Ryhmä voi toimia yksilölle:

Tarvitsevuuden kohteena

Ryhmä edustaa yksilölle (vielä) puuttuvaa osaa itsessään ja tukee yksilön minää antaen

mahdollisuuden kasvuun.
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Samaistusten kohteena

Ryhmä toimii itseideaalin mallina ja esikuvana. Ryhmään kuulumisen avulla yksilö rakentaa

mielikuvaa itsestä ja itseideaalista. Millainen olen ja millainen haluan olla?

Yksilön itsen peilinä

Ryhmän avulla yksilö tutustuu toisiin, mutta myös itseensä. Yksilö peilaa itseään ryhmässä. Millainen

minä olen toiselle? Ryhmä antaa toiminnallaan palautetta yksilölle.

Toisena

Ryhmässä yksilö voi rakentaa mielikuvia toisesta yksilöstä ja mielikuvia ideaalista toisesta.

Toisen kanssa olemisena

Ryhmässä nuori opettelee toisen kanssa toimeentuloa ja saa kokemuksia toisten kanssa olemisesta.

Yksilö rakentaa myös mielikuvaa siitä, mitä on olla toisen kanssa ja millaista haluaisi sen olevan.

Ryhmän avulla nuori siis vahvistaa kokemusta itsestä, toisista ja toisten kanssa olemisesta ja saa

sisäisiä keinoja elämänhallintaan ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Siirtymäobjektina

Nuoruudessa ryhmää käytetään siirtymäobjektina esimerkiksi irtaantuessa vanhemmista. Ryhmän

avulla nuori voi kokeilla eri identiteettejä ja harjoitella objektisuhteita ennen kuin ne sisäistyvät

mielen rakenteisiin ja sitä kautta tulevat todellisiksi objektisuhteiksi todellisiin ihmisiin.

Projektioiden ja transferenssien kohteena

Nuoret heijastavat ryhmään itsessä olevia sopimattomia, kiellettyjä ja torjuttuja puolia toistaen

mennyttä. Onnistuneessa tapauksessa niitä käsitellään ryhmässä omaa kasvua mahdollistaen ja tukien.

Aina tämä ei välttämättä onnistu, vaan ryhmätoiminta voi patologisoitua jäsenten projektioiden ja

transferenssien näyttämöksi. (Latomaa, 2008b, 123.)
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5.2.3. Nuorten toveriryhmien rooli ja merkitys kouluympäristössä

Noora Kiurun väitöskirjatutkimuksen mukaan samaan toveriryhmään kuuluvat nuoret muistuttavat

toisiaan useiden tekijöiden suhteen. Toveriryhmien jäsenet muistuttavat toisiaan

koulutussuunnitelmien, yleisen kouluun liittyvän sopeutumisen ja perhetaustan suhteen.

Toveriryhmillä on myös vaikutusta nuorten kouluun liittyvien ongelmien suhteen, samassa

toveriryhmässä on samansuuntaiset normit ja asenteet koulutusta kohtaan. (Kiuru, 2008, 55-56.)

Toveriryhmätyypeillä on vaikutusta nuorten koulumotivaatioon ja nuorten tyytyväisyyteen

koulutuspaikkaa kohtaan. Toveriryhmät, jotka ovat tiiviitä klikkejä, muistuttavat toisiaan enemmän

kuin löyhemmät ryhmät. Nuoret, jotka eivät kuuluneet mihinkään toveriryhmiin, kärsivät enemmän

ongelmista kouluun sopeutumisessa kuin taas ne nuoret, jotka kuuluivat toveriryhmiin. (Kiuru, 2008,

56.)

Kiuru esittää väitöskirjassaan, että koulujen tulisi huomioida enemmän toveriryhmien jäsenyys.

Etenkin olisi syytä tarkastella ryhmissä vallitsevia normeja ja asenteita. Kiurun mukaan on

todennäköistä, että toveriryhmät, joille on tyypillistä koulun ja yhteiskunnan vastaiset asenteet, ovat

vaarassa tulevaisuuden sopeutumista ja koulumenestystä ajatellen. Lisäksi hän esittää, että koulun

suunniteltaessa toveriryhmiin liittyviä interventioita yksi vaihtoehto olisi pyrkiä muuttamaan ryhmien

koostumusta siten, että nuoria, jotka eroavat toisistaan sopeutumisen ja koulutustavoitteiden suhteen

rohkaistaan työskentelemään ja viettämään aikaa yhdessä jonkin yhteisen tavoitteen hyväksi.

