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1  Johdanto 

 

Oppimisesta ja opettamisesta keskustellaan paljon. Usein mietitään, minkälaisella 

opetuksella oppilaille luodaan parhaat mahdolliset edellytykset selviytyä tulevaisuuden 

haasteissa. Mitkä ovat ne keinot ja toimintatavat, joiden kautta oppilaille voidaan tarjota 

hyvää oppimista, tärkeitä tietoja ja elämässä tarpeellisia taitoja? Vuonna 2014 julkaistun 

Perusopetuksen opetussuunnitelman myötä keskusteluja on käyty yhä enemmän. Niissä 

on noussut keskiöön asia, saavutetaanko asetetut tulokset tehokkaammin ja paremmin 

yksilöoppimisella vai yhdessä opiskellen. Tämän ajankohtaisen keskustelun innoittamana 

lähdin toteuttamaan tätä tutkimusta. 

 

Tutkimuksen tarkoitus on analysoida yhteistoiminnallisten työtapojen käyttämistä eri 

oppiaineissa tilanteessa, jossa opetus toteutetaan ilmiöpohjaisesti peruskoulussa. 

Analysoinnin lähtökohtana on yhteistoiminnallisten metodien käyttäminen ja niiden 

ilmeneminen rakennettaessa ilmiötä. Tässä tutkimuksessa ilmiöllä tarkoitetaan jonkin 

asian tutkimista niin, että opittavaan asiaan perehdytään usean eri oppiaineen sisällä.. Eri 

oppiainerajojen ylittävässä opetuksessa tarkoituksena on tarkastella todellisen maailman 

ilmiöitä kokonaisuuksina ja tämän avulla saada eheytettyä opetusta. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainitaan useassa kohdassa sana ”ilmiö”. 

Kuitenkin termi ”ilmiöoppiminen” on muodostunut muualla ja sitä ei mainita 

opetussuunnitelmassa. 

 

Mitä on ilmiöpohjainen oppiminen? Etsiessäni Pro gradu -tutkielmaani teoreettista 

viitekehystä, huomasin ilmiöpohjaiseen oppimiseen liittyviä tutkimuksia olevan vielä 

varsin vähän. Kuitenkin nykyisen opetussuunnitelman (POPS 2014)  mukaan erääksi 

koulun toimintakulttuuriksi nousevat ilmiölähtöiset monialaiset oppimiskokonaisuudet. 

Ajatus siitä, miten ilmiöpohjaista oppimista toteutetaan kouluissa, mietitytti minua. Tämä 

innosti  minua tulevana käsityönopettajana tutkimaan lisää ilmiöpohjaista oppimista. 

Käsityö, musiikki ja äidinkieli ovat oppiaineet, jotka sisältyvät tässä tutkimuksessa 

analysoinnin kohteena olevaan ilmiöön. Tietokirjallisuudessa ja aiemmissa tutkimuksissa 

esiintyvät rinnakkain sanat ilmiöpohjainen oppiminen ja ilmiölähtöinen oppiminen. Tässä 

tutkimuksessa ymmärrän sanat toistensa synonyymina ja itse kirjoitan pääosin 

ilmiöpohjaisesta oppimisesta. 
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Yhteistoiminnalliset työtavat ovat lähellä sydäntäni ja mielestäni niiden käyttäminen 

tukisi yhdessä oppimista ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentumista. Tästä 

johtuen näin tärkeäksi tutkia myös sitä, mitä yhteistoiminnalliset metodit ovat ja miten ne 

näkyvät ilmiöitä rakennettaessa. Hellströmin, Johnsonin, Leppilammen ja Sahlbergin 

(2015, 90) mukaan yhteistoiminnallinen opiskelu opettaa erilaisten näkökulmien 

ymmärtämistä ja ongelmanratkaisutaitoja. He toteavat yhdessä oppimisen kehittävän 

oppilaiden luovaa taitoa ja kriittistä ajattelua. Tutkimuksissa ja pedagogisissa teksteissä 

yhteistoiminnallisen oppimisen käsitteistö on laaja. Lähes samaa asiaa kuvattaessa 

käytetään muun muassa seuraavia termejä: yhdessä oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, 

yhteinen oppiminen ja kollaboratiivinen oppiminen. (Siltala 2010, 30, 31.) Tässä 

tutkimuksessa käytetään pääosin termiä yhteistoiminnallinen oppiminen. 

 

Tutkimuksen alussa on käsitelty, mitä on yhteistoiminnallinen oppiminen ja mitä 

metodeja siihen sisältyy. Seuraavaksi on avattu käsitettä ilmiöpohjainen oppiminen. On 

analysoitu, mitä se on ja miten sitä voidaan toteuttaa. Lisäksi on  mietitty ilmiöpohjaisen 

oppimisen suhdetta monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja tutkivaan oppimiseen. 

Tutkiva oppiminen on toimintatavoiltaan lähellä ilmiöpohjaisessa oppimisessa käytettyjä 

metodeja. Siitä syystä näin tarpeelliseksi avata hieman myös tutkivaa oppimista. 

Seuraavassa luvussa on käsitelty voimassa olevan Opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) pohjalta asioita, jotka voidaan liittää ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Lyhyesti on 

käsitelty myös kolmen (käsityö, musiikki ja äidinkieli) tutkimukseen liittyvien 

oppiaineiden sisältöjä. Teoreettisen viitekehyksen jälkeen on esitetty muodostuneet 

tutkimuskysymykset. Seuraavaksi on kuvattu tutkimusaineisto ja käytetyt menetelmät. 

Tämän jälkeen on esitetty tutkimustulokset ja lopussa on tulosten yhteenveto. Viimeisenä 

tutkimuksessa on tutkimuksen luotettavuus ja pohdinta. 

 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Sen tarkoitus ei ole tuottaa tietoa, joka on kaikissa 

tilanteissa yleistettävissä. Tutkimuksen avulla saadaan kuitenkin selville tämän 

viiteryhmän sisällä, löytyykö yhteistoiminnallisuuteen liittyviä elementtejä 

ilmiöpohjaisessa opetuksessa. Analysoinnin kohteena oleva Viidakko -ilmiö on toteutettu 

yhdessä koulussa, joten kyseessä on tapaustutkimus. Tutkimuksen analyysi on 

laadullinen teorialähtöinen analyysi. Analysoin jo olevassa olevan yhteistoiminnalliseen 

oppimiseen liittyvän teorian pohjalta kuvaamiani videoita. Teorian pohjalta muodostettiin 
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analysoinnin avuksi selkeämmät luokat. Näin tutkimusaineistoni ja teoria nivoutuvat 

kiinteästi toisiinsa. 
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2 Yhteistoiminnallinen oppiminen 

 

Jo 1800-luvulta asti voidaan löytää juuret yhteistoiminnallisuuteen ja siihen liitettäviin 

toimintatapoihin (Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg 2015, 15). Vaikka 

yhteistoiminnallisuus ei terminä ollutkaan silloin käytössä, voidaan samoja elementtejä 

huomata opettamisen ideasta. Silloin on kirjoitettu (kts. Dewey 1963; Brameld 1971), että  

opetuksen avulla oppilaille tapahtuu kasvua altistamalla heitä emotionaalisille ja 

sosiaalisille kokemuksille. Opetuksessa yhteistoiminnallisuus ilmiönä on ollut siis 

tiedossa jo usean vuosisadan ajan. Tässä luvussa käsitellään yhteistoiminnallisuuden 

määrittelyä sekä yhteistoiminnalliseen oppimiseen liitettyjä metodeja.  

 

2.1 Yhteistoiminnallisen oppimisen määrittely 

 

Yhteistoiminnallisuuden pohjana voidaan pitää sekä konstruktivistista että humanistista 

oppimiskäsitystä. Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä tiedon rakentumista voi 

tapahtua monin eri tavoin ja ne kaikki saattavat olla yhtä oikeita. (Siljander 2014,173.)  

Tynjälän (1999) mukaan  opettajan tehtävä on tukea oppilasta tiedon löytämisessä sekä 

ohjata tunnistamaan ongelmat oivallukseen ja oppimiseen liittyvissä yhteyksissä.  

Oppimisen edellytyksenä on oppijan aktiivinen ja sosiaalinen toiminta. Humanistisessa 

oppimiskäsityksessä oppija ja opettaja toimivat vuorovaikutusprosessissa. Keksivän, 

kokeilevan ja itseohjautuvan oppimisen lisäksi vuorovaikutus oppimisryhmissä on 

opettamisen ideana. (Määttä 1991, 33–34.) Tynjälän (1999, 61) mukaan edellä mainitut 

oppimiskäsitykset ovat lähiaikoina olleet vallitsevia objektiteorioita.  

 

Yhteistoiminnallisuuden määrittely ei ole yksiselitteistä. Hallamaan (2017, 98) mukaan 

yhteistoimintana voidaan pitää lähes kaikkia tilanteita, joissa kaksi tai useampi henkilö 

tekemisissä keskenään. Kuitenkin Sahlberg ja Leppilampi (1994, 68) kirjoittavat, että 

yhteistoiminnallista oppimista ei ole se, että istutaan saman pöydän ympärillä ja jokainen 

tekee omia asioitaan.  He jatkavat, että yhteistoiminnallinen oppiminen voi näyttää 

ulospäin perinteiseltä ryhmätyöskentelyltä, muuta sisäisesti se on eri asia. Erilaisia 

ihmisten muodostelmia ja toimintoja voidaankin luokitella usealla eri tavalla. Kuitenkin 

yhteistoiminnallisuuden alkuperäinen idea pohjautuu ajatukseen, että sen mitä oppilaat 

osaavat tehdä tänään ryhmässä, sen he taitavat huomenna itse. Asiantuntemuksella 

toteutetun opetuksen onnistuessa pienryhmissä, yhteistoiminta edistää oppimista eikä 
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oppilaiden välille muodostu keskinäistä kilpailua. (Hellström ym. 2015,18.) Erilaiset 

työskentelymenetelmät pienryhmissä ovatkin yhteistoiminnallisen oppisen työtapoja. 

Levosen ja Meisalon (2017) mukaan keskiössä ovat yhdessä tekeminen ja yhteistyö. 

Tarkoituksena on saada jokaisen ryhmän jäsenen tietämys ja taito käyttöön. Hellström 

ym. (2015, 85) kirjoittavat, että muita työskentelytapoja enemmän 

yhteistoiminnallisuuden lähtökohtana korostuu  oppilaan tason määrittäminen ja hyvien 

oppimistulosten saavuttaminen. Yhteistoiminnallinen työtapa eroaakin perinteiseen 

ryhmätyöskentelyyn verrattuna aloitustason ja haluttujen tulosten määrittämisessä. 

 

Väitöskirjassaan Marjatta Mikola (2011) esittelee hahmottelemansa seitsemän 

näkökulmaa heterogeenisen ryhmän oppimisen ohjaamiseksi. Yhteisössä oppiminen ja 

osallisuus on eräs niihin kuuluvista näkökulmista. Siinä yhteistoiminnalliset työtavat, 

joita käytetään koulun arjessa, mahdollistavat osallistavan kasvatuksen ja opetuksen. 

(Mikola 2011, 55.) Hellströmin ym. (2015, 77) mukaan perusajatuksena 

yhteistoiminnallisuudessa  on helpottaa jokaista oppijaa oppimaan paremmin ja enemmän 

kuin heillä olisi kykyä oppia itsenäisesti. On kuitenkin tärkeää tarkkailla ryhmän jäsenten 

keskinäistä toimintaa ja tarvittaessa ohjata jäseniä yhdessä toimimisessa. Oppijan 

passiivisuus ja toiminnasta ulkopuolelle jääminen lisää negatiivisen minäkuvan 

kehittymistä. Seurauksena on se, että lapsen vuorovaikutustaidot jäävät usein heikoiksi. 

(Takala 2006, 39–40.)  

 

Oppiminen perustuu usein opetukseen, johon vaikuttaa koulun luoma toimintakulttuuri. 

Yhteistoiminnallinen opetus on mahdollista toteutua silloin, kun kouluun on onnistuttu 

luoda yhteistoiminnallinen kulttuuri. Silloin yhteisymmärryksessä sovitut yhteiset arvot 

ovat toiminnan ohjaajina. Ilmapiiri on muotoutunut sellaiseksi, että asioita uskalletaan 

myös kyseenalaistaa. Tyypillisiä elementtejä yhteistoiminnallisessa koulussa ovat 

yhteinen vastuu asioista, valmius tehdä kovasti töitä ja ylpeys omasta koulusta. 

(Hellström ym. 2015, 84.) Julkunen (2006, 145) toteaa hyvän yhteishengen vaikuttavan 

koko luokan ilmapiiriin. Voidaan siis ajatella koulun hyvän ilmapiirin muodostuvan 

silloin, kun koulun henkilökunnan toimintaa ohjaavat samat arvot ja toimitaan avoimesti. 

Eri organisaatiokerrosten välillä toimiva avoin vuorovaikutus on yhteistoiminnallisen 

kulttuurin luomisen ja toteutumisen edellytys. Tämän seurauksena muodostuu arvostus ja 

luottamus, jotka ovat keskeisiä elementtejä sosiaalisessa pääomassa. (Hellström ym. 

2015, 84.) Vuorovaikutus niin oppilaiden kuin koko koulun henkilökunnan välillä onkin 
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oleellinen osa yhteistoiminnallisuutta. Yhteistoiminnallinen oppiminen on siis  tapa 

ajatella (Salminen & Suhonen 2008, 15), ei erillinen menetelmä. Sahlberg ja Leppiniemi 

(1994, 75) korostavat yhteistoiminnallisen oppimisen olevan didaktinen lähestymistapa, 

jonka mukaan oppimisen ja kasvamisen tärkeä komponentti on sosiaalinen 

vuorovaikutus. 

 

2.2 Yhteistoiminnallisuuden metodit 

 

Yhteistoiminnallisen metodin taustalla on (Hellström ym. 2015, 26) usein 

sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan ihminen oppii parhaiten yhdessä 

toisten kanssa. Seuraavaksi esitetyt yhteistoiminnallisuuden pedagogiset periaatteet ovat 

samansuuntaisia, huolimatta hieman eri termien käytöstä, useissa eri koulukunnissa (ks. 

Kagan & Kagan, 2002, 42-47). 

 

Hellström ym. (2015, 24) kirjoittavat seuraavien periaatteiden olevan keskeisiä 

tuntomerkkejä yhteistoiminnallisuuden metodille: positiivinen sosiaalinen riippuvuus 

ryhmän jäsenten kesken, yksilöllinen vastuu ryhmässä, osallistava ja avoin vuorovaikutus 

ryhmässä, sosiaalisten taitojen hallinta ja harjaantuminen sekä yhdessä tapahtuva 

arviointi ja pohdinta (reflektio). Edellä mainitut osatekijät on kuvattu alla olevaan 

kuvioon. 
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Kuvio 1. Yhteistoiminnallisuuden osatekijät (muokattu Hellström ym. 2015, 27). 

 

 

Hellströmin ym. (2015) mukaan positiivinen sosiaalinen riippuvuus on sitä, että jokaisen 

ryhmänjäsenen onnistuminen on riippuvainen muiden jäsenten onnistumiseen. 

Osallistujien tekemiset ovat siis keskenään riippuvaisia. Sahlberg ja Leppiniemi (1994, 

72) näkevät tärkeäksi yhdessä oppimisen lähtökohdaksi ryhmän yhteenkuuluvuuden 

vahvistamisen niin, että oppilaat kokevat tarvitsevansa toisiaan tehtävän suorittamiseksi.  

Tätä osatekijää pidetään yhteistoiminnallisessa oppimisessa keskeisenä periaatteena 

(Saloviita 2006, 46-48). 

 

Yksilöllisessä vastuussa on kysymys siitä, että jokainen ryhmään kuuluva ottaa vastuun 

omasta oppimisestaan. Kuitenkin myös koko ryhmän toiminnasta otetaan vastuu. Yksin 

ei ole mahdollista suoriutua tehtävästä. (Hellström ym. 2015). Häkkinen ym. (2016, 5) 

kirjoittavat oppilaan olevan aktiivinen toimija ottamalla vastuun omasta 

oppimisprosessistaan sekä tukemalla luokkakavereiden oppimista. Barcleyn, Majorin ja 

Crossin (2005) mukaan oppilas ensin rakentaa opittavasta asiasta oman mielikuvan, jonka 

jälkeen hän liittää uutta tietoa luoden uuden mielikuvan yhdessä muiden kanssa. 

Aktiivinen ja intensiivinen osallistuminen on tärkeää merkityksellisessä ja muistissa 

Positiivinen 
sosiaalinen 
riippuvuus 

Yksilöllinen 
vastuu 

Osallistava, 
avoin vuoro- 
vaikutus 

 
 Sosiaalisten 

taitojen 
hallinta 

Yhdessä 
arviointi ja 
pohdiskelu 
(reflektio) 
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pysyvässä oppimisessa. (Barcley, Major & Cross 2005, 77.) Myös Lonka (2018, 154) 

korostaa oppilaiden ohjaamista sekä oman roolin ymmärtämistä että yhteisen 

työskentelyn mahdollisuuksien huomaamista. Jokaisen yksilön kehittäminen 

vahvemmaksi ja onnellisemmaksi oppijaksi ja ihmiseksi on yhteistoiminnallisen 

oppimisen tavoite (Sahlberg ja Leppiniemi 1994, 73). 

