
NUOREN KOULUYHTEISÖASEMA
Miten nuoren kokema kouluyhteisöasema on 

yhteydessä liikkumiseen?
Katja Rajala, LIKES-tutkimuskeskus

Nuoren kokema kouluyhteisöasema on yläkouluikäisen nuoren oma käsitys siitä, 
mikä on hänen paikkansa oman kouluyhteisön sosiaalisessa arvojärjestyksessä. 



Miten tutkittiin?

Aineisto ja menetelmät

Liikkuva koulu -ohjelman seuranta 

- nettikysely (kevät 2013): 11 koulua, 1 678 oppilasta
- oppilaiden havainnointi ja 8. lk. tyttöjen haastattelut (lv. 2013–14): yksi koulu

Kouluyhteisöasemaa on selvitetty tikaskysymyksellä:
Kuvittele, että tikkaat kuvaavat kouluasi. Tikkaiden yläpäähän 
sijoittuvat ne koulusi oppilaat, joita arvostetaan eniten ja joiden 
seurassa useimmat haluavat olla. Tikkaiden alapäässä ovat oppilaat, 
joita kukaan ei arvosta ja joiden kanssa kukaan ei halua olla. Mihin 
kohtaan sijoittaisit itsesi näillä tikkailla?

(Esim. Goodman ym. 2001; Kalalahti ym. 2011) 
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Nuoren kouluyhteisöasema

Haastattelut

Kuinka kokemus omasta kouluyhteisöasemasta heijastuu nuorten toimimiseen ja liikkumiseen 
koulun tiloissa välitunneilla?

Tätä tutkittiin haastattelemalla 8. luokan tyttöjä. Haastatteluissa hyödynnettiin karttatehtävää 
(Stenvall 2013):

- Tytöt merkitsivät koulun pohjapiirrokseen eri väreillä sellaisia paikkoja, joihin he liittivät 
myönteisiä tai kielteisiä tunteita ja kokemuksia.

- Haastatteluissa tytöt kertoivat pohjapiirrokseen tekemistään merkinnöistä sekä merkintöihin 
liittyvistä tunteista ja toiminnasta.

- Haastatteluiden lopuksi tytöt arvioivat omaa kouluyhteisöasemaansa tikapuukysymyksen 
avulla. 

Haastattelulainauksia

”No siellä on aina ärsyttävii tyyppejä, tai siel 
on nykyisiä ysiluokkalaisia, niin se on tosi 
epämukavaa kulkea siitä ohitte, kun ne voi 
huudella jotain tai näin. Mä en kauheesti 

siellä liiku.”

”Joo, tuo 7.−9.-luokkalaisten piha, niin se on 
kiva niinku silleen, että voi olla niinku eri-

ikäisten kanssa, niinku seiskojen ja kasien ja 
ysien kanssa yhessä.”



Tulokset

Kyselyn tulokset

Nuoren kokema korkea sosiaalinen asema kouluyhteisössä oli yhteydessä

- välituntiliikuntaan tytöillä ja pojilla
- osallistumiseen välituntiliikunnan suunnitteluun tytöillä.

      Mitä korkeammaksi nuoret kokivat oman kouluyhteisöasemansa, sitä aktiivisempia he olivat.

Haastattelun tulokset

Korkeaksi koettu kouluyhteisöasema antaa tilaa liikkumiselle
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Enemmän koulun tiloihin liittyviä 
myönteisiä merkityksiä

Suurempi sosiaalinen 
liikkumisvapaus – 

kavereiden kanssa luodut 
toimintamahdollisuudet

Laajempi fyysinen 
liikkumisympäristö

Yläkoulun tyttöjen kokemus omasta kouluyhteisöasemastaan vaikuttaa siihen, kuinka vapaasti he liikkuvat 
välituntisin koulun tiloissa:

      Kokemus matalasta kouluyhteisöasemasta voi rajoittaa pääsyä koulun tiloihin.
      Kokemus korkeasta kouluyhteisöasemasta näyttäisi avaavan pääsyä koulun erilaisiin tiloihin.

”Mä tykkään olla semmoisissa paikoissa,
 joissa on paljon ihmisii ja toi katos on 
semmonen, että siellä on aina hirveesti 
porukkaa. Mun mielestä se on sikakiva 

tunne  olla siellä niitten kaikkien keskellä.”

”No siis siel on yleensä tosi kiva olla, mut jos 
siellä on liikaa väkee, niin voi tuntee ittensä 

vähän yksinäiseksi. (…) No kun siellä voi hyvin 
olla vaikka kakskymmentä tyyppiä ja sitte 

jotkut säätää siinä ja pitää showtansa ja sitte 
siinä voi jäädä vähän yksinäiseksi.”
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Yläkoulun arkeen vaikuttavat tutkitusti erilaiset kaveriporukat ja niiden väliset suhteet.
Näkyvätkö erilaiset ryhmien väliset arvojärjestykset teidän koulussanne? Miten?

Vaikuttavatko erilaiset arvojärjestykset nuorten mahdollisuuksiin liikkua koulun tiloissa? Miten?

Kuinka nämä arvojärjestykset pitäisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan liikkumisen lisäämistä?

Miten voitaisiin lisätä myös niiden oppilaiden liikkumismahdollisuuksia, jotka 
syystä tai toisesta kokevat, etteivät voi liikkua vapaasti koulun tiloissa?

Kuinka kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua liikkumisen suunnitteluun?

Kuinka kaikilla on mahdollisuus halutessaan kertoa oma mielipiteensä?

Samoista koulutiloista muodostuu eri nuorille hyvin erilaisia liikkumisympäristöjä: toisilla nuorilla 
toimintamahdollisuuksia on enemmän ja toisilla vähemmän. 
Taustalla vaikuttavat nuorten erilaiset ryhmäjäsenyydet ja ryhmien väliset hierarkiat.

Nuorten tiloihin liittämät merkitykset ja niihin pohjautuvat toimintamahdollisuudet tulisi huomioida 
suunniteltaessa liikkumisen lisäämistä koulupäivään. 

Koulun tilojen kehittäminen tulee tehdä yhdessä erilaisten oppilasryhmien kanssa, jolloin oppilaat voivat 
osallistua välituntitoiminnan suunnitteluun omissa vertaisryhmissään.
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