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1 Johdanto 
 

Vuosi 2020 on ollut Covid-19 pandemian vuoksi historiallinen monellakin tavalla. 

Kasvatusalalla suuren muutoksen aiheutti koulujen sulkeminen pandemian 

leviämisen ehkäisemiseksi maaliskuussa. Oppilaat eivät vain jääneet kotiin, vaan 

opetus siirrettiin kotona tapahtuvaksi etäyhteyksien avulla. Opetus toteutui hyvin 

eri tavoin eri paikkakunnilla ja eri opettajien toimesta (Ahtiainen, Asikainen, 

Heikonen, Hienonen, Hotulainen, Lindfors, Lindgren, Lintuvuori, Oinas, Rimpelä 

& Vainikainen 2020, 7).  

 
Ted Fuller ja Sari Söderlund (2002) pohtivat verkossa tapahtuvan oppimisen ja 

tiedon sisältöjen mahdollisia toteutumismalleja vuosituhannen alussa Academic 

practices of virtual learning –artikkelissaan. He olivat huolissaan yliopisto-

opetuksen tulevaisuudesta ja pohtivat etäopetuksen merkitystä 

korkeakoulutuksessa maailmassa, jossa tietoa on helposti saatavilla rajattomasti 

ja nopeasti. Heidänkään tulevaisuudenkuviinsa ei sisältynyt maailmanlaajuinen 

pandemia, jonka seurauksena opetus siirtyisi verkkoon etäopetukseksi kaikilla 

kouluasteilla kaikilla mantereilla.  

 

Seurasin itse keväällä 2020 pandemian vaikutuksia laajasti työssäni sairaalassa, 

täysin etäopinnoiksi siirtyneissä opinnoissani Helsingin ja Jyväskylän 

yliopistoissa sekä kotona kolmen lapseni etäkoulunkäyntiä myötäeläessäni. 

Kevään aikana kävi kokemusperäisesti selväksi, kuinka tärkeää 

kouluympäristöön kuuluva vuorovaikutus ystävien sekä opettajien kanssa on 

osalle nuorista. Toisten oppimiseen sillä ei ehkä ole juurikaan vaikutusta. 

Mediasta saimme lukea, että toiset pikemminkin kukoistivat etäopetuksessa. 

Tarkastelen tutkielmassa vuorovaikutuksen merkitystä ja kokemuksia 

etäopetuksen aikana oppilaan näkökulmasta. Tutkielman teoreettisessa 

viitekehyksessä keskitytään vuorovaikutukseen opetuksessa sekä etäopetuksen 

eri osa-alueisiin. Tutkimukseni rakentaa ymmärrystä etäopetuksen käytänteistä 

ja tarjoaa näin myös tietoa kotitalousopetuksen kehittämiseen 

verkkoympäristössä (vrt. Rantanen & Palojoki 2015, Sundqvist, Korhonen ja 

Eklund 2020, Niittylä 2020, Rydberg 2021). 



 

2 
 

 

Kotitalous on oppiaineena sekä toiminnallinen että vuorovaikutukseen nojaava 

taitoaine. Etenkin käytännön sovellukset tehdään lähiopetuksessa yleensä 

ryhmässä ja tehtävän tuloksena on valmis työ, ruoka tai leivonnainen. Saara 

Niittylän (2020, 45-46) maisterintutkielmassa todetaan, että kotitalousopettajat 

ovat joutuneet pohtimaan taidon etäopetusta, Covid-19 pandemian aikana. 

Opettajat ovat todenneet vuorovaikutuksellisuuden muuttuneen etäopetuksessa 

paljon. Irene Rydbergin (2021) maisterintutkielmassa selvisi, että 

kotitalousopettajien digiosaaminen kehittyi etäopetusjakson aikana, vaikka 

opettajilla oli sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia kotitalousopetuksen 

järjestämisestä poikkeusoloissa. Samoin Ahtiainen ym. (2020) ensiraportissa 

opettajat kokivat digitaitojensa parantuneen poikkeustilanteessa.  