 

Osallistava, avoin vuorovaikutus -periaate pitää sisällään ajatuksen ryhmän koon 

pysymisestä niin pienenä (enintään viisi henkilöä), että jokainen ryhmänjäsen pystyy 

osallistumaan sen toimintaan. Ryhmän koon muodostuessa liian suureksi, sosiaalinen 

vuorovaikutus monimutkaistuu. (Hellström ym. 2015, 27.) Sahlberg ja Leppiniemi (1994, 

72) pitävät tärkeänä fyysistä läheisyyttä ja katsekontaktia yhdessä työskenneltäessä. He 

myös muistuttavat, että suuret ryhmäkoot edellyttävät vaativampia vuorovaikutustaitoja. 

Mikolan (2011, 56) mukaan ryhmäoppimistilanteessa, joka on yhteistoiminnallisuuden 

tärkeä ominaisuus, vuorovaikutuksella on suuri merkitys oppimiseen. Kontu ja Pirttimaa 

(2006, 61) kirjoittavat omien ja toisten ihmisten tunteiden havaitsemisen ovat hyvän 

vuorovaikutuksen elementtejä. Yhteisöllisestä oppimisesta puhuessa Häkkinen ym. 

(2016, 8) toteavat oppilaille muodostuvan  jaetun ymmärryksen tila, kun on pystytty 

luomaan onnistunut vuorovaikutus.  

 

Sekä tiedolliset että sosiaaliset tavoitteet kuuluvat sosiaalisten taitojen hallintaan. 

Ajatuksena on molempien taitojen jatkuva harjaannuttaminen. Sosiaalisessa ympäristössä  

toiminnallisesti opitut sosiaaliset taidot sekä uusien asioiden ja ymmärtäminen yhdessä 

ovat keskiössä. (Hellström ym. 2015, 27.) Nämä taidot ovat Longan (2018, 154) mukaan 

tärkeä oppia jo varhain, koska tulevaisuudessa oppilaat tulevat kohtaamaan työssään 

erilaisista lähtökohdista ja kulttuuritaustoista tulleita ihmisiä. Yhteistyö on 

mutkattomampaa, kun sosiaalisten ja tiedollisten taitojen hallinta onnistuu. 

Yhteistyötaitojen oppimiseen ja niiden kehittämiseen on Sahlbergin ja Leppilammen 

(1994,74) mukaan tärkeä kiinnittää huomio yhteistoiminnallisessa oppimisessa. 

 

Yhdessä tapahtuvassa arvioinnissa ja pohdiskelussa tärkeää on tiedollisen ja 

yhteistyötaitojen oppiminen. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa ryhmä arvioi omaa 

toimintaansa ja työskentelyään eikä vain opettaja. Näin koko oppimisprosessin arviointi 

mahdollistuu eikä vain pelkästään lopputuotoksen. (Sahlsberg & Leppilampi 1994, 74.) 

Esimerkiksi opintojaksoon liittyvät toiminnot ja työtavat voivat olla reflektoinnin 
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kohteena. Ryhmässä tehtävässä yleisestä arvioinnista ja pohdiskelusta edetään 

arvioimaan omaa toimintaa kriittisemmin. (Hellström ym. 2015, 24-25.)  Kysymysten 

esittäminen, omien toimintojen selittäminen ja perusteleminen sekä toisten ajatusten 

kyseenalaistaminen ja reflektointi edistävät ryhmän oppimista. (Häkkinen ym. 2016, 8-

10.) Opetusministeriön (2007) mukaan asetettujen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten 

vertaamisella voidaan suorittaa arviointia. Voidaan siis todeta, että yhteistoiminnallisessa 

työtavassa tavoitteet asetetaan ja tuloksia verrataan sekä yhteistyössä ryhmän kanssa että 

itsenäisesti pohdiskellen. 

 

Edellä kuvatut yhteistoiminnalliset lähestymistavat ovat kiinteästi toisistaan riippuvaisia. 

Yhdessä oppien, omien kokemusten jakaminen ja uuden tiedon rakentuminen jo olevassa 

olevien taitojen päälle on koettu motivoivaksi (Salminen & Suhonen 2208, 26). Useat 

tutkimukset osoittavatkin (Hellström ym. 2015, 26), että näin työskennellen voidaan 

saavuttaa myönteisiä vaikutuksia. Yhdessä oppiminen, hyvinvoinnin kohentuminen, 

sosiaalisen pääoman karttuminen, yhdenvertaisuuden toteutuminen yhteisöllisyyden 

vahvistuminen sekä kasvu ja kehitys ovat nousseet esiin positiivisina asioina (Hellström 

ym. 2015, 27). Nämä asiat on löydettävissä myös voimassa olevasta (POPS 2014) 

opetussuunnitelmasta. Tämän päivän opetusmetodit siis kannustavat 

yhteistoiminnallisuuteen.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineistoa analysoidaan edellä kuvattujen viiden 

yhteistoiminnallisuuden osatekijöiden kautta muodostuneiden luokkien avulla. 
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3 Ilmiöpohjainen oppiminen 

 

Tässä luvussa keskitytään määrittelemään teoriakirjallisuuden ja aiempien tutkimusten 

pohjalta, mitä on ilmiöpohjainen oppiminen ja miten sitä voidaan toteuttaa. Tarkastelun 

kohteena ovat myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja tutkivan oppimisen suhde 

ilmiöoppimiseen. Näissä luvuissa pyritään analysoimaan niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. 

 

3.1 Mitä on ilmiöpohjainen oppiminen? 

 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys on ilmiöpohjaisen oppimisen takana. Oppija nähdään 

siinä aktiivisena toimijana kooten ja yhdistellen tietoa. Konstruktivismi on mahdollista 

jakaa sekä yksilökonstruktivismiin että sosiaaliseen konstruktivismiin. Kun tieto sisältää 

yhteisiä jaettuja merkityksiä ja sosiaalisia sopimuksia ja näiden lisäksi se on sosiaalisesti 

rakennettu, puhutaan sosiokonstruktivismista. (Eskelä-Haapanen ym. 2012, 31–32; 

Tynjälä 1999, 37.) Kun oppimista katsotaan sosiokonstruktivistisesta näkökulmasta, 

kulttuurinen vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on oppimisen edellytys. Sitä ei siis 

tapahdu ainoastaan ihmisen mielen sisällä. (Lonka 2015, 72) Voidaan ajatella 

sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen toteutuvan siis silloin, kun ilmiöpohjaista 

opetusta tehdään yhteisöllisesti. 

 

”Jollakin tavalla ilmenevä, havaittavissa oleva tapahtuma, tapahtumasarja, seikka tai 

asiantila” on määritelmä sanalle ilmiö Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjassa 

(Kotimaisten kielten keskus, 2017). Ilmiöpohjainen oppiminen voidaan tämän mukaan 

ajatella olevan jonkin havaittavissa olevan asian oppimista ja tarkastelua. Lonka (2015) 

kirjoittaa ilmiöpohjaisen oppimisen olevan yksi pedagoginen lähestymistapa tai 

menetelmä, joiden avulla opetetaan asioita. Ilmiöpohjaisen oppimisen rinnalle hän nostaa 

tutkivan oppimisen, ongelmalähtöisen oppimisen ja tapauspohjaisen oppimisen. Näillä 

kaikilla yhteisenä tekijänä on se, että jokin ei-yksiselitteinen kiinnostava tapaus, ongelma 

tai kysymys on opiskelun lähtökohtana. (Lonka 2015, 234–235.) Myös Kekkonen, 

Luostarinen, Ovaska ja Rongas (2014, 7) kirjoittavat ilmiöpohjaisella oppimisella olevan 

useita synonyymeja tai rinnakkaisilmaisuja. Niitä ovat esimerkiksi ilmiökeskeinen tai 
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ilmiölähtöinen oppiminen, oppiainerajat ylittävä opetus, laaja-alaiset tai monialaiset 

opinnot, teemaopinnot ja integroiva ja eheyttävä opetus. 

 

Edellä lueteltujen ilmiöpohjaisen oppimisen rinnakkaisilmaisuiden perusteella voidaan 

todeta, että ilmiöpohjainen oppiminen ei ole uusi asia koulumaailmassa. Terminä 

ilmiöpohjainen oppiminen on noussut käyttöön nykyisen opetussuunnitelman (2014) 

ilmestyttyä. Ilmiöpohjaisen oppimisen tavoitteena on  vuorovaikutus- ja 

tiedonhakutaitojen sekä muiden tämän päivän yhteiskunnassa tarvittavien taitojen 

opettelu, sekä samanaikaisesti opetussuunnitelman  mukaisten sisältöjen toteutuminen. 

(Lonka 2018, 180). Lonka ja muut (2015, 50–51) kirjoittavat ilmiöpohjaisen oppimisen 

olevan eräs työväline toteutettaessa opetussuunnitelman perusteiden (2014) 

oppimiskäsitystä tukevaa yhteisöllistä ja oppilaslähtöistä opetusta. Saman suuntaisia 

pedagogisia lähestymistapoja opettamiseen ja oppimiseen on kuitenkin käytetty kouluissa 

jo pitkään. Longan (2018) mukaan ihmisen mieli pyrkii luomaan maailmankuvaa 

kokonaisvaltaisesti ja näin ollen luonto ohjaa ihmistä oppimaan ilmiölähtöisesti. 

Kokonaisvaltainen lähestymistapa onkin asia, jota ilmiöpohjainen oppiminen painottaa 

(Lonka 2018, 172). 

 

Oppimisen ajatus pohjautuu ongelmaratkaisukyvyn kehittymiseen ja siihen, miten 

koulussa voidaan opettaa asiat niin, että ne osataan yhdistää todelliseen elämään. 

Ilmiöpohjaisen oppimisen eräs päämäärä on kasvattaa itseohjautuvia ja omasta 

oppimisestaan vastuuta kantavia oppijoita. Tämä tapahtuu muun muassa antamalla 

oppilaille vastuuta aikaisemmin vain opettajalle kuuluneista osa-alueista kuten 

esimerkiksi suunnittelusta ja arvioinnista. (Lonka ym. 2015, 60–61.) Kokonaisvastuu 

oppimisprosessista on kuitenkin yhä opettajalla. Lonkan  (2018, 181) mukaan opettajan 

rooli muuttuu, mutta ei vähene. Opettajan tehtävänä on kannustaa oppimisprosessin 

etenemistä antamalla oppimisryhmille epäsuoria ohjeita.  

 

3.2 Miten ilmiöpohjaista oppimista toteutetaan? 

 

Oppilaiden aito ihmettely ja kiinnostus on asia, josta ilmiöpohjainen oppiminen pyrkii 

lähtemään liikkeelle. Lonka ja muut (2015, 52) kirjottavatkin arkisten kokemusten ja 

ympäristön havainnoinnin olevan ilmiöpohjaisen oppimisen lähtökohtana, kuten on myös 

leikissä. Näin ollen lasten olisi luontevaa jatkaa opiskelua leikin ja heitä kiinnostavia 
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asioita tutkien ja samalla oppien. Cantell (2016, 157) toteaakin onnistumisen kannalta 

olevan tärkeää valita tarkastelun kohteiksi ne asiat, jotka kiinnostavat oppilaita. Jokaisella 

luokan oppilaalla ei ole samat kiinnostuksen kohteet, mutta myös tutkimusprosessin 

aikana saattaa kiinnostus asiaan herätä. Kiinnostuksen tukeminen ja sen ylläpitäminen 

prosessin aikana on opettajan tehtävä. (Lonka ym. 2015, 53–54.) 

 

Ilmiöpohjaisessa opiskelussa oppiminen tapahtuu jo olemassa olevan tiedon päälle uutta 

tietoa rakentaen vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Lonka ym. 2015, 55). Siksi on 

tärkeää kartoittaa, mitä oppilaat jo aiemmin tietävät opiskeltavasta asiasta. Cantellin 

(2016) mukaan opettajalta vaaditaan paljon osaamista. Jotta opettaja pystyy auttamaan 

oppilaita asioiden jäsentämisessä ja yhteisten ominaisuuksien löytämisessä, opettajalla on 

oltava riittävä käsitteellinen osaaminen. Toisaalta ilmiötä tutkitaan ja opitaan yhdessä, 

joten opettajankaan ei tarvitse tietää kaikkea. (Cantell 2016, 162.) Tietoa etsitään eri 

lähteistä asiaan perehtyen. Ilmiön taustalla olevien mekanismien ymmärtämiseksi pelkkä 

havainnointi ei riitä. (Lonka 2018, 180–181; Lonka ym. 2015, 55–56.) 

 

Cantell (2016, 162) nostaa toiseksi ilmiöpohjaisen oppimisen onnistumiseen 

vaikuttavaksi tekijäksi aiheen valikoitumisen. Opeteltavan asian lähtökohtana on jokin 

usein laajempi ilmiö, jonka oppilaat määrittelevät itse (Lonka  2018,175; Lonka ym. 

2015, 235). Sisällön määrittämisen lisäksi Longan (2015, 121) mukaan ilmiölähtöisessä 

ajattelussa pohditaan myös lähestymistapaa sekä niiden taitojen kehittämistä ja 

reflektointia, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Kuten jo aiemmin tuli esille, tärkeänä 

nähdään se, että ilmiöpohjaisesti opiskeltaessa opittavaan asiaan löydetään yhteys omaan 

elämään ja näin opittu asia ei jää irralliseksi tiedoksi (Lonka  2018, 173).  

 

Voidaanko siis ajatella, että mikä tahansa arkielämää koskeva asia tai  tapahtumaketju 

soveltuu ilmiöpohjaisen oppimisen kautta opiskeltavaksi kokonaisuudeksi? 

Tutkimuskirjallisuudesta löytyy joitakin rajoituksia aiheen valintaan. Cantellin (2016, 

163) mukaan toisinaan aihe voi valikoitua oppilaiden kysymysten perusteella. Kuitenkin 

Lonkan ja muiden (2015) mukaan aiheen tulisi olla tarpeeksi laaja ja kokonaisvaltainen. 

Tämä mahdollistaa näkökulmien ottamista oppiainerajat ylittäen. Jotta ilmiöpohjainen 

prosessi ei jäisi vain kirjalliseksi työksi, aiheen olisi tärkeä olla konkreettisesti 

lähestyttävä. (Lonka ym. 2015, 71–72; Lonka  2018, 179–180.) Tämä myös saattaa lisätä 

oppilaiden motivaatiota, jonka huomioiminen on aina tärkeää oppimisesta puhuttaessa. 
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Lonka ja muut (2015) kirjoittavat, että ilmiöpohjaisen opiskelun yksi päämäärä  on tukea, 

ryhmässä toimimisen ja oppilaiden aktiivisen osallistumisen kautta, sisäisen motivaation 

syntymistä. Tarkoituksena on, että aito kiinnostus ja uteliaisuus ohjaisivat oppimaan. 

(Lonka ym. 2015, 58.) Oppilaiden oma toimijuus, joka on Lonkan ja kumppaneiden 

(2015,59) mukaan yksi ilmiöpohjaisen oppimisen olennainen rooli, saattaa muodostua 

toimintamalliksi kiinnostuksen avulla. 

 

Ilmiöpohjaista oppimista voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, yhtä oikeaa tapaa ei ole. Eri 

kouluasteilla opetuksen sisällöissä sekä vuorovaikutukseen ja tietoon liittyvissä asioissa 

ovat omat toimintalogiikkansa. Näiden ymmärtäminen eri konteksteissa on 

ilmiöpohjaisen toiminnan onnistumisen edellytys. Mielekäs ja kiinnostava oppiminen on 

kuitenkin aina ilmiöpohjaisen oppimisen keskiössä. (Lonka ym. 2015, 72.) 

Ilmiöpohjainen oppiminen onkin luova prosessi, eikä tarkkoja ohjeita ilmiöpohjaisen 

oppimisen toteuttamiseen voida antaa (Lonka 2018, 177). 

 

3.2.1 Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja ilmiöpohjainen oppiminen 

 

Jokaisella koululla on valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan 

velvollisuus järjestää ainakin kerran vuodessa useamman päivän mittainen monialainen 

oppimiskokonaisuus (Opetushallitus 2014, 31). Tämä on määritelty erääksi työvälineeksi, 

jotta opetussuunnitelmassa  (2014) mainitut opetuksen eheyttäminen ja laaja-alaisen 

osaamisen vaatimukset täyttyisivät (Halinen & Jääskeläinen 2015, 31). Monialaisissa 

oppimiskokonaisuuksissa tarkoituksena on ohjata yhdistämään ja hyödyntämään eri 

oppiaineiden sisältöjä sekä löytämään asioille yhteisen rajapinnan. (Halinen & 

Jääskeläinen, 2015, 33.) Lonkan ja muiden (2015) mukaan oppimiskokonaisuudet, joissa 

yhdistyvät eri oppiaineet, saattavat antaa myös mahdollisuuden oppia uusia 

tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Ilmiöpohjainen oppiminen on eräs tapa toteuttaa 

monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja samalla se on periaatteiltaan sopusoinnussa sekä 

nykyajan oppimiskäsitysten että voimassa olevan opetussuunnitelman perusteiden 

kanssa. (Lonka ym. 2015, 50.) 

