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IDENTITEETIN RAKENTUMINEN OPETUKSESSA

Eero Ropo

Identiteetin rakentuminen yksilöllisinä 
ja yhteisöllisinä haasteina

Kansalaisuus, rotu, sukupuoli ja yhteiskunnallinen luokka ovat olleet 
tyypillisimpiä lähtökohtia tarkastella identiteettiä ja sen kehitystä.  
Linda Martin Alcoff ja Eduardo Mendieta (2003) ovat koonneet 
toimittamaansa kirjaan Identities  näitä teemoja käsitelleitä artikkeleita 
Hegeliltä, Marxilta, Freudilta ja Meadiltä identiteettiteorian perustan 
luojina ja edeten nykytutkijoiden tuotantoon. Kirjan analyysi osoittaa, 
miten annetut identiteetit ovat kriisiytyneet kaikissa alussa mainituissa 
luokissa. Identiteetti ei ole itsestään selvyys eikä yksilön elämän ajan 
samana pysyvä. Tämä näkökulma on myös Giddensillä (1991). Hän 
tarkastelee globaaleja yhteiskunnallisia muutoksia perusteina yksilöl-
lisille ja yhteisöllisille vaateille muokata yksilöllistä identiteettiä kohti 
ja elämänkulussa uudelleen rakennettavaa moni-identtisyyttä. 

Identiteetin tutkimuksen voi lyhyesti sanottuna katsoa kohdis-
tuneen kolmeen näkökulmaan (ks. esim. Leary & Tangney 2003). 
Ensinnäkin voidaan sanoa, että historiallisesti iso osa varhaisesta 
kirjallisuudesta kohdistuu identiteetin ja minuuden olemuksen ja 
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kehityksen tarkasteluun elämänkaaressa, lapsuudesta aikuisuuteen (ks. 
esim. Erikson 1959; Mead 2003; Bosma & Kunnen 2001). Toinen 
näkökulma liittyy identiteettiteorian kannalta tärkeään näkökulmaan 
identiteetin yhteyksistä yksilön ominaisuuksiin ja toimintaan. Viimeis-
ten parin vuosikymmenen aikana identiteettiä on tarkasteltu esimer-
kiksi yksilön pääomana, jonka olemassaolo auttaa häntä selviytymään 
elämän kriisitilanteissa (Côté & Levine 2002). Tästä näkökulmasta 
on tärkeää löytää keinoja identiteetin rakentumisen tukemiseen lap-
suudessa ja nuoruudessa. Identiteettipääoma voi tarkoittaa monia 
asioita, mutta Côté ja Levine liittävät sen toimijuuteen ja toimijuuden 
muutosten hallintaan muuttuvissa elämäntilanteissa. Toimijuuteen 
identiteettiteorian muodostuksen lähtökohtina viittaavat myös Burke 
ja Stets (2009). Identiteetti on heille symbolisen interaktionismin teo-
riaan liitetty käsite, joka auttaa ymmärtämään yksilöiden vaihtelevaa 
toimintaa ja tulkintoja maailmassa ja maailmasta (ks. esim. Stryker 
1980). Toisin sanoen ihmisen toimintaa ja vuorovaikutusta määrittää 
eniten se, millainen käsitys hänellä on itsestään.   

Teoriaa ei yleisesti ottaen voi muodostaa ilman empiriaa. Suuri 
joukko identiteettiä koskevia tutkimuksia kuvailee ja teoretisoi iden-
titeetin muodostusta elämänkaaressa. Useimmat tähän kategoriaan 
liitettävissä olevat tutkimukset tukeutuvat niin sanottuun kertomuk-
selliseen, narratiiviseen teoriapohjaan. Tavoitteena on tällöin lisätä ym-
märrystä yksilön ajattelusta, tulkinnoista ja toiminnasta kertomuksia 
ja kerrontaa tutkimalla. Identiteettiä koskevat päätelmät rajoittuvat 
tällaisessa tutkimuksessa usein kuitenkin vain siihen, mitä yksilö 
tutkimustilanteissa kertoo itsestään.  (ks. esim. McAdams ym. 2006.)