Ongelmanuoria ei kannata sijoittaa kaikkia samaan ryhmään, sillä ongelmat helposti kasaantuvat.

(Kiuru, 2008, 56.)

Nuorten yhteisössä, jossa koulua ei ole pidetty suuressa arvossa yhteiskunnalliseen hyvään, on

turvallisempaa hakea esikuvia ja käyttäytymismalleja omasta lähipiiristä ja vanhempien edustamasta

kulttuurista. Vaikka terveydelle haitallisia käyttäytymismalleja toteuttaville nuorille ikätoverit olisivat

suuressa merkityksessä, ei ole itsestään selvää, että huono seura olisi syynä tietynlaiseen

käyttäytymiseen. Koulukielteisen ja terveydelle haitallisen elämäntyylin omaksuminen voi olla

nuoren tapa säilyttää oma identiteetti, samastua muiden samoin kokevien nuorten joukkoon ja näin

ollen tuntea saavansa ryhmän tukea.  (Koivusilta & Rimpelä, 2000, 166.)
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5.3. Vaiheteoreettiset näkökulmat

Seuraavaksi tarkastellaan kolmea erilaista vaiheteoreettista näkökulmaa nuoren kehitykseen.

Vaiheteorioista mikään ei ole koko totuus nuoren elämästä, mutta niistä voi saada tietoa siitä, mikä

missäkin vaiheessa nuorta askarruttaa.

5.3.1. Elämänrakenne (Daniel Levinson)

Tutkija Daniel Levinson kuvaa ihmisen elämää vakaiden vaiheiden ja siirtymien vuorotteluina.

Elämänkululla on oma jaksollinen luonteensa, joka tapahtuu tietyissä sykleissä. Vakaiden vaiheiden ja

muutosvaiheiden vuorottelussa esiintyy selvää ikäsidonnaista säännönmukaisuutta. Ihmisen elämän

kulku noudattaa universaalia peruskuviota, joissa kuitenkin on yksilöllistä ja kulttuurista variaatiota.

(Perho & Korhonen, 2006, 323.)

Levinsonin käsite elämänrakenne sisältää ihmiselle ne tärkeät suhteet, jotka antavat elämänkululle

hahmon ja sisällön. Elämänrakenteeseen sisältyvät ihmisen roolit työssä, perheessä ja muissa

yhteisöissä. Siihen kuuluu myös yksilön minän eri puolet, joista jotkut eletään ja toteutetaan ja jotkut

taas estyvät tai niitä laiminlyödään. (Perho & Korhonen, 2006, 323.)

Levinsonin elämänrakenteessa voi olla kerrallaan vain muutama (kaksi-kolme) merkittävä osatekijä.

Näitä tekijöitä voivat olla ne tärkeät roolit, suhteet ja tehtävät, joihin käytetään aikaa ja energiaa ja

joiden vaikutukset heijastuvat muille elämän osa-alueille. Yksilölle tärkeimpien roolien ympärille

jäsentyy elämän perusrakenne. Elämänrakenteessa on siis kyse päävalinnoista, joiden ympärille elämä

rakennetaan ja josta elämä saa vakautta. Elämän vakaa vaihe kestää useimmiten kuusi-kahdeksan

vuotta, minkä jälkeen sitä tarkistetaan ja muokataan. (Perho & Korhonen, 2006, 323.)

Vaihe, jossa elämänrakennetta uudelleen muokataan ja jäsennetään, kutsutaan Levinsonin mukaan

siirtymiksi. Siirtymävaiheessa tärkeät roolit ja suhteet asetetaan puntariin ja etsitään ratkaisuja, jotka

voisivat toimia seuraavan elämänvaiheen perustana. Omalle elämälle haetaan uusia tavoitteita.

Siirtymän käynnistäjänä voi toimia omat fyysiset ja psykologiset muutokset.  (Perho & Korhonen,

2006, 324.)
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5.3.2. Kehitystehtäväteoria (Robert J. Havighurts)

Havighurstin mukaan ihmisen kehitystä säätelee yksilön rakenteellisten kasvuvoimien ja sosiaalisen

ympäristön vuorovaikutus. Tämä kehitysteoria painottaa ympäristön ja yhteiskunnan sosiaalisia

odotuksia, joista viriää iän mukana jatkuvasti muuttuvia sosiaalisia rooleja odotuksineen ja

velvollisuuksineen. Havighurstin kehitysteoria yhdistää biologisen kasvun ja sosiaaliset odotukset,

jotka muuttuvat elämänkulun eri vaiheissa ja ohjaavat persoonallisuuden kehityksen suuntaa.