 

3.2.2 Tutkiva oppiminen ja ilmiöpohjainen oppiminen 
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Ilmiöpohjaisella oppimisella ja tutkivalla oppimisella löytyy useita yhteisiä piirteitä. 

Opiskelun lähtökohtana on jokin kiinnostava ongelma tai tapaus, johon ei voida vastata 

yksiselitteisesti. Ongelman ratkaiseminen ei ole pääasia, vaan sen on tarkoitus toimia 

oppimisen innoittajana. Runsas palautteen antaminen ja prosessin tukeminen tapahtuu 

koko oppimisprosessin ajan. (Lonka 2018, 178; Lonka 2015, 235; Hakkarainen ym. 

2005.) Häkkisen ja muiden (2016, 14)  mukaan sekä ilmiöpohjaisessa että tutkivassa 

oppimisessa opettajalta siirtyy valta oppilaille, jotka sekä yksin että  yhteisöllisesti 

suunnittelevat, ohjaavat ja arvioivat omaa oppimistaan. Opettajalla on ohjaajan rooli. 

 

Tutkivassa oppimisessa lähdetään liikkeelle kysymysten asettamisesta ja ongelman 

määrittämisestä, joihin yritetään löytää vastaukset (Hakkarainen ym. 2005, 29). 

Perusajatuksena on, että uuden tiedon luominen on yhtä olennaista kuin aikaisemmin 

luotu tieto (Lonka 2015, 98). Lipposen (2016, 34) mukaan ihmettely, jonka perustana on 

jokin lapsen tekemä havainto tai kysymys,  on tutkivan oppimisen lähtökohta. Aihe 

saattaa olla myös opettajan antama, mutta lasten kysymykset ja ryhmässä tapahtuva 

ihmettely ovat keskiössä. Hakkarainen (2005) kirjoittaa tutkivan oppimisen tarkoituksen 

olevan se, että oppilas valitsee jonkin ilmiön ja sitä tutkitaan tarkemmin. Pyrkimyksenä 

on, että tutkiva oppiminen on myös yhteistoiminnallista. Tuotoksen syntyminen ei ole 

pääasia, vaan se, että oppilaan ymmärrys kehittyy. (Hakkarainen ym. 2005, 25, 27.) 

 

Tutkiva oppiminen ja ilmiöpohjainen oppiminen ovat käytännön toteutuksiltaan lähellä 

toisiaan (Lonka 2018, 178; Lonka ym. 2015, 56-57). Hakkarainen ja muut (2004) 

toteavatkin ilmiöpohjaisen oppimisen prosessin usein toimivan tutkivan oppimisen 

mallin mukaan soveltuvin osin. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 16 

 

 

4  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 

 

Opettajan toimintaa ja opetusta ohjaa valtakunnallinen perusopetuksen 

opetussuunnitelma. Paikalliset opetussuunnitelmat, jotka ovat luotu valtakunnallisen 

opetussuunnitelman pohjalta, vaikuttavat eniten käytännön työhön. Opetussuunnitelma 

luo puitteet suomalaisen koulun toiminnalle. (Nyyssölä ym. 2013, 8, 10.) Tarkoituksena 

on taata jokaiselle Suomessa asuvalle lapselle tasa-arvoinen ja laadukas koulutus 

asuinpaikasta riippumatta (Nyyssölä ym. 2013, 8; Opetushallitus 2014).  

 

Tässä luvussa käsitellään vuonna 2014 julkaistua valtakunnallista peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteita. Analysoinnin kohteeksi nostetaan asioita, jotka sekä 

mahdollistavat että velvoittavat käyttämään opetuksessa monialaisia 

oppimiskokonaisuuksia ja ilmiöpohjaista oppimista sekä hyödyntämään 

yhteistoiminnallisuuteen liittyviä metodeja. Edellä mainitut analysoinnin kohteet liittyvät 

kiinteästi tähän tutkimukseen. 

  

4.1 Miten opetussuunnitelma ohjaa oppimaan ja opettamaan? 

 

Oppimista on kuvattu vuoden 2014 opetussuunnitelmassa seuraavasti: 

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, 

jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan 

tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden 

kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön 

hyvän elämän rakentamista… 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja 

muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on 

yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden 

prosessien monipuolista arvioimista. Siksi oppimisprosessissa on 

olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. 

Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja 

vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edistää 

oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä 

kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee oppilaiden 

kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja 
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sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. (Opetushallitus 2014, 

14.)  

 

Oppimisprosessissa nostetaan esiin vuorovaikutus eri ikäisten henkilöiden ja eri tahojen 

välillä. Uuden tiedon luominen, joka on usein oppimisprosessin tarkoitus, voidaan 

Hakkaraisen (2009) mukaan nähdä prosessina, jossa käytänteitä ja tietoa käsitellään niin, 

että sitä on mahdollisuus kehittää ja jakaa yhdessä. Yhteisöllisestä suunnittelusta 

puhuttaessa Kangas ja Seitamaa-Hakkarainen (2018, 606) toteavatkin, että opiskelijoita 

tulisi jatkuvasti ohjata toimimaan ajattelun ja tekemisen välillä saadakseen tietämyksen 

suunnittelusta toteutumaan sosiaalisella, materiaalisella ja vuorovaikutuksen tasoilla. 

Yhdessä tekeminen kokonaisen projektin onnistumiseen, suunnittelusta arviointiin, vaatii 

motivaatiota oppilailta. Myös opettajan rooli motivaation luomiseen ja sen ylläpitämiseen 

on olennaista. Lonka (2018, 46) kirjoittaa lämpimän ilmapiirin, lasten omien vahvuuksien 

huomaamisen ja opettajan oman innostuksen tukevan motivaatiota ja sen kautta 

oppiminen helpottuu. Edellä kuvatut oppimiseen ja opettamiseen liittyvät osa-alueet 

löytyvät myös yhteistoiminnallisen oppimisen metodeista, joita käsitellään tämän 

tutkimuksen luvussa 4.  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja 

johtopäätösten tekemiseen sekä uuden keksimiseen. Oppilailla tulee olla 

mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. 

(Opetushallitus 2014, 20)  

 

Edellä olevassa opetussuunnitelmasta (2014) esiin nostetussa tekstissä olennaisena osana 

on ongelmanratkaisutaitojen ja kriittisen ajattelun opettaminen. Lonka ja Makkonen 

(2018) kirjoittavat oppilaan aktiivisen roolin ottamisen ja omaan ajatteluun 

rohkaisemisen auttavan oppilaita kehittämään omaa kriittistä ajatteluaan. Hyvän kriittisen 

ajattelun olennainen tehtävä on toimia työkaluna itsereflektiossa. Ajattelun taidot ovat 

oppimisen kulmakiviä ja ne antavat pohjaa demokratian luomiseen. (Lonka 2018, 67, 68.) 

Esiin nousevat myös sekä itsenäinen työskentely että vuorovaikutus. Vuorovaikutus 

onkin sekä opiskeltava asia että oppimisen työväline. Opetussuunnitelman mukaan 

”oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä” on olennaista oppimisessa 
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(Opetushallitus 2014, 14). Yhteistoiminnallisuus, jota käsitellään tässä tutkimuksessa 

luvussa 2, on onnistuessaan oppimista tukevaa vuorovaikutusta. Kuitenkin sen 

vaikutuksia on tärkeä tarkastella myös yksilötasolla. Vuorovaikutuksen avulla nousevat 

esiin yksilön omat ajatteluprosessit sekä hänelle itselleen että toisten nähtäville ja näin 

mahdollistaa reflektoinnin. (Rauste-von Wright ym. 2003, 61, 66.) 

4.2  Opetuksen eheyttäminen 

Peruskoulun opetussuunnitelmassa (2014) on otettu huomioon koulua ympäröivä 

maailma ja sen vaatimat taidot ihmisenä kasvamisessa. Siinä nähdään laaja-alainen 

osaaminen vastauksena yhteiskunnan muutokseen. 

 

Laaja–alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman 

muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena 

toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon– ja taidonalat 

ylittävää ja yhdistävää osaamista. (Opetushallitus 2014, 20)  

 

Lonka (2018, 83) avaa kirjassaan asioita, jotka asettavat yhä suuremmat paineet omata 

hyvät sosiaaliset ja emotionaaliset taidot nyt ja tulevaisuudessa. Hänen mukaan muun 

muassa globalisaation, automatiosaation ja keinoälyn vaikutuksessa työt muuttavat 

muotoaan. Laaja-alainen osaaminen nousee arvoonsa. Tämän päivän koulutuksellisen 

haasteena pidetäänkin sitä, kuinka onnistutaan kehittämään oppijan tiedon luomista ja 

luonnollisia oppimisen tapoja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Onnistuakseen tämä 

edellyttää usein muutoksia opiskelijan ja opettajan rooleissa sekä opetuksen 

suunnitellussa ja toteuttamisessa. (Meriläinen & Piispanen 2013, 160.) 

Opetussuunnitelman perusteissa (2014) esitellään seitsemän laaja-alaista yli 

oppiainerajojen menevää osaamisen kokonaisuutta, joita koulussa tulisi oppia. Ne ovat 

ajattelu ja oppimaan  oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 

itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen. (Opetushallitus 2014, 18-23.) Edellä luetelluista taidoista 

käytetään myös termiä 2000-luvun taidot (Lonka 2018, 15). Nämä yhdessä muodostavat 

laaja-alaisen osaamisen. Häkkisen ja muiden (2016, 10) mukaan oppijan kehittyessä 
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yhdessä  taidossa, se antaa tukea kehittyä myös muissa taidoissa. Oppimista tapahtuu siis 

kokonaisvaltaisesti. 

 

Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja 

koskevaa pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen 

opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen 

maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. (Opetushallitus 2014, 31)  

 

Ilmiölähtöinen– tai pohjainen oppiminen yhdistetään vahvasti nykyisen 

opetussuunnitelman perusteista  (2014) nousevaksi asiaksi. Kuitenkaan näitä käsitteitä ei 

ole mainittu kertaakaan vuoden 2014 opetussuunnitelmassa. Eheyttäminen puolestaan 

mainitaan monessa eri kohtaa ja se voidaan liittää ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Lonka ja 

muut (2015) kirjoittavat kuitenkin ilmiöoppisen ja tiedonalalähtöisen eheyttävän 

opetuksen lähtökohtien olevan erilaiset. Eheyttävässä opetuksessa yhdistetään eri 

oppiaineita ja sisällöille yritetään löytää jokin oppiaineita yhdistävä tekijä. 

Ilmiöpohjaisessa oppimisessa lähtökohtana on oppijan omassa elämässä vaikuttavat asiat. 

(Lonka ym. 2015, 53.)  Ilmiöpohjaisen oppimisen toteuttaminen ei ole itseisarvo, mutta 

Lonkan ja muiden (2015, 50–51) mukaan ilmiöpohjaista oppimista voidaan pitää eräänä 

työvälineenä toteuttaakseen oppilaslähtöistä ja yhteisöllistä oppimista vuoden 2014 

opetussuunnitelman mukaisesti. Ilmiöpohjaista oppimista tarkastellaan tarkemmin tämän 

tutkimuksen luvussa 3. 

 

Aikuisten yhteistyö, kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa 

oppivana yhteisönä myös oppilaille. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa, oppimisen arvioinnissa ja 

tuessa sekä oppilashuollon toteuttamisessa. (Opetushallitus 2014, 35.) 

 

 

Aikuisten yhteistyön merkitystä ja tarvetta korostetaan monialaisia 

oppimiskokonaisuuksia rakennettaessa. Lehtonen (2016, 60) kirjoittaa tutkimusten 

todistavan ryhmän älykkyyden ja viisauden ylittävän moninkertaisesti yksilön 

älykkyyden. Hänen mukaan kuitenkin yhteisen älykkyyden saamista käyttöön hidastuttaa 

useat eri tekijät. Sahlbergin ja Leppiniemen (1994, 31) mukaan oppija tarvitsee 
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subjektiivisesti koettua henkistä ja älyllistä itsenäisyyttä voidakseen tuoda rakentavan 

panoksen omaan työyhteisöönsä. Yhdessä toimiminen ja sen kautta oppinen vaatii siis 

yhteisesti sovittua työskentelyaikaa. Parhaimmillaan koulussa toteutunut aikuisten 

välinen yhdessä toimiminen ja työskentely toimivat esimerkkinä myös oppilaille. Sen 

kautta heille voidaan välittää yhteistoiminnallisuuden tärkeys ja hyödyllisyys. 

 

4.3  Käsityö. musiikki ja äidinkieli opetussuunnitelmassa 

 

Seuraavaksi analysoidaan kolmen eri oppiaineen sisältöjä opetussuunnitelman 

perusteisiin (2014) pohjautuen. Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on kuvattu 

käsityön, musiikin ja äidinkielen oppitunneilta. Siitä syystä nämä oppiaineet nostetaan 

esiin. 

 

Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja 

käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden 

ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön ja 

kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan 

esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista. (Opetushallitus 

2014, 21)  

Työtapojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet 

sekä laaja–alaisen osaamisen kehittäminen. Oppiaineille ominaisten 

työtapojen käyttö edistää sekä jäsentyneiden tietorakenteiden 

muodostumista että taitojen omaksumista. Oppimisen kannalta tärkeitä 

ovat tiedon hankkimisen, käsittelyn, analysoimisen, esittämisen, 

soveltamisen, yhdistelemisen, arvioinnin ja luomisen taidot. Tutkiva ja 

ongelmalähtöinen työskentely, leikki, mielikuvituksen käyttö ja taiteellinen 

toiminta edistävät käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, kriittistä ja 

luovaa ajattelua sekä taitoa soveltaa osaamista. (Opetushallitus 2014, 30)  

 

Jokaista oppiainetta käsittelevässä osiossa opetussuunnitelmassa (2014) kirjoitetaan 

laaja-alaisen osaamisen kehittämisestä. Laaja-alaisen osaamisen taidot, joihin lukeutuvat 

Norrenan (2015, 28) mukaan oppimisen teemat ja tulevaisuuden taidot sekä työvälineet,  

muodostavat kokonaisuuden. Tältä osin voidaan löytää tiivis yhteys laaja-alaisen 

osaamisen, ilmiöpohjaisen oppimisen, opetuksen eheyttämisen ja monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien välillä.  Tässä tutkimuksessa analysoitavassa ilmiössä myös 

toteutuu laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. Jokaisessa (käsityö, musiikki, äidinkieli) 
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oppiaineessa korostuu taiteellinen toiminta. Myös mielikuvitus ja leikki ovat vahvasti 

mukana. Rissasen (2016, 144) mukaan taito- ja taideaineissa oppiminen perustuu 

erilaisten materiaalien käsittelyyn sekä kehon liikkeisiin. Käsityö ja musiikki luetaan 

taito- ja taideaineiksi (Opetushallitus 2014). Vaikka äidinkieli ei virallisesti olekaan 

taideaine, tässä tutkimuksessa toteutetussa ilmiössä yhtenä oppimismenetelmänä on 

käytetty näytelmää. Näin ollen äidinkielen toteutus menee tämän tutkimuksen puitteissa 

lähelle taito- ja taideaineiden toimintaa. 

 

 

Käsityö 1-2 lk: Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen 

kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on 

erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu 

oppiainerajat luontevasti ylittäen. (Opetushallitus 2014, 156) 

 

Oppiaineissa, jotka kuuluvat tämän tutkimuksen kontekstiin, mainitaan yhteiseen 

tekemiseen liittyviä asioita. Käsityön kohdalla opetussuunnitelmassa (2014) korostuu 

yhteisöllinen toiminta. Mikolan (2014) mukaan taito- ja taideaineiden opetuksessa 

vuorovaikutuksellisuus korostuukin vielä enemmän kuin muissa oppiaineissa, vaikka 

myös toisissa oppiaineissa käytetään erilaisia yhteistoiminnallisia työtapoja. Käsityön 

kohdalla puhutaan myös oppiainerajat ylittävästä opetuksesta. Sen toteuttaminen ei aina 

ole vaivatonta ja helppoa opettajalle. Kangas ja Seitamaa-Hakkarainen (2018) kirjoittavat 

muotoilun opetuksen haasteellisuudesta. Muotoilun (designing) opettaminen saattaa 

luoda paineita opettajalle. Hänen tulee hyväksyä epävarmuus, onnistua ylläpitää 

motivaatiota ja sitoutumista työhön, saada projekti onnistumaan rajatussa ajassa sekä 

ottaa huomioon ympäristö ja materiaalit. (2018, 605.) Hilmolan  (2011, 167) mukaan 

käsityön tulisi sitoutua laaja-alaisesti ihmisen elinympäristön luovuuteen, 

muotoutumiseen ja muotoiluun ilman materiaali- tai tekniikkarajoja. 