Tutkimushankkeen lähtökohdat 
identiteetin kehityksen tukemiseen

Know-Id -tutkimuksen ensimmäisen osahankkeen tavoitteena oli 
kuvata koululaisten ja opiskelijoiden persoonallisen, sosiaalisen ja 
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kulttuurisen identiteetin kehitystä suomalaisessa koulu- ja korkea-
koulukontekstissa. Pyrimme luomaan identiteettiteoreettisen pohjan 
ymmärtää tietämyksen rakentumisen, informaationlukutaidon  ja 
identiteetin muodostuksen välisiä yhteyksiä. Oheistavoitteenamme 
on ollut vaikuttaa yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmien 
sisältöön ja niissä ilmaistuihin opetuksen tavoitteisiin. 

Hankkeen tutkimus jakautui kolmeen osaan, joista ensimmäisessä 
tarkasteltiin identiteetin käsitteeseen liittyvää kirjallisuutta tavoitteena 
muodostaa opetukseen sovellettavissa olevia malleja identiteetin ja op-
pimisen välisistä yhteyksistä. Lisäksi pyrittiin etsimään ja kehittämään 
keinoja identiteettiin liittyvien prosessien laadulliseen ja määrälliseen 
mittaamiseen. Osa näistä tuloksista on raportoitu aiemmin toisaalla 
(ks. Ropo & Huttunen 2013). Koulussa tapahtuvan identiteetin 
rakentumisen edistämisen ja pedagogisen tukemisen näemme keskei-
seksi tulevaisuuden haasteeksi. Tähän keskusteluun toivomme tämän 
kirjan antavan ajatuksia. Pidämme identiteetin kehitystä narratiivisena, 
kerronnallisena prosessina, jossa yksilö vuorovaikutussuhteissa ollen 
muodostaa merkityksiä itsestään. Nämä merkitykset liittyvät sekä 
siihen kuka henkilö itse tuntee olevansa, mutta myös siihen, miten 
yksilö liittyy yhteisöihin ja kulttuuriin, ainutkertaiseksi yksilöksi, 
mutta samaan aikaan maailmankansalaiseksi, joka tuntee eettisen ja 
moraalisen vastuunsa tulevaisuudesta. Tällainen identiteetti ei synny 
itsestään. Käytännössä näemme myös selkeitä eroja yksilöiden välillä 
siinä, miten pitkälle koulu ja siellä tapahtuva oppiminen edistää tätä 
prosessia. 

Identiteetin käsite on keskeinen myös ammatillisen kehityksen 
näkökulmasta. Millainen ammattikuva tai ideaali koulutuksessa ole-
villa on ja miten se asemoivat itsensä suhteessa julkisiin ammattikuviin 
tai -ideaaleihin. Haasteena on pyrkiä tukemaan sellaisen ammatillisen 
identiteetin muodostamista, jossa jatkuva opiskelu ja uuden etsiminen, 
olemassa olevan kriittinen kyseenalaistaminen ja ongelmien luova ratkai-
su muodostavat yksilön orientaatioperustan suhteessa työhön ja siihen 
liittyvän ammatillisen identiteetin rakentamiseen. Tarvitsemme tätä 
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tukevaa pedagogiikkaa.  Vuorovaikutteisen yhteisöllisen teknologian tar-
joamat mahdollisuudet ovat olleet tässä suhteessa lupaavia tapoja edistää 
sekä yksilöllistä sekä yhteisöissä tapahtuvaa pohdintaa eli reflektointia. 