 

 

Palojoki ja Rantanen (2015, 74) tuovat esille artikkelissaan, että kotitalous -

oppiaineen erityisyyden vuoksi pelkät hyvät tietotekniset laitteet ja yhteydet eivät 

ole riittävä edellytys hyvälle taidon oppimiselle etäopetuksessa. Sundqvist, 

Korhonen ja Eklund (2020) ovat tutkineet kotitalousopettajien tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöä opetuksessaan. Heidän tutkimuksensa osoitti, että 

opettajaan ja koulutasoon liittyvillä tekijöillä on merkitystä opettajien tieto- ja 

viestintätekniikan käytössä. He tuovat esiin, että on tärkeää antaa opettajille 

tarvittavaa tukea digitaalisen pätevyytensä kehittämiseksi ja tietoisuuden 

lisäämiseksi tieto- ja viestintätekniikan arvosta opiskelijoiden oppimisen 

rikastuttamisessa ja tukemisessa.  

 

Verkko-opetusta on suunniteltu ja toteutettu kotitaloudessa ennen kevään 2020 

poikkeustilaakin. Mirjami Rantanen (2015)  on tehnyt tutkimuksen etäopetuksesta 

kotitaloudessa  ja julkaissut maisterintutkielmasta artikkelin yhdessä Päivi 

Palojoen kanssa (Rantanen ja Palojoki, 2015). He toteavat artikkelissaan, että 

kotitalouteen on mahdollista rakentaa toimiva, konstruktiiviseen 

oppimiskäsitykseen pohjautuva oppimisympäristö verkkoon (mt., 89). Rantanen 

ja Palojoki (2020, 90) tuovat kuitenkin esille, että kotitalouden 

opetussuunnitelman kaikkia tavoitteita ei voida saavuttaa etäopetuksessa. He 

korostavat, että pedagogista suunnittelua tarvitaan erityisen paljon, jotta 
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konstruktiivinen taidon oppiminen sekä onnistumisen ja oivaltamisen ilo voidaan 

säilyttää kotitalouden etäopetuksessa (2020, 93). Vuorovaikutuksessa oleminen 

on ihmiselle lajina luontaista (Stevanovic ja Peräkylä, 2014; Tomasello ym., 

2009) ja vuorovaikutuksella on merkittävä rooli myös opetuksessa (Jennings ja 

Greenberg, 2009).  
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2 Vuorovaikutus oppimisessa ja opetuksessa 
 
 

Ihmistä kutsutaan sosiaaliseksi eläimeksi. Toimimme maailmassa, jossa 

kanssamme elää vaihteleva määrä muita ihmisiä. Tässä ympäristössä yksilön 

tulee pärjätä. Etenkin koulumaailmassa  elämme jatkuvasti yhteydessä toisiin 

ihmisiin riippumatta roolistamme siinä ympäristössä. Liisa Keltikangas-Järvinen 

(2010, 22) määrittelee sosiaaliset taidot siten, että yksilöllä on runsas määrä 

toimintamalleja eri tilanteisiin ja taito valita oikea malli käsillä olevaan 

tilanteeseen. Hänen mukaansa sosiaalisuuden määritys on varsin aika- ja 

kulttuurisidonnaista (mt, 22). Vuorovaikutuksessa käytämme sosiaalisia 

taitojamme koko ajan.  

 

2.1 Vuorovaikutuksen määrittelyä 

 

Lähes kaikilla eläimillä, ihminen mukaanluettuna, havaitaan vuorovaikutteista 

käyttäytymistä. Usein vuorovaikutuksellisen käytöksen perimmäisenä 

tarkoituksena on huolehtia yksilön omista tarpeista ravinnonsaannin, 

lisääntymisen tai turvan saralla. Ihmislajin vuorovaikutus on erikoistunut näiden 

lisäksi yhteistyön rakentamiseen ja ylläpitämiseen ryhmässä. Motiivit ovat samat, 

mutta toimintaperiaate yhteisöllisempi. Ihmisen yhteistyökyky on luontaista, ei 

opittua. Jo hyvin pienet ihmislapset hakevat yhteistyökontakteja ja osallistuvat 

aktiivisesti yhteisön toimintaan. Yhteistyökyvyn kehitykseen vaikuttaa kuitenkin 

oletus yhteistyön vastavuoroisuudesta ja vertaisryhmän suorittamasta 

käyttäytymisen arvioinnista ja hyväksynnästä. Yhteistyöstä hyödytään 

vastapalveluksella tulevaisuudessa sekä paikalla yhteisössä. (Tomasello ym., 

2009, 17 ja 26.)   