 

 

Musiikki 1-2 lk: Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään 

opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. (Opetushallitus 2014, 149). 

 

 

Musiikki liittyy opetussuunnitelman (2014)  mukaan luontevasti eheyttävään opetukseen. 

Musiikin opetuksen toimintatavat ovat muuttuneet. Aiemmin pulpetin takana, opettajan 
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säestyksellä laulava oppilas osallistuu nykyään usein itse aktiivisesti opiskeluun 

esimerkiksi bändissä soittaen. Tynjälän (1999)  mukaan oppijan rooli onkin muuttunut 

passiivisesta aktiivisemmaksi. Oppijasta on tullut aktiivinen, luova toimija, jonka 

osallistuminen tiedon rakenteluun ja yhteisölliseen toimintaan korostuu. (Tynjälä 1999, 

19–20.) Huttunen-Hildèn (2013, 141) kuitenkin toteaa, että on tärkeä miettiä oppijan 

polun rakentumista hänelle merkittävistä asioista ja pedagogisten menetelmien sopivuutta 

polkuun. Musiikin hahmottaminen on luontaisesti moniaistillista inhimillisen kokemisen 

tavoin (Ilomäki & Holkkola 2013, 214). Musiikki oppiaineena antaa hyvän 

mahdollisuuden kokea asioita yhä laajemmin eri aistein sen ollessa yhtenä osana 

ilmiöpohjaisen oppimisen kautta rakennettua opetusta. 

 

 

Äidinkieli 1-2 lk: Opetusta eheytetään niin, että äidinkielen taitojen 

oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri 

oppiaineiden yhteydessä.  (Opetushallitus 2014, 107.) 

 

 

Opiskeltaessa ilmiöpohjaisesti äidinkielen liittäminen yhdeksi oppiaineeksi on luontevaa. 

Sen kautta voidaan ilmaista sekä itseään että koko ilmiöön liittyviä asioita. Viestijän 

ollessa taitava, hän osaa ilmaista itseään niin, että tulee ymmärretyksi koko ryhmässä. 

Parhaimmillaan koko ryhmän vuorovaikutusta voidaan tukea yksilön itseilmaisun avulla 

ja oppimisprosessi etenee. (Harju 2014, 39.) Jokaiseen edellä esiteltyihin kolmeen 

oppiaineisiin liittyy olennaisesti luovuus. Mehtäläisen (2003) mukaan tiedollisen 

toiminnan seurauksena uusien, ennakoimattomien tulosten tuottamista kutsutaan 

luovuudeksi. Siihen liittyy kiinteästi uteliaisuus ja kyky huomata yhteyksiä näennäisesti 

toisiinsa liittymättömien aiheiden välillä. (Mehtäläinen 1993, 97.) Opetussuunnitelmassa 

korostetaankin kokonaisuutta opettamisessa oppiaineiden eriytyneiden sisältöjen sijaan. 

 



 23 

5 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää yhteistoiminnallisten työtapojen yhteyttä 

ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Lähdin etsimään vastausta kysymykseen kuvaamalla 

ilmiöpohjaisesti toteutettua monialaista oppimiskokonaisuutta. Eri oppiaineissa 

työskentelytavat saattavat olla erilaiset ja siitä johtuen halusin kuvata usean eri aineen 

oppitunnilla. Näiden tutkimusaiheiden pohjalta muotoutuivat seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

 

1. Millä tavoin yhteistoiminnallisia työtapoja toteutetaan ilmiöpohjaisesti 

rakennetussa projektissa peruskoulussa? 

 

2. Miten yhteistoiminnallisten metodien käyttäminen eroaa eri oppiaineiden 

kesken? 

 

Seuraavaksi käsitellään tutkimuksessa käytetyn aineiston keräämistä ja sen analysointia. 
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6 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetty aineisto ja sen kerääminen. Luvussa myös 

avataan, miten tutkimusaineistoa on analysoitu. 

 

6.1 Tutkimusaineisto ja aineiston keruu 

 

Aloitin tutkimusaineiston keräämisen valmistelun kartoittamalla mahdollisia kouluja, 

joissa kuvaaminen onnistuisi nopealla aikataululla. Sain sen onnistumaan lapsuuteni 

kotipaikkakunnan koulussa. Osan opettajakunnasta tunsin entuudestaan ja tätä kautta sain 

yhteyden kouluun. Opettajat olivat innostuneita ja koulussa oli meneillään 

oppimisprosessi, joka toteutettiin ilmiöpohjaisena oppimisena. Kirjoitin lomakkeet 

kuvauslupia varten ja lähetin ne koulun johtajaopettajalle sähköpostin välityksellä. Hän 

tulosti ne oppilaille, jotka veivät tutkimuslupalomakkeet kotiin tutkittaviksi ja 

allekirjoitettaviksi. Jokaisen oppilaan huoltaja antoi suostumuksen kuvaamiselle. Eskolan 

ja Suorannan (2008, 56) mukaan tutkimuksen luonne ja se, mihin tutkimuksessa pyritään, 

tulee saattaa tutkittavien tietoon. Koska tässä tutkimuksessa kuvauksen kohteena olleet 

oppilaat olivat alaikäisiä, luvat pyydettiin huoltajilta. Kun luvat olivat kunnossa, sovittiin 

koululle ja kuvattavan luokan opettajille parhaiten sopiva aika tutkimusmateriaalin 

kuvaamiseen. Ilmiön rakentamisen ohjaamiseen osallistui kaksi aikuista sekä kaksi 

harjoittelussa olevaa opiskelijaa. Opiskelijat olivat avustajan roolissa. 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu videoaineistosta. Kuvausajan kohta sijoittuu syksylle 

2018. Kuvasin aineiston itse kolmella eri oppitunnilla saman päivän aikana. 

Videoaineisto on kuvattu pienen kyläkoulun käsityön, musiikin ja äidinkielen tunneilta. 

Jokaista oppiainetta on videoitu yhden oppitunnin ajan. Kameroita oli yksi ja suoritin 

kuvauksen liikkumalla luokassa ja käsityötunnilla myös liikkuen luokasta toiseen samalla 

kuvaten. En itse osallistunut muulla tavoin tunnin kulkuun.  

 

Koko videoaineistoa (3x45min) käytettiin tutkimusaineistona. En nähnyt tarpeelliseksi 

rajata sitä johtuen aineiston pienuudesta. Eskola ja Suoranta (2008) kirjoittavat, että 

aineiston koolla laadullisessa tutkimuksessa ei yleisesti ottaen ole merkitystä tutkimuksen 

onnistumisen kannalta. Heidän mukaan ei ole olemassa tiettyä sääntöä, joka määrittäisi 
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tutkimusaineiston koon. Sopiva aineiston koko on yleisesti katsoen aina tapauskohtainen. 

Tutkijan tehtävä on yrittää ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja aineiston tehtävä on toimia 

siinä tutkijan apuna. (Eskola & Suoranta 2008, 62.)  

 

Kuvatussa tutkimusaineistossa kohderyhmänä oli yhdysluokka. Samassa luokassa 

opiskelivat esikoululaiset sekä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat. Oppilaat olivat 

iältään 6-8 vuotiaita. Oppilaita oli yhteensä 18. Käsityön ja musiikin tunneille 

osallistuivat kaikki oppilaat. Äidinkielen tunnille eivät osallistuneen esikoululaiset.  

Esikoululaisia oli neljä lasta. Äidinkielen tunnilla kuvatussa aineistossa työskentelee siis 

14  ensimmäisen ja toisen luokan oppilasta.  

 

 

 

       Esikoululaiset       1.luokkalaiset       2.luokkalaiset       Yhteensä 

Käsityö      4             8       6             18    

Musiikki      4             8       6             18 

Äidinkieli                   8       6                            14 

 

Taulukko 1. Eri oppiaineiden tunneille osallistuneiden oppilaiden määrä luokittain. 

 

 

Opiskeltavaa ilmiötä oli aloitettu rakentamaan jo ennen tutkimusaineiston kuvaamista. 

Kokonaisuuden suunnittelu ja ideointi olivat valmiina. Aihetta oli käsitelty ja toteutettu 

aiemmin samana syksynä myös ympäristöopin ja kuvataiteen tunnilla. Samaa ilmiötä 

jatkettiin nyt käsityön, musiikin ja äidinkielen oppiaineiden tunneilla. 

Tutkimusaineistona käytetyt videot sijoittuvat ilmiön rakentamisen keskivaiheelle. 

Saman ilmiön käsittelyä siis jatkettiin koulussa vielä tutkimusaineistona käytetyiden 

videokuvausten jälkeen. 

 

Käsityötunneilla oppilaat olivat valmistamassa itse valitsemaansa ja suunnittelemaansa 

viidakon eläintä. Osa oppilaista olivat suunnitteluvaiheessa. Suunnittelu tapahtui 

paperille piirtäen ja värittäen tai maalaten. Osalla oppilailla olivat suunnitelmat valmiina 

ja heidän kanssa siirryttiin sahaamaan ja maalaamaan puuosia sekä valitsemaan ja  
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liimaamaan työhönsä sopivia kankaita. Tuotteen valmistamiseen käytettiin sekä pehmeitä 

että kovia materiaaleja.  

 

Musiikin tunnilla videoaineisto koostuu ilmiön teemasta, ”Viidakko” -aiheeseen 

liittyvästä toiminnasta. Tunnin alussa laulettiin ja leikittiin kaksi laululeikkiä. Opettaja 

ohjasi aluksi toimintaa. Yhden laulu- ja leikkikerran jälkeen opettaja siirtyi luokkaan 

”oppilaaksi” ja eräs oppilaista toimi laululeikin johtajana. Tämän jälkeen siirryttiin 

yhteismusisointiin. Jokaiselle oppilaalle jaettiin soittimet, jotka muistuttivat viidakon 

ääniä ja ainakin mielikuvissa myös viidakossa käytettyjä soittimia (erilaisia rumpuja, 

triangeleita, palikoita, kalakumiraa ja kulkusia). Soittimet jaettiin arpomalla. Opettaja 

säesti pianolla. Alussa harjoiteltiin yhteisen rytmin löytymistä soittaen omia soittimiaan 

opettajan ohjaten rytmiä. Seuraavaksi yhdistettiin soittaminen ja laulaminen yhdessä 

viidakkoaiheista laulua. 

 

Äidinkielen tunnilla oppilaat harjoittelivat näytelmän esittämistä saman ilmiöteeman 

(viidakko) alla. Oppilaat olivat jo aiemmin harjoitelleet yhden kerran samaa näytelmää, 

joten roolijaot olivat selvät. Yksi oppilaista oli pois, joten hänen rooliin valittiin tuuraaja. 

Puolet oppilaista osallistuivat näytelmään ja toinen puoli luokasta toimi yleisönä. 

Esiintyjille jaettiin rooliin liittyvää rekvisiittaa (esim. päähineitä, silmälasit ja erilaisia 

korvia). Näytelmän jälkeen opettaja teetti oppilailla sanasanelun, joihin oppilaat saivat 

ehdottaa kirjoitettavia sanoja. Aiheena oli viidakon eläimet. 

 

6.2 Tutkimus- ja analyysimenetelmä 

 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimusotteella. Todellisen 

elämän kuvaaminen on laadullisen tutkimuksen perusta. Kohteen kokonaisvaltainen 

tutkiminen on tärkeää. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on paljastaa tai löytää 

tosiasioita olemassa olevien väitteiden todeksi osoittamisen sijaan. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 161.) Tutkimusaineistona käytetty video on kuvattu luokassa oppituntien 

aikana, joten aineisto on todelliseen elämään perustuva. 

 

Kyseessä on tapaustutkimus. Hirsjärvi ja muut (2009) toteavat, että kun yhtä tapausta 

tutkitaan riittävän syvällisesti, saadaan siitä selville keskeiset asiat ilmiön kannalta ja se, 

mitkä asiat toistuvat yleisesti ilmiöitä tutkittaessa (Hirsjärvi ym. 2009, 182). 
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Videoaineistoa on kuvattu kolmen eri oppitunnin aikana ja tarkoituksena oli löytää 

tutkimuksen kannalta keskeiset asiat näiden videoiden avulla. Analysoinnin kohteena 

olivat myös mahdollisten yhteneväisyyksien etsiminen eri oppiaineiden tunneilla ilmiötä 

rakennettaessa. Tutkijan roolista Eskola ja Suoranta (2008, 19) toteavat, että tutkijan 

aiemmat kokemukset vaikuttavat hänen omien havaintojen taustalla. Myös Hirsjärvi ja 

muut (2009, 161) kirjoittavat tutkijan omien arvolähtökohtien vaikuttavan siihen, miten 

tutkittava asia ymmärretään. Tutkijan omien ennakko-oletusten tiedostaminen 

tutkittavasta ilmiöstä  ja niiden huomioiminen on oleellista (Eskola & Suoranta 2008, 20). 

Olen pyrkinyt tekemään tutkimusta ilman ennakko-oletuksia. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kerätään yleensä metodeilla, joiden avulla 

saadaan esiin tutkimukseen osallistuneiden näkökulmat asioihin ja saadaan esille 

tutkittavien ”ääni”. Metodeja voivat olla esimerkiksi haastattelut, osallistavat 

havainnoinnit ja dokumenttien analysointi. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) Tämän 

tutkimusaineiston analyysi perustuu videodokumenttiin. Se on analysoitu 

teoriapohjaisella sisällönanalyysillä. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa sisällön 

analyysissa tavoitteena on saada kattava ja systemaattinen kuvaus aineistosta (Tuomi & 

Sarajärvi 2002; Seitamaa-Hakkarainen & Koskennurmi-Sivonen 2013).  Videoaineiston 

laadullinen analysointiprosessi on kattavaa ja systemaattista (Ash 2007). 

 

Teoreettinen viitekehys asetti raamit tutkimuksen analyysille. Teoriasta nousevien 

teemojen avulla (kts. yhteistoiminnallisuuden metodit) luokittelin videoitua 

tutkimusaineistoa viiden eri kategorian  alle. Aloitin analysoinnin videoaineiston 

katsomisella oppiainekohtaisesti etsien siitä mahdollisia yhteistoiminnallisen oppimisen 

tunnusmerkkejä. Videoaineiston metodisten valintojen ja kehityspolkujen suhteen Ash 

(2007) pitää välttämättömänä sitä, että tutkimuskysymysten asettelua, kohderyhmän 

valintaa ja analyyttisia valintoja ohjaa teoreettinen viitekehys.  Aineiston analyysin 

luonteeseen kuuluu syklisyys. Aineistoon perehtyminen ja luokittelun jäsentyminen 

kietoutuvat toisiinsa. Kategoriat kehittyvät analyysiprosessin aikana. (Kuusisaari 2016; 

Derry 2007; Seitamaa-Hakkarainen 2000.) Tässä tutkimuksessa kehitin 

yhteistoiminnallisista metodeista yksinkertaisemmat luokat. Jaoin osan metodeista 

pienempiin sektoreihin. Tämä selkeytti erottelemaan asioita, joita analysoin 

videoaineistosta. Kehittyneet luokat on kuvattu alla.  
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ALKUPERÄINEN METODI  UUSI LUOKKA 

Positiivinen sosiaalinen riippuvuus Ryhmässä työskentely 

Yksilöllinen vastuu Oma oppiminen ja kaverin auttaminen 

Osallistava, avoin vuorovaikutus   Vuorovaikutus  

- Oppilaiden välinen vuorovaikutus 

- Oppilas/oppilaat-opettaja välinen 

vuorovaikutus 

Sosiaalisten taitojen hallinta Yhteistyötaitojen käyttö 

Yhdessä tapahtuva arviointi    Arviointi ja palaute 

- Vertaisarviointi 

- Opettajan antama arviointi 

 

Taulukko 2. Muotoutuneet analysointiluokat Hellström ja muiden (2015) pohjalta.                                   

    

 

Katsoin ensin läpi jokaisen kolmen oppiaineen tunneilta kuvatut materiaalit 

tutkimusaineiston kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Seuraavaksi keskityin 

tarkastelemaan tarkemmin käsityön tunneilta kuvattua aineistoa. Katsoin aineiston 

uudestaan jakaen videon viiden minuutin mittaisiin osiin. Tarvittaessa kelasin videota 

takaisin päin ja tutkin kohtaa uudelleen. Kirjasin ylös edellä kuvattuihin luokkiin liittyviä 

havaintoja, jotka tulivat esiin tutkimusaineistosta. Litteroin puheen videoilta niiltä osin, 

joissa katsoin löytyvän yhteistoiminnallisiin luokkiin kuuluvia kommentteja ja toimintaa. 

Päädyin käyttämään analysoinnin apuna Wordia ja Exceliä sen sijaan, että olisin käyttänyt 

jotakin videon analysointi ohjelmaa. Tutustuin ELAN -ohjelmaa, mutta koin 

luontevammaksi kirjata esiin tulleita asioita ja käytettyjä lauseita Wordiin ja tekemään 

taulukoita Exceliin. Tein sinne taulukon yhteistoiminnallisuuden metodeista kehitellyistä 

luokista. Taulukkoon kirjasin kuhunkin luokkaan liittyvät esiin nousseet asiat.  