Havighurts painottaa sopeutumista sosiaalisiin odotuksiin ja paineisiin. (Kuusinen, 2006, 312.)

Myöhäisnuoruuteen (16-23) kuuluvia kehitystehtäviä (Kuusinen, 2006, 313-314.)

1. Emotionaalinen riippumattomuus omista vanhemmista

Vanhemmat eivät ole enää kaikkivoivia ja kaiken osaavia yksilöitä

Uusien normien ja standardien haku siirtyy vertaisryhmiin, ammatillisiin ja sosiaalisiin

viiteryhmiin

2. Parisuhteeseen, avo- tai avioliittoon valmistautuminen

Nykyinen kulttuuri sallii enemmän kokeiluja ja vaihtoehtojen etsintää

Silti halutaan löytää pysyvä parisuhde

3. Uranvalinta ja ammattiin valmistautuminen

Tärkein prosessi

Osa yksilön emotionaalisen riippumattomuuden kasvua

Edellytys itsenäisen aikuiselämän suunnittelulle ja toteuttamiselle

Työelämän muutokset haasteena

4. Yksilöllisen eettisen ja moraalisen uskomusjärjestelmän kehittäminen

Lapsena muilta (esim. vanhemmilta ja opettajilta) saadut eettiset, moraaliset ja ideologiset

uskomusjärjestelmät käsitellään ja rakennetaan itselle sopiviksi.
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5.3.3. Psykososiaalinen kehitysteoria (Erik H. Erikson)

Eriksonin psykososiaalisessa kehitysteoriassa tarkastellaan ihmisen identiteetin eli yksilöllisyyden

elämänmittaista kehitystä. Eriksonin mukaan ihmisen olemassaolo on riippuvainen kolmesta

tapahtumakokonaisuudesta, jotka täydentävät toisiaan. Näitä ovat biologiset, psyykkiset ja

yhteisölliset tapahtumat. Erikson seuraa teoriassaan näiden kolmen maailman vuorovaikutusta.

Ihmisen sisäiset ominaisuudet ja kyvyt saavuttavat huippunsa eri aikoina. Ihmisen kehitysvaihe

rakentuu aina aiemman vaiheen muodostamalle perustalle. Eri kehitysvaiheessa ihminen kohtaa

erilaisia kehitystehtäviä ja -haasteita. (Dunderfelt, 1999, 241-244.)

Eriksonin mukaan nuoruusiän tavoitteena on saavuttaa eheytynyt minäidentiteetti. Nuori kohtaa

tuolloin kehityskriisin, jossa työstetään minuuteen liittyviä olennaisia kysymyksiä. Nuori pohtii omaa

seksuaali-, ammatti- ja ideologista identiteettiään. Usein nuoret ovat tässä vaiheessa hyvin kriittisiä

valitsevaa kulttuuria ja aikuisten elämäntapoja kohtaan. Tämän kehitysvaiheen vaarana on

roolidiffuusio eli identiteettiroolien hajaantuminen. Nuori ei välttämättä tiedä, kuka ja mitä hänen

pitäisi olla. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, 172-173.)

Nuoruuden kehitysvaiheessa sisäisten voimien kasvaminen ja yksilöllisyyden tunteen voimistuminen

herättää ihmisen etsimään omaa itseään. Nuoret kokeilevat erilaisia rooleja ja käyttävät vanhempien ja

ympäristön tarjoamia malleja esimerkkeinä kokeillessaan vaihtoehtoisia tapoja elää. Nuoren

identiteetti ei synny ilman tuskaa, sillä jonkinasteinen roolihajaannus tai epävarmuus on kehitykselle

välttämätön. (Dunderfelt, 1999, 247.)