Artikkelien esittely

Johdantoartikkelissa Ropo tarkastelee identiteetin käsitettä. Käsite 
on moniulotteinen eikä sillä ole vain yhtä määritelmää. Identiteettiä 
käytetään useiden eri tieteenalojen teksteissä eri merkityksissä. Tässä 
artikkelissa identiteettikäsite määritellään psykologisena käsitteenä. 
Identiteettiä kuvataan kolmesta eri näkökulmasta: kognitiivisena (tie-
dot itsestä, itseymmärrys), narratiivisena (itseä koskevat kertomukset) 
ja diskursiivisena (suhteet, neuvotteluprosessit). Nämä ovat osittain 
päällekkäisiä, osin toisensa poissulkevia. Identiteetin määrittely yksi-
lölähtöisesti mahdollistaa siihen liittyvien prosessien tarkastelun eri 
konteksteissa, esimerkiksi koulukontekstissa.

Maiju Kinossalo tarkastelee perusopetuksen kontekstissa tapah-
tuvaa oppilaan identiteetin rakentumista.  Identiteettiä lähestytään 
narratiivisesta näkökulmasta. Oletuksena on, että sen prosessointi alkaa 
varhaislapsuudessa ja etenee kouluiässä. Artikkeli keskittyy opettajan 
rooliin, pedagogisiin valintoihin sekä kouluun kertomuksia synnyttä-
vänä ja merkityksiä muotoilevana paikkana.  Artikkelissa perustellaan 
narratiivisen identiteetin käsitteen käytön etuja perusopetuksessa. 
Artikkelissa kuvataan myös saatuja kokemuksia identiteettiä tukevasta 
narratiivisesta pedagogiikasta ala- ja yläkoulun opetusinterventioissa. 
Interventioiden tuloksista voidaan muun muassa havaita, että oppilaat 
rikastavat ja jäsentävät kertomuksiaan. Artikkelin johtopäätös on, 
että oppilaiden kertomuksellisen identiteetin kehitystä voidaan tukea 
opetuksen avulla. 

Maija Kärnä tarkastelee artikkelissaan narratiiveja ammatillisen 
identiteetin rakentamisen tiloina.  Hän on kiinnostunut siitä, millaisia 
narratiivisia tiloja ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijat luovat ammatillisen identiteettinsä rakentumista kuva-
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tessaan. Artikkelissa kysytään, miten opiskelijat positioivat itsensä 
suhteessa tulevaan ammattiinsa. Tutkimuksen kohderyhmänä toi-
mivat 50 Tampereen ammattikorkeakoulun Ikaalisten toimipisteessä 
vuonna 2011 aloittanutta liiketalouden opiskelijaa, jotka ensimmäisen 
lukukautensa päätteeksi kirjoittivat narratiivin omasta ammatillisesta 
identiteetistään. Aineistosta löytyy neljä perusnarratiivia, joista osa 
näyttää tukevan ammatillisen osaamisen kehittymistä ja osa liittyy 
koulutuksesta vieraantumiseen tai siinä ajautumiseen kohti sellaisia 
päämääriä, joita opiskelija ei itse tiedosta. Artikkelin sanoma on, 
että ammatillisessa koulutuksessa näyttää olevan erityisen tärkeää se, 
millaisen narratiivin kautta opiskelija positioituu opintoihinsa. 

Syvänen ja Ropo tarkastelevat yhteisöllisen median käyttöä opet-
tajuuden ja erityisesti opettajaidentiteetin kehittämisessä. Artikkeli 
ankkuroi identiteetin kehityksen autobiografiseen muistiin. Auto-
biografinen muisti tallentaa persoonallisesti tärkeistä kokemuksista 
syntyneet tulkinnat merkityksinä, joista muodostetaan identiteetti-
kertomuksia. Pedagoginen ongelma on, miten oppilaitoskontekstissa 
voidaan tukea tätä prosessia. Yhteisöllinen media tarjoaa tällaisen 
prosessoinnin tueksi runsaasti erilaisia välineitä, joista erityisesti yh-
teisöllinen kirjoittaminen on arvioinnin kohteena.