 

Seuraavaksi merkitsin värikoodein litteroidut kohdan 3 (vuorovaikutus) kaksi eri 

tarkastelukulmaa: oppilaiden välinen vuorovaikutus punaisella ja oppilaan-opettajan 

välinen vuorovaikutus keltaisella. Näin sain selvitettyä, minkä verran kommunikointia 

tapahtuu kunkin ryhmän välillä. Samoin koodasin myös kohdassa 5 (arviointi ja palaute): 
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vertaisarvioinnin punaisella ja opettajan antaman arvioinnin keltaisella. Koodaus helpotti 

tulosten jäsentämistä ja antoivat perspektiiviä siihen, miten arviointia on suoritettu. 

 

Analysoinnin edetessä etsin yhtäläisyyksiä ja eroja kolmen eri oppiaineen (käsityö, 

musiikki ja äidinkieli) sisällä muodostettujen luokkien sisältä. Aloitin luokan ”ryhmässä 

työskentely” yhtenäisten piirteiden ja eroavaisuuksien kartoittamisesta. Siirryin sen 

jälkeen tutkimaan löytyykö oppilaiden ja opettajan toiminnasta yhteneväisyyksiä ja 

eroavaisuuksia eri oppiaineiden sisällä ”ryhmässä työskentely” -luokan alla. Tein 

tutkimusta ja analysointia samalla tavalla jokaisen viiden luokan (ryhmässä työskentely, 

oma oppiminen ja kaverin auttaminen, vuorovaikutus, yhteistyötaitojen käyttö ja 

arviointi) sisällä oppiaineita vertaillen. Näiden avuksi tein taulukon, josta ilmenee määriä 

kussakin luokassa ja eri oppiaineissa esiintyneistä metodeista. 
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7 Tutkimustulokset 

 

Tässä luvussa tarkastellaan tämän tutkimuksen tuloksia. Alussa on esitetty tulosten 

yhteenveto ja sen jälkeen tulokset on esitelty muodostuneiden luokkien mukaan, jotka 

ovat ryhmässä työskentely, oma oppiminen ja kaverin auttaminen, vuorovaikutus, 

yhteistyötaitojen käyttö sekä arviointi. Jokaisen luokan yhteydessä on käsitelty tässä 

tutkimuksessa olleiden kolmen eri oppiaineen (käsityö, musiikki ja äidinkieli) 

oppitunneilla esiin nousseita asioita. Tutkimuksen tulokset on esitelty pääosin 

hyödyntäen oppitunneilla käytyjä keskusteluja. 

 

7.1 Tulosten yhteenveto 

 

Tutkimusaineistona käytetystä aineistosta nousi esiin, että  yhteistoiminnallisia 

toimintatapoja käytettiin jokaisella kolmella oppitunnilla. Toimintatapojen käytön 

runsaudessa oli kuitenkin eroja. Alla olevassa taulukossa on kuvattuna, miten käytetyiden 

metodien määrät ovat jakautuneet eri oppitunneilla. 

 

 

      Käsityö Musiikki Äidinkieli 

Ryhmässä toimiminen    14    6    7 

Oma oppiminen ja kaverin auttaminen 10    8    6 

Vuorovaikutus     16  11  12 

Yhteistyötaidot    12  13  13  

Arviointi     16  10  13 

Yhteensä     68  48  51 

 

Taulukko 3. Yhteistoiminnallisuuden ilmeneminen oppitunneilla. 

 

 

Selkeästi eniten, tarkasteltaessa viittä eri toimintatapaa kokonaisuutena (ryhmässä 

toimiminen, oma oppiminen ja kaverin auttaminen, vuorovaikutus, yhteistyötaitojen 

käyttö sekä arviointi), yhteistoiminnallisuutta käytettiin käsityötunneilla. Seuraavaksi 
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eniten niitä käytettiin äidinkielen tunnilla ja vähiten musiikin tunnilla. Kuitenkin erot 

musiikin ja äidinkielen tunneilla käytetyissä toimintatavoissa olivat varsin pieniä.  

 

Tarkasteltaessa yksittäin yhteistoiminnallisuuden metodeja ”ryhmässä työskentely” sekä 

”omaa oppimista ja kaverin auttamista” esiintyi eniten käsityötunneilla. Sekä musiikin 

tunnilla että äidinkielen tunnilla näitä kahta edellä mainittua yhteistoiminnallista työtapaa 

esiintyi suurin piirtein saman verran.  

 

”Vuorovaikutus” -metodia esiintyi jokaisella oppitunnilla saman verran. Samat oppilaat 

olivat sekä käsityötunneilla että musiikkitunneilla. Äidinkielen tunnilla ei ollut 

esikoululaisia. Myös aikuiset olivat osittain oppitunneilla erit. Oppilaiden välistä 

vuorovaikutusta havaittiin eniten sekä käsityön että äidinkielen tunneilla. Oppilaiden ja 

opettajan välinen vuorovaikutus oli tasaista jokaisella kolmella oppitunnilla oppiaineesta 

riippumatta. 

 

Käsityön tunnilla tuli esiin runsaimmin ”yhteistyötaitojen käyttö” -metodia. Musiikin ja 

äidinkielen tunneilla yhteistyötaitoja käytettiin suunnilleen saman verran. Erot 

oppiaineiden välillä eivät kuitenkaan olleet suuret, vaan jokaisessa kolmessa oppiaineessa 

esiintyi lähes saman verran yhteistyötaitojen käyttämistä. 

 

Yhdelläkään oppitunnilla ei ollut selkeää, tietoisesti toteutettua arviointia. Palautetta 

annettiin kuitenkin sanallisesti runsaasti. Palaute oli sävyltään pääosin positiivista. 

Vertaispalautetta esiintyi työskentelyn aikana eniten äidinkielen oppitunnilla. 

Seuraavaksi eniten sitä esiintyi käsityön tunnilla. Vähiten vertaispalautetta annettiin 

musiikin tunnilla. Myös opettajan antamaa palautetta tuli esiin jokaisella oppitunnilla. 

Runsaimmin sitä esiintyi käsityön tunnilla. Eri työvaiheissa oppilaiden näyttäessä töitään 

opettajalle, opettaja antoi kehuja ja palautetta. Samoin myös työskentelyä ja innokkuutta 

kehuttiin. Vähiten palautetta annettiin musiikin tunnilla. Alla olevassa taulukossa edellä 

kuvatut tulokset on esitetty oppiaineittain. 

  

Yhteistoiminnallisesti työskenneltäessä eri metodien erotteleminen omiksi alueiksi on 

haasteellista. Tämän vuoksi esitetyt tulokset ovat osittain limittäin meneviä. Tulokset on 

kuitenkin esitetty eri metodien alla, vaikka useat eri tilanteet oppitunneilla olisi voinut 

esittää myös jonkin toisen toimintatavan alla. Samaa tapahtumaa ei siis ole raportoitu 



 32 

kahta kertaa, vaikka se olisikin sopinut ehkä useankin eri metodin alle. Seuraavaksi on 

avattu tarkemmin jokaisen ryhmän alle tilanteita, jotka nousivat esiin oppituntien aikana.  

 

7.2 Ryhmässä työskentely 

 

Kaikissa kolmessa oppiaineessa, joita käytettiin tutkimusaineistona tässä tutkimuksessa, 

työskenneltiin osan ajan oppitunnista ryhmissä. Ryhmien koot vaihtelivat. Ryhmässä 

työskentely -teeman alle on valittu tilanteet, joissa oppilaat selkeästi työskentelevät 

pareittain tai suuremmassa ryhmässä ja työskennellessä kommunikoivat keskenään 

saavuttaakseen jonkin tietyn päämäärän. 

 

Käsityön tunnilla ryhmät muodostettiin tai muodostuivat sen mukaan, missä vaiheessa 

kunkin oppilaan oman tuotteen valmistaminen oli. Käytännössä jokainen työsti omaa 

tuotettaan, mutta ulkoisesti istuttiin pääosin ryhmämuodostelmassa. Jokainen kuitenkin 

tiesi, että työstettävä tuote on osa luokan seinälle yhteisesti koottavaa tuotetta. Ryhmän 

koko oli kahdestaan neljään (2-4) oppilasta riippuen työvaiheesta.  

 

Vaikka työn kohteena tässä työskentelyvaiheessa oli oma tuote, keskustelua oppilaiden 

välillä syntyi työskentelyn yhteydessä. Tutkimusaineistosta nousi esiin paljon tilanteita, 

joissa oppilaiden työskentely ryhmässä oli rakentavaa ja positiivista. Eräs oppilaista oli 

maalannut omaa työtään. Vieressä istunut kaveri sanoi: ”No nyt on hyvä.” Tämä 

kommentti osoittaa, että ryhmässä vallitsi hyvä yhteishenki ja työskentely on mukavaa. 

Oppilailla on tilaa ja halua antaa toisilleen positiivista palautetta heidän työskentelystään.  

 

Tilanteessa, jossa oppilaat olivat miettimässä kankaita, joita he käyttivät tuotteeseensa, 

työskenneltiin yhdessä. Aineistosta nousi esiin oppilaiden halu keskustella ja miettiä 

yhdessä valintojaan. Eräässä tilanteessa ryhmä koostui kolmesta oppilaasta, jotka yhdessä 

seisoivat kangaskasan vieressä ja suunnittelivat kankaan valintaa. He kävivät seuraavan 

keskustelun. 

 

 Oppilas 1: ”Onko tämä hyvä? Tai kato tätä!” Oppilas heilutteli kangastilkkuja. 

 Oppilas 2: ”Ota tuo sininen.” 

 Oppilas 3: ”Tuo soppii sulle.” 

 Oppilas 1: ”Joo mää otan. Ope! Mää otan tän.”  
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Kuva 1. Oppilaat valitsemassa kankaita 

 

 

Tilanteessa oppilas 1 sai tukea ja vahvistusta omalle mielipiteelleen muilta oppilailta. 

Yhteinen ajatusten vaihtaminen tukee yhteenkuuluvuuden vahvistumista, joka on 

Saloviidan (2006, 46-48) mukaan yksi yhteistoiminnallisuuden pääperiaate. 

 

Oppilaat seisoivat jonossa odottaen kovien materiaalien luokkaan siirtymistä. Jokainen 

oli piirtänyt omaan tuotteeseen kuvion, jonka avulla saatiin sahattua haluttu muoto 

eläimelle. Jonossa seistessä oppilaat yhdessä vertailivat ja näyttivät toisilleen, mitä kukin 

oli piirtänyt. Kyse oli oman tuotteen esittelystä, mutta jokainen tiesi, että ne lopulta 

päätyvät yhdessä rakennettavaan kokonaisuuteen luokassa. Ryhmä mietti ilman ohjausta 

ja pyyntöä, mikä työ on haasteellisempi toteuttaa ja mikä helpompi. 

 

Erään ryhmän työvaiheena oli sahaus. Höyläpenkin ääressä oli työskentelemässä kolme 

oppilasta samaan aikaan.  Yksi oppilaista oli saanut sahauksen tehtyä ja toinen tuskasteli 
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tylsän sahan kanssa. Ryhmässä haluttiin auttaa ja edistää toisen työskentelyä, joka 

ilmenee keskustelussa, jonka oppilaat kävivät keskenään. 

 

 Oppilas 1: ”Ei tää sahhaa.” 

 Oppilas 2: ”Ota tämä saha, tää on hyvä saha.” Oppilas ojensi sahan toiselle. 

 Oppilas 1: ”Kiitos. Tässä sulle hiomapaperi, jota tarvit seuraavaksi.” Oppilas an-

 taa hiomapaperin toiselle oppilaalle. 

 

 

Musiikin tunnilla työskenneltiin pääosin yhdessä kokonaisena ryhmänä. Ainoastaan 

tunnin alussa luokan oppilaat jaettiin kahteen eri ryhmään. Molemmille ryhmille annettiin 

omat laululeikit. Tarkastelen tähän liittyviä tuloksia luvussa 7.3. 

 

Koko luokka musisoi yhdessä. Jokaisella oppilaalla oli soitettavanaan oma soitin. Luokka 

muodosti kokonaisena luokkana ryhmän, jossa jokaisella oli oma vastuu soittimestaan. 

Jokaisen osallistuminen oli tärkeää ja näin saatiin muodostumaan orkesteri. Soittamiseen 

yhdistettiin myös laulaminen. Tässä työskenneltiin yhdessä yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi. Tässä vaiheessa tuntia pienempiä ryhmiä ei muodostettu. 

 

Äidinkielen tunnilla luokan oppilaat muodostivat kaksi ryhmää. Toisen ryhmän oppilaat 

toimivat näytelmän esiintyjinä ja toiset yleisönä. Näytelmässä roolien esiintyjät miettivät 

yhdessä, miten kukin esittää roolinsa. Opettaja oli aikaisemmissa harjoituksissa jo käynyt 

asioita läpi, joita on hyvä ottaa huomioon esiintymisessä. Tässä tilanteessa oppilaat 

keskenään palauttivat asioita mieleen ennen esiintymistä. Keskustelusta kävi ilmi, että 

haluttiin yhdessä onnistua ja mielipiteitä uskallettiin antaa toisille rohkeasti. Useassa 

kommentissa käytettiin sanoja ”sun kannattaa”, ”pitäiskö tehdä” ja ”ensin näin… sitten 

näin”. Yhdessä ideoiden ja ryhmässä miettien edistettiin yhteisen näytelmän harjoittelua 

ja onnistumista. Yleisönä toiminut ryhmä ei käynyt keskustelua ryhmänä toimimisesta. 

 

7.3 Oma oppiminen ja kaverin auttaminen 

 

Tässä kohdassa on analysoitu tilanteita, joissa omasta työskentelystä otetaan vastuu, 

mutta samalla myös huomioidaan kaverin auttaminen. Työskentely ei aina ole tapahtunut 

ryhmässä, vaan ollaan osittain työskennelty myös itsenäisesti. Osa tilanteista, jotka ovat 
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esitelty kohdassa ryhmätyöskentely (kohta 7.2) olisivat sopineet myös tähän kohtaa, 

mutta analysoin tässä muita tähän soveltuvia tutkimusaineistosta nousseita tilanteita. 

 

Käsityöntunnilla oli tilanne, jossa kahden oppilaan seuraava työvaihe oli valita 

papukaijan pyrstösuliksi mieleinen kangas työstettäväksi. Opettaja ohjasi molemmat 

oppilaat tutkimaan kirjoitettua ohjetta. Tässä kohtaa nousi esiin selvästi tilanne, jossa 

päämääränä oli selvittää itselle seuraava työvaihe, mutta haluttiin myös edistää toisen 

oppimista. Oppilaat kävivät seuraavan keskustelun työn ohjeen ääressä. 

 

 Oppilas 1: ”Tässä on ohje. Lue sää, mää en vielä kunnolla ossaa.” 

 Oppilas 2: ”Joo, mää jo osaan aika hyvin.” Oppilas alkoi lukea ääneen pienem-

 mälle kaverilleen ohjetta ja osattiin jatkaa oman työn edistämistä.  

 

 

 

Kuva 2. Oppilaat tutkivat yhdessä ohjetta. 

 

 

 Jokaisen vastuu yhteisestä luokkatilasta tuli esiin tilanteessa, jossa eräs oppilas oli jo 

siivonnut oman paikkansa. Opettaja ohjeisti oppilasta kiertelemään luokassa ja 
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katsomaan, olisiko jotain siivottavaa paikassa, jossa on työskennelty yhdessä. Oppilas 

meni kasaamaan jokaisen käyttämiä kankaiden palasia laatikkoon. Näin hän itse 

työskennellen otti vastuun myös yhteisestä työskentelystä ja viihtyvyydestä. 

 

Eräässä tilanteessa kolme oppilasta oli höyläpenkin ympärillä. Yksi oppilaista ihmetteli 

ääneen, miten lauta saadaan kiinni höyläpenkkiin. Tässä tilanteessa opettaja pyysi 

vieressä sahaavaa oppilasta auttamaan kaveria laudan kiinnittämisessä. Auttaminen 

tapahtui ilman vastustusta. Apua antanut oppilas oli jo itse oppinut taidon ja jakoi 

osaamistaan myös vertaiselleen. Tässä tilanteessa käytiin seuraava keskustelu. 

 

 Oppilas 1: ”Minä en ossaa laittaa lautaa. Miten päin tämä piti laittaa?” 

 Opettaja: ”Autatko X (oppilas 2) Y:tä (oppilas 1) kiinnittämään laudan?” 

 Oppilas 2: ”Okei, voin auttaa.” Oppilas opasti kaveria laittamaan laudan oikein. 

 

 

Kuvatuista videoista nousi esiin myös tilanteita, joissa apua olisi voinut kysyä kaverilta, 

joka oli lähellä, mutta siitä huolimatta pyydettiin opettaja apuun. Tunnin alussa opettaja 

oli ohjeistanut oppilaita sekä tutkimaan kirjoitettuja ohjeita että kysymään tarvittaessa 

lähellä olevalta kaverilta apua. Oppilaat ovat tutkimusaineistossa pieniä ja tämä varmasti 

vaikuttaa tähän. Eräs esimerkki tästä on seuraavaksi esitelty tilanne. Oppilas 1 mietti 

ääneen ohjeen äärellä: ”Mitähän tää tarkottaa, että aloitetaan maalaus laajimmasta 

värialueesta? Mikä on laajin värialue?” Oppilaan vieressä seisoi toinen oppilas. Siitä 

huolimatta apua tarvinnut oppilas huusi opettajalle, joka oli luokan toisella puolella ja 

kysyi apua häneltä. 