5.4. Nuoren oman elämän ohjaaminen ja hyvinvointi

Nurmi on tarkastellut sitä, miten nuoren oman elämän ohjaaminen ja siitä vastaavat psykologiset

tekijät ovat yhteydessä nuoren hyvinvointiin ja ongelmakäyttäytymiseen. Nuoren henkilökohtaiset

tavoitteet, jotka kohdistuvat ikäsidonnaisten kehitystehtävien ratkaisuun, kuten koulutukseen ja

ammatinvalintaan, näyttäisivät luovan pohjaa nuoren hyvinvoinnille. Nuoren usko omien tavoitteiden

saavuttamiseen ja tähän liittyvät myönteiset tunteet antavat myös perustan hyvinvoinnille. (Nurmi,

2006, 268.)
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Lisäksi hyvä ongelmanratkaisutaito ja kyky luoda mielekkäitä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi

lisäävät nuorten hyvinvointia eri elämäntilanteissa. Rationaalista tehtävänsuunnittelua ja myönteisiä

tunteita sisältävien toimintatapojen on havaittu olevan yhteydessä menestykseen ja hyvinvointiin niin

koulu-, opiskelu- kuin sosiaalisissa tilanteissa. Nuorten hyvinvointiin vaikuttaa myös se, miten he

käsittelevät kielteistä palautetta. Jos palaute otetaan vastaan "minää hoitavien" syyselitysten avulla

vastaan, vaikuttaa se suotuisasti nuoren myöhempään hyvinvointiin. Menestys oman elämän

ohjaamisessa näyttäisi siis luovan pohjaa nuoren hyvälle itsetunnolle, kehitykselle ja hyvinvoinnille.

(Nurmi, 2006, 268-269.)

5.5. Nuorten "terveysura"

Terveys on nuorten voimavara, jonka avulla elämää eletään sopusoinnussa fyysisten, psyykkisten ja

sosiaalisten mahdollisuuksien ja päämäärien kanssa. Terveysvoimavaraa voi heikentää nuoren

fyysiset ja psyykkiset sairaudet. Elämänkulussaan nuori vahvistaa ja heikentää terveysvoimavaraansa

ja tekee omia valintoja, jotka johtavat jompaankumpaan suuntaan. Nuoruutta pidetään yleensä

vaiheena, jolloin ihminen nauttii hyvästä terveydestä. Viimeaikainen tutkimus on kuitenkin osoittanut

nuorilla olevan runsaasti sekä pitkäaikaissairauksia että koetun terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia.

(Koivusilta & Rimpelä, 2000, 159.)

Nuoruusiän terveyttä tarkasteltaessa hahmotetaan Koivusillan ja Rimpelän mukaan kaksi lähtökohtaa.

Nuoren hyvä terveys edistää hänen suoriutumistaan omista kehitystehtävistään ja koulutyöstään.

Toisaalta nuoruudessa rakennetaan myös aikuisiän terveyden perustaa. Nuoruusiän koulumenestyksen

on havaittu ennustavan vahvaa elämänhallintaa ja terveyttä myöhemmin elämässä. Koulutus parantaa

nuoren mahdollisuuksia omaksua terveyttä säilyttäviä ja vahvistavia selviytymiskeinoja sekä luoda

itselleen terveyttä edistävä fyysinen ja sosiaalinen ympäristö. (Koivusilta & Rimpelä, 2000, 161-162.)

Nuoruusiässä vakiintuvat käyttäytymismuodot, muun muassa liikunnan laiminlyönti, huono

hammashygienia, runsas kahvin juominen ja rasvaisen ja sokerisen ravinnon syöminen, ovat

ominaisia niille nuorille, jotka eivät menesty koulutusuralla. Nuoruudessa voidaan siis luoda pohjaa

myöhemminkin terveyteen vaikuttaville asioille ja valinnoille.  (Koivusilta & Rimpelä, 2000, 168.)

Perheellä on edelleen suuri merkitys nuoren terveyskäyttäytymiselle. Vanhempien elämäntyyli ja

taloudelliset mahdollisuudet muokkaavat nuorten käyttäytymistä sellaisilla alueilla, joilla on
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merkitystä tämänhetkisen ja tulevan terveyden kannalta. Varakkaat vanhemmat voivat antaa lastensa

käyttöön enemmän kehittäviä oppimateriaaleja ja -välineitä ja heillä on paremmat mahdollisuudet

ohjata nuoria terveyttä edistävien harrastuksien pariin kuin heikommin toimeentulevilla vanhemmilla.

(Koivusilta & Rimpelä, 2000, 163.)

Perhe myös sosiaalistaa nuorta omaan elämäntyyliin ja tulee samalla opettaneeksi nuorelle monia

terveyttä edistäviä ja tukevia ajattelu- ja toimintatapoja. Nuorella, jolla ei ole perheestä saatuja

malleja, koulussa menestyminen ja omasta terveydestä huolehtimisen strategiat voivat jäädä vieraiksi.

(Koivusilta & Rimpelä, 2000, 163-164.)
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