Esko Nikanderin artikkelissa tarkastellaan maailmankansalai-
suuden ja identiteetin välistä suhdetta. Artikkelin lähestymistapaa 
voi kuvata opetussuunnitelmalliseksi, koska siinä vertaillaan kahden 
opettajille suunnatun asiakirjan, joista toinen on Euroopan neuvoston 
ja toinen Suomen opetushallituksen julkaisema, kautta käsityksiä 
maailmankansalaisuuden edellytyksistä. Nikanderin näkökulmana on 
maailmankansalaisen identiteetti ja siihen liittyvän kasvun tukeminen 
erityisesti yleissivistävässä koulussa.

Nikanderin analyysin mukaan käsitykset maailmankansalaisuu-
desta ja hänen identiteetistään poikkeavat eurooppalaisessa ja suoma-
laisessa aineistossa.  Eurooppalainen näkökulma korostaa kulttuurien 
välistä dialogia, suomalainen kosmopoliittista orientaatiota suhteessa 
yhteiskuntaan. Identiteettikäsityksissä eroja voidaan luonnehtia niin, 
että eurooppalainen näkökulma korostaa kansalaisuutta ja demokratiaa 
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sekä vähemmistöjen asemaa. Suomalainen näkökulma puolestaan 
painottaa kestävää elämäntapaa ja kansalaiselta vaadittavia valmiuk-
sia, kuten talousosaamista tai yhteiskunnassa toimimiseen liittyvää 
osaamista. 

Heikki Mäki-Kulmala tarkastelee artikkelissaan identiteettiin 
liittyviä käsityksiä kahden tämän alan ehkä tunnetuimman tutkijan 
ja ajattelijan työhön pohjaten. Erik H. Erikson tunnetaan yleisesti 
ihmisen elämänkaaren kehitysvaiheita koskevasta teoriastaan. Sen 
mukaan jokaiseen vaiheeseen kuuluu omanlaisensa kehityskriisi, jon-
ka yksilö voi ratkaista positiivisesti, negatiivisesti tai olla kokonaan 
ratkaisematta. Eriksonin käyttämiä käsitteitä ovat minäidentiteetti 
(egoidentiteetti), persoonallinen identiteetti ja sosiaalinen identiteetti.  

Mäki-Kulmala kuvailee myös James Marcian ja hänen kollegoi-
densa tutkimuksia. Marcian ryhmän tuloksia voidaan kuvata identi-
teettistatuksilla, joita hän on ryhmitellyt nelikentän avulla.  Tämän 
ajattelun ydin on tiivistettävissä niin, että osa nuorista kokee identiteet-
tihajaannusta (ei kokeillut vaihtoehtoja eikä sitoutunut mihinkään), 
osa kokeilee vaihtoehtoja, mutta ei ole sitoutunut mihinkään niistä 
(moratorio). Osalla sitoutuneisuus on vahvaa, mutta he eivät ole koe-
telleet vaihtoehtoja. Tätä voisi kutsua eräänlaiseksi lukkiutumiseksi 
annettuun tai lapsuuteen keskeisesti liittyvään vaihtoehtoon (foreclo-
sure). He eivät ole koskaan vakavasti kyseenalaistaneet valintaansa ja 
pohtineet, mitä elämältään haluavat. 

Mäki-Kulmalan kiinnostavan analyysin mukaan tanskalainen 
filosofi Søren Kierkegaard tarkasteli itseyden ja itseksi tulemisen on-
gelmaa tavalla, jolla on yhteyksiä edellä mainittujen Eriksonin ja 
Marcian työhön. Kysymys on lyhyesti sanottuna siitä, valitseeko yksilö 
’itsensä’ vai jättääkö valitsematta. Viimeksi mainitussa tapauksessa 
elämän monet päätökset ovat hetkessä tehtyjä ’esteettisiä’ valintoja 
ilman sen kummempia tarkoituksia tai perusteita. Mäki-Kulmalan 
tulkinnan mukaan Kierkegaardin ajattelusta nousevilla vaihtoehdoilla 
on yllättävän suuria yhtäläisyyksiä Marcian identiteettistatusten kanssa. 
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