 

Tutkimusaineistossa nousi esiin myös oppilaiden välistä kilpailua ja tilanne, jossa oppilas 

ei auttanut kaveriaan. Eräs oppilaista ei saanut kiinnitettyä lautaa ja yritti kysellä apua 

kaveriltaan. Vieressä ollut oppilas ei reagoinut avun pyyntöön, vaan jatkoi omaa 

työskentelyään. Oppilaiden välinen kilpailu tuli esiin eräässä kohdassa, jossa oltiin 

sahaamassa. Oppilas sanoi toiselle: ”Minä sahhaan paljon nopiampaa kuin sinä.” Toinen 

oppilaista ei reagoinut tähän kommenttiin. Sahlbergin ja Leppilammen (1994, 60) 

mukaan kilpailu voi joskus olla perusteltua ja hyvä oppimisen muoto, mutta usein siihen 

kuitenkin sisältyy negatiivinen asenne. Edellä kuvatussa tilanteessa oli toden näköisesti 

juuri näin. ”Nopea sahaaja” halusi viestiä kaverilleen olevan tässä asiassa taitava. 
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Musiikin tunnilla muodostettiin kaksi ryhmää, joista molemmista valittiin leikin ohjaaja, 

joka toimi myös ”esilaulajana”. Hänen tehtävänään oli olla esimerkkinä muille ryhmänsä 

jäsenille. Molemmat ryhmät lauloivat yhtä aikaa ja tarkoituksena oli muodostua koko 

luokan käsittävä yhteinen iso kuoro. Jokaisen tehtävänä oli ottaa vastuu omasta 

toiminnastaan leikkimällä ja laulamalle oman ryhmän yhteistä laulua. Omalla 

vastuunottamisella saatiin aikaiseksi yhteinen päämäärä, onnistunut kokonaisuus. Leikin 

ohjaajana toiminut oppilas oppi itse huomaamaan, mitä vaatimuksia ja taitoa johtamiseen 

tarvitaan. Samalla hän ohjasi kavereitaan olemalla esilaulajana ja laulun johtajana. 

 

Äidinkielen tunnilla esiintyjäryhmän suunnitellessa näytelmän esitystä, haluttiin 

ehdotella kaverille roolin toteuttamista. Samalla autettiin kaveria ja myös itse harjoiteltiin 

yhteisen projektin suunnittelua. 

 

7.4 Vuorovaikutus 

 

Koulussa tapahtuu vuorovaikutusta  monin eri tavoin ja lähes koko ajan, kun kaksi tai 

useampi henkilö on samassa tilassa. Kommunikointia ja vuorovaikutusta voi tapahtua 

puheen avulla, ilmein, elein ja muiden kehonkielen kautta ilmenevien tapojen kautta. 

Tässä tutkimuksessa on analysoitu pääasiassa vuorovaikutustilanteita, joissa 

kommunikointiin liittyy puhe. Vuorovaikutustilanteissa on nostettu esille kohtaamiset, 

joista on välittynyt positiivinen ilmapiiri. Myös joitakin ilman puhetta tapahtuneita 

tilanteita on lisäksi nostettu esiin. Tässä luvussa esiintyvissä vuorovaikutustilanteissa 

heijastuu eri tavoin avoin vuorovaikutus joko oppilaiden kesken tai opettajan ja 

oppilaiden välillä. Myös aiemmin kohdissa 7.2 ja 7.3 analysoiduissa tilanteissa esiintyy 

lähes koko ajan vuorovaikutusta. Näitä tilanteita ei kerrata tässä. Niiden lisäksi on etsitty 

uusia vuorovaikutustilanteita. 

 

7.4.1 Oppilaiden välinen vuorovaikutus 

 

Käsityön tunnilla oppilaiden välistä vuorovaikutusta oli paljon. Sitä tapahtui sekä 

pareittain että isommissa ryhmissä. Tuotteita työstettäessä oppilaiden keskustelujen 

sisällöt liittyivät pitkälti työn sisältöön, mutta välillä oppilaat keskustelivat muistakin 
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asioista. Eräässä tilanteessa kaksi oppilasta istui vierekkäin penkillä hioen omia töitään. 

Samalla he kävivät seuraavan keskustelun. 

 

 Oppilas 1: ”Onkohan tätä hiottu jo tarpeeksi?” Ojentaa toiselle oppilaalle kokeil-

 tavaksi lautaa. 

 Oppilas 2: ”Aika sileä jo on. Ehkä tuosta vielä vähän. Kohta on muuten välitunti, 

 ollaanko hippaa? Pyyetäänkö muutki mukaan?” Keskustelu jatkui eteenpäin. 

 

Kahdestaan käydyssä keskustelussa oppilaiden välillä heijastuu halu olla myös 

isommassa porukassa. Avointa vuorovaikutusta on havaittavissa edellä käydyssä 

keskustelussa. Ryhmään halutaan ottaa useampia henkilöitä, joita ei nimetä, vaan 

käytetään sanaa ”muut”, joka voidaan ajatella tarkoittavan kaikkia luokan oppilaita.  

 

Kolme oppilasta miettivät yhdessä väritystä omaan työhönsä. Eräs oppilaista sanoi 

menevänsä kaapille, jossa on maalit ja niiden avulla aikoi suunnitella maalien värit. Kaksi 

muuta oppilasta sanoivat tulevansa mukaan. Kaikki kolme siirtyivät yhdessä maalikaapin 

luokse ja jatkoivat keskustelua. Tyytyväisen näköisenä, välillä ääneen nauraen, oppilaat 

saivat värit valittua ja kukin palasi paikalleen jatkamaan omaa työskentelyä. 
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Kuva 3. Oppilaat miettivät värien valitsemista. 

Musiikin tunnilla jaettiin oppilaille soittimet. Oppilaat vertailivat hiljaisella äänellä 

toistensa kanssa soittimia ja miettivät jonkin soittimen käyttötapaa opettajan jatkaessa 

soittimien jakamista. Eräs oppilas kuiskasi vieressä istuvalle, että miten päin soitinta 

pidetään. Toinen oppilaista neuvoi ja näytti soittimen pitämisen. Rakentava 

vuorovaikutussuhde syntyi kaverin ollessa toisen apuna. 

 

Oppilaat esittelivät jokainen oman soittimensa toisille oppilaille. Tässä toiset auttoivat 

tarvittaessa. Jos joku oppilaista ei tiennyt soittimen nimeä ja  miten sitä soitetaan, kaverit 

auttoivat. Oppilaiden välillä vuorovaikutusta syntyi keskustelemalla ja soitinta 

näyttämällä. Jokainen oppilas sai tarvittaessa avun ja soittimen esittely oli mielekästä 

oppilaille. 

 

Kalakumira -nimistä soitinta esiteltäessä, oppilaat kävivät keskustelua keskenään. He 

miettivät ja muistelivat, että ovat itse tehneet aiempana vuonna kyseisen soittimen. 

Tämän muisteleminen oli oppilaille mieleistä. Asiasta käytiin seuraava iloinen 

keskustelu. 

 

 Oppilas 1: ”Me tehtiin viime vuonna tuo soitin ite.” 
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 Oppilas 2: ” Niin tehtiinki. Se oli tosi hauskaa.” 

 Oppilas 3: ” Niin oli. Sitte me vielä perustettiin krokotiiliorkesteri.” 

 

Laululeikkejä laulettaessa kaksi oppilasta oli leikkejä ohjaamassa. Heidän tehtävänä oli 

toimia leikkien vetäjinä ja vuorovaikutuksen muodostuminen tapahtui laulujen kautta. 

Leikkijät katsoivat ohjaajia ja jokainen yhtyi leikkiin ja lauluun. Laulamisen ja 

leikkimisen jälkeen oppilaat keskenään naureskelivat ja totesivat, että ei onnistunut niin 

hyvin kuin olisi voinut. Tämä keskustelu tapahtui iloisessa ja kannustavassa hengessä. 

 

Äidinkielen tunnilla oppilaat esittivät näytelmää. Ensimmäisenä vuorosanan lausuja oletti 

osaavansa ulkoa oman repliikin. Kuitenkin toisin kävi. Esiintyjää lähimpänä oleva oppilas 

ojensi oman kirjansa näyttelijälle ja näin hän sai apua vuorosanoihin. Kommunikointi 

tapahtui ilman puhetta. Esiintyjä kuitenkin ymmärsi, että kaverin antama kirja on 

tarkoitettu hänelle avuksi. Vuorovaikutus tapahtui toisen kehon kieltä lukemalla. 

 

Näytelmään osallistujat ja yleisönä toimineet oppilaat olivat näytelmän ajan jatkuvassa 

vuorovaikutussuhteessa. Näyttelijät keskustelivat keskenään näytelmässä ja yleisö 

seurasi tarkasti näytelmän etenemistä välillä hymyillen. Näytelmän lopuksi kumarrettiin 

ja yleisö antoi aplodit. 
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Kuva 4. Oppilaat esittämässä näytelmää. 

 

 

7.4.2 Oppilaan/oppilaiden ja opettajan välinen vuorovaikutus 

 

Käsityön tunnilla  alussa koko luokka oli yhdessä samassa tilassa. Silloin käytiin yhteistä 

keskustelua, johon oppilaat osallistuivat aktiivisesti. Opettaja esitteli tehtävää tuotetta ja 

palautti oppilaille mieleen kesken olevan tuotteen valmistamista. Oppilaat kertoivat, 

missä vaiheessa kukin oli. Oppilaat olivat innostuneita ja uskalsivat tuoda rohkeasti esiin 

omia mielipiteitään. Tässä tilanteessa eräs oppilaista pohti ääneen kankaanpalan 

muotoilua. Opettaja vastasi kannustavasti, oppilaan mielipiteen huomioon ottaen, 

kysymykseen. Alla on kyseinen keskustelu. 

 

 Oppilas: ”Saako kangaspala olla minkä vaan muotoinen? Vaikka enkelin siipi?” 

 Opettaja: ”Sitä voidaan miettiä, tai saa se olla, jos se sun mielestä sopii papukai-

 jalle pyrstöksi.” 
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Tuotteen hiontavaiheessa opettaja meni auttamaan oppilasta, kun hän mietti onko lauta jo 

riittävän sileä. Opettaja rohkaisi oppilasta vielä jatkamaan hiomista ja samalla 

keskusteltiin työskentelystä rakentavasti. Oppilas olisi ollut valmis luovuttamaan, mutta 

opettaja otti jaksamisen yhteiseksi asiaksi ja rohkaisi oppilasta näin. 

 

 Opettaja: ”Tämä onkin sinulla aika haastava lauta, kun tässä on näitä hakasia niin 

 paljon.” 

 Oppilas: ”No nii onki. En jaksa enää.” 

 Opettaja: ”Eiköhän me jakseta, autan sinua vähän eteenpäin, jatkat sitten itse lop-

 puun.”  

 

Keskustelun ja opettajan antaman avun jälkeen oppilas jatkoi työskentelyään. Kannustus 

ja lämmin vuorovaikutus auttoivat oppilasta yrittämään ja jaksamaan. 

 

Useassa kohtaa tuntia opettaja ja eri oppilaat miettivät ratkaisua oman työn 

suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Rohkaisutilanteissa opettaja usein kosketti oppilaan 

olkapäätä ja samalla jutteli rauhoittavasti oppilaille. Tämän tyylisiä tilanteita nousi 

tutkimusaineistosta esiin neljä kertaa käsityötunnin aikana. Vuorovaikutusta tapahtui 

samanaikaisesti sekä puhuen että tuntoaisti avulla. 

 

Musiikkitunnin alussa opettaja kertoi tunnin kulusta. Eräs oppilas viittasi ja opettaja antoi 

hänelle puheenvuoron. 

 

 Oppilas 1: ”Eilen sain sählypallosta takaraivoon, tännään sain jalkapallosta pää-

 hän” 

 Opettaja: ”Sattuiko sinuun?” 

 Oppilas 1: ”Ei…” 

 Oppilas 2: ”Mihin kohtaa se pallo osui?” Keskustelua jatkettiin vielä hetki. 

 

Opettaja kuunteli oppilaan huolen. Myös vieressä istuva oppilas osallistui keskusteluun 

ja huolehti kaverista. Hetken asiasta keskustellen päästiin jatkamaan musiikin tuntia. 

Oppilas esitti asiansa spontaanisti ja sai aikaan ennalta arvaamattoman 

vuorovaikutustilanteen. Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen on 
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yhteistoiminnallisuuden eräs tavoite (Sahlberg & Leppilampi 1994, 68). Tässä tilanteessa 

harjoittelu tapahtui luonnollisessa tilanteessa. 

 

Tunnilla laulua johtamaan tarvittiin yksi oppilas. Opettaja kysyi, kuka haluaisi olla 

apuopettajan. Jokainen oppilas viittasi ja useasta suusta kuului: ”Minä, minä.” Avoin 

vuorovaikutus tulee esiin siitä, että jokainen luokan oppilas olisi halunnut tulla luokan 

eteen johtamaan. Myös kiinnostus asiaan ja koulussa viihtyvyys, jotka Longan ja 

kumppaneiden (2015, 73) mukaan synnyttävät oppimisen ilon, heijastuivat tässä 

tilanteessa. 

 

Oppilaille jaettiin soittimia. Opettajan ja oppilaiden välillä käytiin koko ajan keskustelua. 

Oppilaat osallistuivat rohkeasti ja innokkaasti vuorovaikutustilanteisiin. Tässä tilanteessa 

keskusteltiin Tsempe -rummun rakenteesta. Vuorovaikutustilanteessa opettaja liitti 

soittimen esittelyn myös käsiteltävänä olevan ilmiön aiheeseen, viidakkoon.  

 

 Opettaja: ”Muistatteko, että jos tätä rumpua soittaessa on sormuksia kädessä, ne 

 otetaan pois. Varsinkin aitoa rumpua soitettaessa.” 

 Oppilas: ” Mitä siinä on sitten päällä, joku lautanenko?” 

 Opettaja: ” Siinä on aitoa nahkaa. Se vois nyt olla pian sitä norsun nahkaa tai 

 jotakin. Tämä rumpu on nyt muovikalvolla.” 

 

Tunnilla toteutetuista laululeikeissä eräässä tilanteessa vuorovaikutusta tapahtui täysin 

ilman puhetta. Laulujen viimeiset säkeistöt esitettiin ilman ääntä käyttäen kehoa 

kommunikaation välineenä. Oppilaat ja opettaja leikkivät laulua nyökyttäen päätään 

(linnut nokkivat), heiluttaen käsiään ja jalkojaan (linnut leikkivät) ja tehden käsillä 

ympyrää (lintu oli valtaavan iso). Jokainen leikkiä tiesi, mitä tehtiin, vaikka puhetta ja 

laulua ei kuulunut. Vuorovaikutustilanne muodostui kehonkieltä ja liikkeitä käyttäen. 

 

Äidinkielen oppitunnilla opettaja jakoi oppilaille näytelmässä tarvittavia päähineitä ja 

muuta rekvisiittaa. Opettaja ja oppilas muodostivat kahdenkeskisen 

vuorovaikutustilanteen, kun oppilas haki rekvisiitan opettajalta. Lähes jokaisen oppilaan 

kohdalla opettaja vaihtoi muutaman sanan siitä, miksi kyseisestä juttua käytetään 

esityksessä. Oppilaiden ilmeet olivat iloiset ja kohtaamiset olivat positiivisia. 
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Joitakin oppilaita harmitti, kun he eivät osanneet vuorosanoja ulkoa. Opettaja selitti 

oppilaille, että tämä oli vasta toinen harjoittelu kerta ja että sanoja ei tarvitse vielä 

osatakaan ulkoa. Samalla opettaja innosti oppilaita sanomalla, että sitten kun harjoituksia 

on ollut lisää, oppilaat ihan varmasti oppivat vuorosanat tarvitsematta kirjaa avuksi. 

Kannustava palaute antoi vuorovaikutustilanteelle rakentavan sävyn. 

 

Tunnilla oltiin aloittelemassa sanelua. Eräs oppilaista huolehti, että toinen tehtävä 

edelliseltä tunnilta on vielä kesken. Keskustelussa opettajan ja oppilaan välillä tuli esiin 

opettajan halu rohkaista oppilasta. Puheen avulla käydyn vuorovaikutustilanteen kautta 

oppilas sai mielestään pois oman huolenaiheen.  

 

 Oppilas: ” Hei ope, mulla on aivan kesken vielä edellisellä tunnilla aloitettu juttu.” 

 Opettaja: ” Ei haittaa (oppilaan nimi) yhtään, vaikka onkin kesken. Jatketaan siitä 

 myöhemmin. Ota vaan oma vihko ja tehdään tämä nyt.” 

 

Eräässä tilanteessa oppilaan vihko oli hukassa. Oppilas hieman varoen sanoi sen 

puuttuvan. Opettaja lohdutti oppilasta sanoen: ”Ei haittaa yhtään, jokaisella unohtuu 

joskus jotain. Otetaan paperi ja kirjoitat siihen.” Opettajan rakentama lämmin ja oppilasta 

lohduttava vuorovaikutustilanne auttoi pientä oppijaa suhtautumaan hänelle isolta 

tuntuvaan ongelmaan luonnollisesti. 

 

Rakentavaan vuorovaikutukseen vaikuttaa myös huumorin käyttö. Eräs oppilas kaiveli 

pulpettiaan ja ei löytänyt sieltä tarvittavaa kynää. Opettaja meni etsimään kaveriksi ja 

samalla käytiin seuraava huumorin sävyttämä keskustelu, josta huomaa oppilaiden 

ymmärtävän, että opettaja ei ole tosissaan. 

 

 Opettaja: ” Eihän kukaan oo syöny X:n kynää?”  

 Oppilas 1: ”En mää oo.” 

 Opettaja: ”Ei oo Y:kään syöny.” 

 Oppilas 2: ”Mulla on kyllä hirviä näläkä, mutta en määkään oo sitä kyllä syöny.” 

 

Tunnilla tehdyssä sanelussa käytetyt sanat eivät olleet opettajan valitsemat. Ennen 

sanelun aloittamista opettaja pyysi oppilailta apua. Oppilaat saivat ehdottaa, mitä 

viidakon eläimiä opettaja sanelee. Oppilaat viittasivat aktiivisesti ja ehdotettujen eläinten 
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pohjalta käytiin erilaisia keskusteluja eläinten asuinpaikasta ja ravinnosta. Vuorovaikutus 

opettajan ja oppilaiden kesken oli tiivistä. Opettaja antoi kiitosta oppilaille, hienosti 

viittaamisesta, vaikka jokainen olisi halunnut antaa oman ehdotuksensa. 

 

 

 

Kuva 5. Oppilaat haluavat ehdottaa sanoja. 

 

 

7.5 Yhteistyötaitojen käyttö 

 

Tässä luvussa on esitelty tutkimusaineistossa esiin nousseita tilanteita, joissa on 

havaittavissa yhteistyön tärkeys ja sen johdosta tapahtuva oppiminen. Useissa tilanteissa 

opettaja on ohjaamassa rakentuvaa yhteistä pohdiskelua ja keskustelua. 

 

Opettaja kertasi edellisellä käsityötunneilla tapahtuneen työskentelyn ja tuotteen 

valmistamiseen käytettävät työvaiheet ennen kuin ryhdyttiin jatkamaan työskentelyä. 

Oppilailta kysellen ja heitä osallistaen saatiin muodostumaan yhteistyötä. Oppilaat omilla 

vastauksillaan auttoivat toisia muistamaan eri työvaiheet. Tällä tavoin harjoiteltiin 

yhteistyötaitojen käyttöä ja samalla näin työskennellen oppilaille muistui mieleen, missä 

vaiheessa oma työ on ja mitä tehdään seuraavaksi.  

 

Eräässä oppitunnilla esiin tulleessa keskustelussa hyödynnettiin yhteisestä työskentelystä  

saatavaa hyötyä. Yhden oppilaan tekemässä suunnitelmassa oli väritykseen käytetty lähes 

kymmentä eri väriä. Suunnitelman toteutus sellaisenaan oli mahdoton. Työtekniikkana 

oli maalaus ja suunnitelmaan piirretyiden pienten alueiden maalaaminen ei olisi 
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onnistunut. Opettaja, suunnitelman tehnyt oppilas sekä hänen kaverinsa keskustelivat 

suunnitelmasta. Keskustelussa pohdittiin, miksi suunnitelman toteuttaminen sellaisenaan 

ei ole mahdollista toteuttaa.  Yhdessä myös mietittiin lopullista toteutusta. 

Yhteistyötaitojen käyttö ja yhdessä työskentelyn merkitys heijastui keskustelussa yhdessä 

ideoiden. 

 

 Opettaja: ”Katsotaanpa tätä suunnitelmaa yhdessä. Miten me voitaisiin yhdistellä 

 alueita, että ne olisi helpompi maalata? Ootko ajatellu laittaa tänne mustaa, tuohon 

 sinistä ja tuonne mustaa?” 

 Oppilas 1: ”Mää haluaisin laittaa tänne vihreää.” Oppilas näyttää puupalikasta 

 valittua kohtaa. 

 Oppilas 2: ”Tuolla on piirretty mustaa, tuolla ylhäällä. Laita tuonne mustaa maa-

 lia.” 

 Opettaja: ”Kuullostaisko tämä hyvältä suunnitelmalta? Eli tuonne ja tuonne vih-

 reää ja tuonne sitten mustaa ja sinistä?” 

 Oppilas 1: ”Joo.”  

 

 

Oppilas vaikutti tyytyväiseltä ja helpottuneelta yhdessä tehtyyn lopulliseen 

suunnitelmaan. Ennen tätä tilannetta hän raapi päätään ja mietti ääneen, että maalaaminen 

ei onnistu. 
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Kuva 6. Maalaamisen suunnittelua. 

 

 

Musiikin oppitunnilla jaettiin soittimia. Ennen kuin soittimia alettiin jakaa, kerrattiin 

yhdessä miettien, miten toimitaan soittimien kanssa. Oppilaita pyydettiin myös 

perustelemaan, miksi näin toimitaan. Tässä tilanteessa käytiin seuraava keskustelu, jossa 

yhteistyötaitojen käytön merkitys nousee esiin. Samassa tilanteessa voidaan huomata 

myös luokassa olevan vuorovaikutuksen avoimuus. 

 

 Opettaja: ”Muistathan, kun haet paikalle soittimen, niin mitä pitääkään muistaa?” 

 Useampi oppilas yhteen ääneen: ”Hiljaa.” 

 Opettaja: ” Miksi?” 

 Oppilas: ”Ettei sulla mee korvat.” 

 Opettaja nauraen: ”Sehän se vielä puuttuis. Jokaisen korvien vuoksi maltetaan olla 

 soittamatta ennen kuin annetaan lupa.” 

 

Tilanne jatkui niin, että oppilaat hakivat heille tulevat soittimet. Samalla soittimet 

esiteltiin luokkakavereille. Osa oppilaista (esikoululaiset) tutustuivat kyseisiin soittimiin 
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ensimmäisen kerran. He eivät tienneet soittimen nimeä, eivätkä osanneet kertoa omasta 

soittimestaan mitään. Tässä kohtaa opettaja pyysi muita oppilaita auttamaan ja 

kertomaan, mikä soitin on ja miten sitä soitetaan. Joidenkin soitinten kohdalla opettaja 

meni oppilaan luokse ja näytti henkilökohtaisesti, miten soitinta pidetään ja soitetaan. 

Näissä tilanteissa vieressä istuvat ”isommat oppilaat” antoivat vielä lisäohjeita. Näin 

hyödynnettiin yhteistyötaitojen hallintaa ja niiden harjoittelemista.  

 

Äidinkielen tunnilla esitetty näytelmä vaati esiintyjiltä yhteistyötaitojen käyttämistä. 

Yhdessä esiintyen ja omat vuorosanat omalla vuorolla lausuen muodostui näytelmä. 

Opettaja korosti ennen näytelmän alkamista, että muistakaa tehdä yhteistyötä. Hän 

tarkensi, että jokaisella on esityksessä oma rooli ja hyvällä yhteistyöllä saadaan 

muodostettua mahtava esitys. Ensimmäisellä esityskerralla oppilaat keskittyivät 

lukemiseen. Ohjattua yhteistyötä ei syntynyt. Näytelmä esitettiin uudestaan. Sitä ennen 

yhdessä mietittiin, miten voitaisiin päästä parempaan lopputulokseen. Näin harjoiteltiin 

yhteistyötaitojen kehittämistä ja kehittymistä itse miettien sekä toisille oppilaille vinkkejä 

antaen. 

 

Yhteistyötaitojen käyttö tuli esiin myös tilanteessa, jossa oppilaat ehdottelivat 

kirjoitettavia sanoja sanelukirjoitukseen. Yhdessä mietittiin eläinten elinoloja ja samalla 

tuli esiin myös niiden käyttämä ravinto. Tässä yhteydessä tuli ilmi myös ilmiöoppimiseen 

liitetty piirre, jossa ilmiötä tutkitaan oppiainerajat ylittäen.  

 

7.6 Arviointi ja palaute 

 

Millään tutkimusaineistoksi kuvatuilla oppitunneilla ei suoritettu ohjattua arviointia 

yhteisesti. Työskentelyn aikana kuitenkin ilmeni tilanteita, joissa tapahtui arviointia sekä 

oppilaiden välillä että opettajan antamana. Arviointi tapahtui usein palautteen 

antamisena. Ihmeen (2009, 90) mukaan koulun kaikissa vuorovaikutustilanteissa 

tapahtuu arviointia. Osa siitä on tiedostamatonta toimintaa oppilaskavereilta tai opettajilta 

ja osa palautteesta on  tietoisesti annettu oppilaalle hänen opiskelustaan. 

 

 

 

7.6.1 Vertaisarviointi 
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Oppitunneilla, jotka olivat tämän tutkimuksen aineistona, ei tehty tietoista 

vertaisarviointia tai -palautetta. Toppingin (2009, 20) mukaan vertaisarvioinnissa 

oppilaat arvioivat ja pohtivat muiden oppilaiden tuotosten tai esityksen laatua, arvoa tai 

tasoa. Tuntien aikana oppilaiden välisestä keskustelusta kuitenkin löytyi piirteitä, jotka 

tulkitaan tässä arvioinniksi palautetta antamalla. 

 

Käsityötunnilla kolme oppilasta työskenteli yhdessä saman höyläpenkin luona. Jokainen 

sahasi omaa tuotettaan. Lisäksi yksi oppilas oli jonottamassa paikkaa itselleen samaan 

höyläpenkkiin. Tässä yhteydessä käytiin seuraava arviointikeskustelu. 

 

 Oppilas 1: ”Onkohan tämä sahattu riittävästi?” 

 Oppilas 2 (jonotti höyläpenkille): Sahhaa vielä vähän tuosta, sitten on tosi hyvä.” 

 

Oppilaat keskustelivat keskenään ja arvioivat työn tulosta. Tämä ei ehkä ollut tietoista, 

mutta arviointia tapahtui. Huomioitavaa on myös se, että höyläpenkin ääreen 

työskentelemään pääsyä odottava oppilas jaksoi antaa palautetta toiselle oppilaalle. 

Palaute oli sellainen, että odottava oppilas (oppilas 2) joutui vielä hetken jonottamaan 

kauemmin. Ryhmässä toimivien keskinäinen palautteen antaminen on Sahlbergin ja 

Leppilammen (1994, 69) mukaan yhteistoiminnallisuuden eräs työtapa. 

 

Musiikintunnilla ei pyydetty oppilaita antamaan palautetta toisille työskentelystä. Esille 

tuli kuitenkin joitakin tilanteita, joissa arviointia tapahtui ja palautetta työskentelystä 

annettiin. Musiikin tunnilla harjoiteltiin yhteisen rytmin löytymistä omia soittimia 

käyttäen. Opettaja pyysi oppilaita itsenäisesti miettimään, miten rytmin pitäminen 

kenelläkin onnistui.  Tätä arviointia ei purettu millään tavalla. 

 

Eräs oppilaista antoi positiivista palautetta toiselle oppilaalle tämän soittotaidosta. 

Oppilas soitti kalakumiraa. Vieressä istuva esikoululainen katsoi soittamista ja käytiin 

alla oleva keskustelu. 

 

 Oppilas 1: ”Miten sää ossaat soittaa noin hyvin tuota outoa soitinta? 

 Oppilas 2: ”Mää oon soittanu ennenki.” 
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Oppilas ei tiedostanut arvioivansa kaverin soittotaitoa. Spontaanisti oppilas kehui 

ihmetellen toisen taitavuutta. 

 

 

Kuva 7. Oppilas soittaa kalakumiraa. 

 

 

Äidinkielen tunnilla ensimmäisen näytelmäharjoittelukerran jälkeen oppilaat miettivät 

yhdessä, missä onnistuttiin ja mitä olisi vielä mahdollista kehittää. Ensin esittäneet 

oppilaat itse miettivät onnistumisiaan ja kehittämiskohteita. Eräs esittänyt oppilas löysi 

kehittämiskohteen omasta toiminnastaan. Hän esitti seuraavan näkökulman. 

 

 

 Oppilas 1: ”En osannut heti omia sanoja, ku mulla meni hukkaan kohta, mistä olis 

 pitäny lukia.” 

 Opettaja: ”Mietitäänpä yhdessä, miten tällaisessa tilanteessa voitaisi toimia.” 

 Oppilas 2: ”Ei se haittaa, vaikka muitten pitää odottaa, mitä esittäjä sannoo.” 
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 Oppilas 3: ”Niin tai toinen voi auttaa ja näyttää, missä kohtaa ollaan.” 

 

 

Kun esiintyjät olivat antaneet palautteen toiminnastaan, yleisönä toimineet oppilaat saivat 

kertoa mielipiteensä. Erään esiintyvän oppilaan rooli oli mato. Hänen roolistaan käytiin 

seuraava keskustelu. 

 

 Oppilas 1: ”Mato voisi hyvemmin nauraa.” 

 Opettaja: ”Muistatteko, kun aiemmin keskusteltiin, että mato voisi olla niin 

 iloinen, että kierisi maassa ja iloisesti hihittelisi.” 

 Oppilas 2: ”Kunnolla kieris ja kikattelis”. 

 

Tämän keskustelun jälkeen yhdessä mietittiin ja harjoiteltiin iloista hihittelyä. Käydyn 

keskustelun, rohkaisevan palautteen ja yhdessä harjoittelun jälkeen madon roolia esittänyt 

oppilas rohkaistui seuraavassa harjoituksessa kierimään ja hihittelemään. 

 

Jokaisen esityksen jälkeen annettiin aplodit esittäjille. Tätä voidaan pitää myös palautteen 

antamisena, vaikka se on myös yleisesti käytetty tapa.  

 

 

7.6.2 Opettajan tekemä arviointi 

 

Käsityötunnilla erillistä arviointia tunnin aikana tehdystä toiminnasta ei tehty.  Opettaja 

antoi oppilaille palautetta heidän työskentelystään tuntien aikana. Osa palautteesta 

suunnattiin tehtyyn tuotteeseen. Eräässä tilanteessa oppilas oli maalannut omaa tulevaa 

papukaijaa. Hän näytti sitä opettajalle ja tuotetta verrattiin suunnitelmaan. Maalaus ja 

suunnitelma erosivat runsaasti toisista. Asiasta käytiin seuraava keskustelu, jossa opettaja 

ja oppilas miettivät työn tulosta. Opettaja antoi palautetta rohkaisevasti oppilaalle. 

 

 Oppilas: ”Ope kato, mitä mää oon maalannut.” 

 Opettaja: ”Vau. Siinä on hienoa väri. Verrataanpa tuohon suunnitelmaan.” 

 Oppilas: ”Tää meni nyt kokonaan vihreäksi, ois pitäny olla mustaakin.” 

 Opettaja: ”Kelpaako tuo mitä oot tehnyt sinulle?” 

 Oppilas: ”Joo. Tää on siisti.” 
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 Opettaja: ”Sittenhän tuo on onnistunut. Ei haittaa, jos suunnitelmat muuttuu työtä 

 tehdessä.” 

 

Palautetta annettiin myös oppilaiden opituista taidoista ja työskentelystä. Eräässä 

tilanteessa useat oppilaat pyysivät yhtä aikaa opettajaa auttamaan ja kyselivät seuraavaa 

työvaihetta. Opettaja kehui isompien oppilaiden jo osaavaan hienosti lukea. Sen jälkeen 

opettaja ohjasi ”taitavia oppilaita” siirtymään työohjekortin luokse selvittämään, mitä 

seuraavaksi tehdään. Opettaja lähestyi positiivisen palautteen kautta oppilaita ja vasta sen 

jälkeen ohjasi eteenpäin. 

 

Musiikkitunnilla arviointia tapahtui palautteen antamisena oppilaille. Opettaja antoi 

palautetta hyvin onnistuneesta yhteissoittamisesta ja kehui oppilaiden kehittymistä ja 

keskittymistä. Myös laululeikkien jälkeen, jossa oppilaat itsenäisesti leikkivät ja 

lauloivat, opettaja antoi positiivista palautetta ja sanoi: ”Se meni hyvin.” Lonka (2015) 

kirjoittaa rakentavan palautteen antamisen olevan oikea-aikaista ja tulevaisuuteen 

suuntaavaa. Sen pohjana on ihmisen vahvuudet. Tämän avulla tapahtuu oppimista ja 

reflektiota. (Lonka 2015, 72.) 

 

Opettaja antoi erään laulukerran jälkeen, jossa oppilaat oli jaettu kahteen ryhmään ja 

ryhmät lauloivat saman aikaisesti eri lauluja, hymyssä suin seuraavan palautteen: 

”Muutenhan tämä meni tosi hyvin, mutta tehän aloitte laulamaan toisten ryhmien 

lauluja.” Todellisuudessa kokonaisuus siis ei ollut sellainen kuin sen oli tarkoitus olla. 

Tämä palaute annettiin huumorilla. Tilanteesta huomasi, että oppilaat ymmärsivät 

palautteen laadun ja opettajan huumorin. Oppilaat alkoivat nauramaan ja eräs oppilaista 

totesi, että eihän se onnistunut ollenkaan. 

 

Opettaja antoi palautetta, joka oli sävyltään positiivista, äidinkielen tunnilla työskentelyn 

lomassa. Oppilaat ehdottivat sanelukirjoitukseen viidakkoaiheeseen liittyviä eläimiä. 

Opettaja kehui oppilaita, että he tietävät valtavan määrän eri eläimiä. Tähän liittyen 

keskusteltiin opettajan kannustaessa seuraavasti. 

 

 Opettaja: ”Ehdottakaapa seuraava eläin.” 

 Oppilas: ”Papukaija.” 



 53 

 Opettaja: ”Tämä onkin hyvä sana. Nyt on tullut aika vaikeitakin ja pitkiä sanoja, 

 mutta eiköhän me yhdessä niistä selvitä. Jos tulee vaikeuksia, ratkotaan niitä sitten 

 yhdessä.” 

 

Näytelmäharjoitusten välillä ja niiden jälkeen opettaja yhdessä oppilaiden kanssa mietti, 

missä onnistuttiin ja mitä voitaisiin vielä kehittää. Erillistä arviointia ei tapahtunut, vaan 

arviointi tapahtui myös tässä vaiheessa oppituntia palautteen muodossa työskentelyn 

keskellä. 
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8 Tutkimuksen luotettavuus  

 

Tutkijan työn tärkeä osa on luotettavuuden arviointi. Kvalitatiivisessa tutkimuksen 

luottavuutta voidaan lisätä niin, että tutkija kertoo tarkasti miten tutkimus on toteutettu ja 

avaa tutkimuksen eri vaiheet (Hirsjärvi ym. 2009, 232). Olen pyrkinyt selostamaan 

tarkasti ja avoimesti tutkimuksen teon sekä sen etenemisen eri vaiheet. Tutkimuksessa 

tulee ilmi missä ja milloin se on toteutettu. Olen myös kuvannut tarkasti kontekstin, missä 

videointi on tapahtunut. Kuvauskohteena olevat henkilöt on kuvailtu avoimesti, kuitenkin 

niin, että heidän anonymiteettinsä säilyy. Lichtman (2013) esittelee tutkimuksen eettisiä 

periaatteita. Sen mukaan tutkittavien anonymiteetti ja yksityisyys on taattava. Hänen 

kirjoittamien muiden periaatteiden mukaan tutkimus ei saa vahingoittaa tutkimukseen 

osallistuvia, aineistoa on käsiteltävä luottamuksellisesti ja aineiston tulkinnassa 

väärinymmärryksiä tulee välttää. (Lichtman 2013, 52–53, 55.) En ole luovuttanut 

aineistoa muiden nähtäväksi ja pyrkimyksenäni on ollut tulkita aineisto rehellisesti. 

 

Tässä tutkimuksessa tarvittiin tutkimusluvat, koska kuvasin tutkimusaineiston koulussa 

ja kuvauskohteena olivat alaikäiset lapset. Eskolan ja Suorannan (2008, 56) mukaan 

tutkimukseen osallistuville on selvitettävä tutkimuksen luonne ja se, mikä on tutkimuksen 

pyrkimys. Liitin tutkimuslupaan selitteen tutkittaville ja heidän huoltajilleen, että käytän 

kuvattua aineistoa ainoastaan tämän pro gradu -tutkielman tekemiseen (liite 1).  Näin he 

saivat tiedon siitä, mihin videoaineistoa käytettiin. Tutkimukseen osallistuminen oli 

täysin vapaaehtoista. 

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012, 4, 6) on toteuttanut tutkijoiden työskentelyn 

tueksi julkaisun, jonka tavoitteena on auttaa tutkijoita hyvän tieteellisen käytänteen 

toteutumisessa. Olen pyrkinyt tutkimusta tehdessä toimimaan näiden ohjeiden mukaan 

noudattaen rehellisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä tutkimusprojektia tehdessä että 

tutkimustuloksia tallentaessa ja esittäessä. Tutkimustuloksiin on sisällytetty oppilaiden ja 

opettajien puheessa esiin tulleita suoria lainauksia. Tämä lisää tulosten luotettavuutta. 

Tutkimuksessa käytetyt lähdeviittaukset on merkitty hyvän käytänteen mukaisesti ja näin 

muiden tutkijoiden tekemä työ ja heidän saavutukset on huomioitu. Samalla lukijoille 

annetaan mahdollisuus tarkistaa itse tiedon alkuperä. 
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Yksi luotettavuutta heikentävä asia saattaa olla se, että kuvaus suoritettiin ainoastaan 

yhdellä laitteella. Informaatio, jota olisi luokassa ollut tutkimusaineiston kannalta 

saatavissa, jäi näin kapeammaksi kuin sitä olisi saatu useammalla laitteella kuvatessa. 

Osalla oppitunneilla oppilasryhmä jakautui eri luokkiin ja näin kuvaaminen tapahtui 

samaan aikaan vain osan porukan keskellä. Kuvaajia oli ainoastaan yksi ja tämän vuoksi 

tein ratkaisun kuvata ainoastaan yhdellä laitteella. 
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9 Pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää yhteistoiminnallisten metodien toteutumista 

ilmiöpohjaisesti toteutetussa opetuksessa peruskoulussa. Koin haasteellisena 

yhteistoiminnallisuuden metodien esiin nostamisen erillisinä toimintoina. Niiden 

eritteleminen omiksi metodeiksi opetuksessa ei ole yksiselitteistä. Jokin yksittäinen 

toimintatapa voidaan yhdistää useaan eri metodiin. Kuvatuilla oppitunneilla useat 

tapahtumat olisikin voinut analysoida monen eri metodin yhteydessä. Jokainen viidestä 

metodista on liitettävissä jollakin tapaa yhteiseen toimimiseen, joiden kautta on tarkoitus 

tapahtua oppimista. Vuorovaikutus on läsnä aina yhdessä työskennellessä. Rakentava 

vuorovaikutus oli kuitenkin yksi yhteistoiminnallisuuden metodeista.  

 

Tutkimusaineistoa analysoidessa pohdin, kuinka suuri merkitys yhteistoiminnallisuuden 

toteutumiselle on koulun koolla ja henkilökunnan määrällä. Tämän tutkimuksen 

analysoinnin kohteena olleet videot koostuivat pienen kyläkoulun oppitunneista. 

Yhteisöllisyys on usein runsasta tämänkaltaisissa kouluissa. Yhteistyötä eri luokka-

asteiden välillä tehdään runsaasti ja myös opettajien yhteistyö usein lisääntyy pienessä 

työyhteisössä. Juhlat ja muut tilaisuudet järjestetään aina koko koulun voimin. Yhdessä 

tekeminen hitsaa koko porukan yhteen. Vaikka yhteistoiminnallisia työtapoja esiintyy 

runsaasti koulussa, ei ole yksiselitteistä, onko toiminta kokonaisuudessaan 

yhteistoiminnallista. Piirteitä käytetyistä yhteistoiminnallisuuden toimintatavoista nousee 

runsaasti esiin tässäkin tutkimuksessa. Jäin miettimään, mikä on se esiintyvien metodien 

määrä, joka määrittää onko opetus yhteistoiminnallista vai ei. Hellström ja muut (2015, 

21) toteavatkin olevan haastavaa sisäistää yhteistoiminnallisuuden idea ja käyttää sitä 

menestyksellisesti.  

 

Analysoidut videot oli kuvattu yhdysluokassa. Luokka koostui kolmesta eri ikäluokasta. 

Yhdysluokkaopetus mahdollistaa luonnollisesti tapahtuvan eheyttävän opetuksen ja 

oppilaille muodostuu mahdollisuus auttaa nuorempaa. Vertaisoppimista tapahtuu ilman 

erillisiä järjestelyjä. Opetushallitus (2014, 38) on kirjoittanut julkaisussaan 

yhdysluokkaopetuksen antavan hyvät edellytykset monialaisten oppimiskokonaisuuksien 

käyttöön hyödyntäen vertais- ja mallioppimisen  mahdollisuuksia. Ilmiöpohjaista 

oppimista käyttäen on mahdollisuus saadaan siis luotua hyvät oppimismahdollisuudet 
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yhdessä tutkien ja ihmetellen yhdysluokassa. Toisaalta opetus kolmelle eri luokkatasolle 

luo haasteita opettajalle enemmän kuin yhden ikäryhmän opettaminen. Yhteistyö 

henkilökunnan  välillä on lienee yksi tärkeä voimavara opetuksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa. 

 

Mielestäni ilmiöpohjaisen oppimisen toteuttamisessa voidaan hyödyntää 

yhteistoiminnallisia työtapoja. Metodien käyttö antaa tukea ilmiöpohjaisen oppimisen 

kautta rakennettuun monialaiseen oppimiskokonaisuuteen. Tämä tuli ilmi myös tässä 

tutkimuksessa. Aineistosta nousi esiin, että eri oppiaineissa saman ilmiön äärellä 

työskennellen oppilaille muotoutui tietynlainen tapa kommunikoida. Yhdessä pohtien ja 

työskentelyn lomassa palautetta antaen positiivinen ilmapiiri nousi vahvasti esiin. Tämä 

sopii hyvin myös voimassa olevan opetussuunnitelman (2014) henkeen. Sen mukaan 

ilmiöitä tutkitaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä. Tutkimusaineistosta nousi esiin 

myös toisesta huolehtiminen ja auttaminen. Sahlberg ja Leppiniemi (1994, 68) 

kirjoittavat, että yhteistoiminnallisessa oppimisessa oppilaita ohjataan ottamaan vastuu 

sekä omasta että toisten edistymisestä ja pyrkimyksenä on kehittää monipuolisia 

sosiaalisia taitoja ilman kilpailua. Lonka (2015) pitää tärkeänä pyrkimystä kehittää 

oppilaiden joustavien taitoja. Hänen mukaan eräs tapa tähän on lähestyä ilmiötä usean eri 

oppiaineen perspektiivistä. (Lonka 2015, 71.) Tässä kohtaa voidaan kirjallisuudesta 

löytää yhtymäkohta yhteistoiminnallisen ja ilmiöpohjaisen oppimisen välillä. 

 

Vaikka yhteistoiminnallisuus ja ilmiöoppiminen ”keskustelevat” keskenään, 

yhteistoiminnallinen oppiminen ei välttämättä sovellu jokaiseen vaiheeseen ilmiötä 

rakennettaessa. Välillä on varmasti tuloksellisempaa käyttää jotakin muuta opetustapaa. 

Esimerkiksi tässä tutkimusaineistossa oli oppitunneilla vaiheita, joissa työskenneltiin 

itsenäisesti ilman yhteisen päämäärän saavuttamista ja välillä opetus oli selkeästi 

opettajajohtoista. Opettaminen on jatkuvaa muutosta. Koulussa oppimiseen vaikuttavat 

sekä opettaja että muut lapset. He vaikuttavat toistensa toimintaa ja myös oppivat paljon 

toisiltaan. (Lonka 2015, 72.) Ei siis ole tarkoituksen mukaista pitäytyä ainoastaan 

yhteistoiminnallisissa metodeissa, vaan joustavasti hyödyntää niiden käyttöä. Itse 

ajattelin ennen tämän tutkimuksen tekemistä, että yhteistoiminnallisten metodien 

käyttäminen olisi luontevampaa taito- ja taideaineissa kuin muissa oppiaineissa. 

Tutkimus kuitenkin osoittaa, että metodeja käytetään myös esimerkiksi 

äidinkielentunnilla. Ehkä opettavaa oppiainetta tärkeämpää onkin se, että 
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yhteistoiminnallisuuden idea on sisäistetty ja koko koulun henkilökunta on perillä ideaan 

kuuluvista elementeistä. 

Tässä tutkimuksessa arviointia tapahtui suullisen palautteen muodossa työskentelyn ja 

opiskelun ohessa. Oppilaita tuettiin rakentavasti ja työskentelyä kehuttiin. Oppilaiden 

kehittyminen itsensä tuntevaksi ja hyväksyviksi ihmisiksi on Atjosen (2007, 34) mukaan 

jatkuvan arvioinnin tarkoitus. Arvioinnin tekeminen haastaa koulumaailmassa. Millä 

tavoin sitä on mielekästä järjestää? Miten kokonaisen projektin eri vaiheiden arvioinnit 

saadaan näkyviksi? Mikä painoarvo on itsearvioinnilla ja vertaisarvioinnilla verrattuna 

opettajan antamaan arviointiin? Atjonen (2007) on kirjoittanut, että arvioinnin tulisi olla 

innostavaa ja motivoivaa. Positiivisten arviointikokemusten kautta oppilaita kannustetaan 

oppimiseen ja yllä pidetään opiskelumotivaatiota. (Atjonen 2007, 80.) Arvioinnin 

antamisessa onkin tärkeää miettiä, miten palautetta voidaan antaa rakentavasti ja oppilaita 

eteenpäin innostaen. Koen opettajan roolin ja esimerkin olevan se voima, joiden avulla 

myös oppilaat oppivat antamaan toisilleen kannustavaa arviointi. Monipuolisten, 

oppilaskeskeisten, yhteistoiminnallisten työtapojen ja arviointikäytänteiden avulla 

jokaisella on mahdollisuus kokea itsensä arvokkaaksi. Saamalla tarvittavan tuen ja 

palautteen opiskeluprosessissa saavutetaan myönteisiä arviointikokemuksia. (Atjonen 

2007, 80.)  

 

Tätä tutkimusta tehdessä mietin, että olisi ollut mielenkiintoista tutkia 

yhteistoiminnallisuutta koko rakennetun ilmiön ajan. Projektin eri vaiheissa voidaan 

hyödyntää erilaisia metodeja. Ilmiön aihetta mietittäessä ehkä korostuvat erilaiset asiat 

kuin sitä rakennettaessa. Jatkotutkimuksen aiheeksi sopisikin projektien eri vaiheiden, 

ideoinnista projektin loppuun viemiseen ja arviointiin asti, yhteistoiminnallisten 

työtapojen käytön vertaileminen. Mielenkiintoista olisi myös tutkia, sisäistävätkö 

opettajat itse käyttäneensä yhteistoiminnallisia metodeja ja kokevatko he niiden käytön 

hyödyttävän ilmiöpohjaisesti toteutetun projektin rakentumista. 

 

Ilmiöpohjainen oppiminen, jossa yhdessä työskennellen edetään opiskelussa, saattaa olla 

hedelmällistä myös opettajalle. Lonka (2015, 98) kirjoittaa parhaimmillaan oppimisen 

olevan yhteisöllinen tutkimusprosessi, jossa luodaan uutta ymmärrystä ja mahdollisesti 

myös uutta tietoa. Nykyajankoulussa opettajan ei enää ole tarkoitus olla kaiken osaava ja 

tietävä. Yhä enenemässä määrin kannustetaan yhteiseen tutkimiseen ja tiedon 

hakemiseen. Toiminnallisuus ja sen kautta oppiminen tukee myös oppilaita, joille 
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oppimisessa on haasteita. Hellströmin ja muiden (2015, 18) eräs työkalu ongelmia ja 

haasteita kohdatessa on yhteistoiminnallisten keinojen käyttäminen. Olisikin  

mielenkiintoista tutkia  onko tilanteisiin, joissa lapsella on haasteita koulun käymisessä, 

saatu apua yhteistoiminnallisten metodien käytön kautta. 

 

Toivon tämän tutkimuksen antavan lukijalle näkökulmia yhteistoiminnallisten metodien 

käytön ja ilmiöpohjaisen oppimisen keskinäisestä toimivuudesta. Eri opetusmenetelmät 

eivät ole toisiaan pois sulkevia, vaan ne täydentävät toinen toisiaan. 
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LIITE 1 

 

TUTKIMUSLUPA PRO GRADU -TUTKIELMAAN 12.10.2018  

                                                                                                    

  

Hei,  

opiskelen käsityönopettajaksi Helsingin yliopistossa. Kerään aineistoa Pro gradu-

tutkielman tekemiseen kuvaamalla oppitunteja eri kouluissa. Kuvaamista varten tarvitse

n oppitunneille osallistuvan oppilaan vanhemman luvan.   

  

Oppilaat esiintyvät tutkimuksessa niin, että heitä ei voida tunnistaa. Kuvattua aineistoa 

käytetään ainoastaan tähän tutkimukseen.   

  

Lapsen nimi: ____________________________________  

 

 

Annan luvan kuvata lastani.         Kyllä ____              Ei ____  

  

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Paikka ja päiväys 

 

 

_______________________________________________  

Vanhemman allekirjoitus  

  

  

 

Ystävällisin terveisin Ruusa Toljamo  

 