 

Vuorovaikutuksen ydin on metakognitiossa. Se tarkoittaa, että yksilöllä on 

ymmärrys toisella olevasta tiedosta ja hän voi tarkastella toisten ajattelutoimintaa 

(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2008, 237). Metakognitiota on kuvattu ihmiselle 

tyypilliseksi ominaisuudeksi, mutta sitä esiintyy uusien tutkimusten mukaan myös 

eläinten keskuudessa (Telkänranta 2015).  Ihmisellä metakognitio kehittyy 
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vähitellen, noin kolmevuotiailla ihmisillä huomioidaan tutkimuksissa 

käyttäytymistä, josta voidaan päätellä että metakognitiivinen ymmärrystä on 

kehittynyt (Telkänranta 2015). Vuorovaikutusta on siis olemassa myös ilman 

metakogniota, esimerkiksi varhainen vuorovaikutus. Tässä tutkielmassa 

kuitenkin keskitytään yläkouluikäisen ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen, 

joten metakognitiota voidaan olettaa olevan olemassa.  

 

Vuorovaikutukseen liittyy monia tekijöitä, jotka ovat kiinteässä suhteessa 

toisiinsa. Nämä tekijät vaikuttavat pitkälti siihen millaiseksi vuorovaikutustilanne 

kehittyy. Sosiaalipsykologisen näkemyksen mukaan vuorovaikutuksessa 

vaikuttavat osallistujien valtasuhteet ja viestien osoittama solidaarisuus, eli se 

kuinka myötämieliseksi omia tarpeita kohtaan viestintä koetaan. Viestinnän eli 

vuorovaikutuksen päämääräksi kuvataan turvallisen ilmapiirin ylläpitämistä. 

Helkama, Myllyniemi ja Liebkind (2014, 211-217) kuvaavat erilaisia 

vuorovaikutuksen tapoja turvallisuuspyrkimysten järjestelmiksi. Yksilö pyrkii 

vuorovaikutuksessaan säilyttämään tietyn turvallisuuden tason tilanteessa tai 

parantamaan sitä. Kuvassa 1 näitä vuorovaikutuksen osa-alueita kuvataan 

sosiaalisen suhtautumisen kehän kautta (Helkama ym. 2014, 217).  Kehässä 

vuorovaikutusta arvioidaan dominoinnin ja alistumisen sekä vihamielisyyden ja 

ystävällisyyden ulottuvuuksien kautta. Vuorovaikutuksessa yksilöt ovat 

suhteessa toisiinsa jollain näiden ulottuvuuksien tasolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kuva1 Vuorovaikutuksen kehä 

        (Helkama ym. 2014) 

 

ystävällisyys 

vihamielisyys 

dominointi alistuminen 
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Vuorovaikutuksen tutkimuksessa on määritelty osallistujien vuorovaikutuksen 

aikaista hetkellistä suhdetta. Siihen liittyvät sosiokulttuurinen tieto, yksilöiden 

henkilökohtaiset sosiaaliset taidot ja lisäksi yhteinen paikallinen tieto. 

Sosiokulttuurista tietoa ovat vaikkapa tieto kulttuurissa esiintyvistä 

käyttäytymissäännöistä ja paikallinen tieto esimerkiksi murre tai pyhäpäivien 

aikataulut. Näitä tekijöitä punnitaan suhteessa toiseen ja arvioidaan hänen 

tietojaan tekijöistä. Hetkellisistä tilannearvioista seuraavat tavat toimia kyseissä 

tilanteessa. (Stevanovic ja Peräkylä, 2014.)  

 

Hänninen ja Poikela (2016) ovat tutkineet toimivaa vuorovaikutusta 

sosiaalityössä. He määrittelevät vuorovaikutuksen olevan pohjimmiltaan 

kohtaamista. Optimaaliseen vuorovaikutuksen toimintatapaan kuuluvat 

dialogisuus, toiminta ja kohtaava ote.  Artikkelissa on hahmoteltu 

vuorovaikutuksen kokonaisvaltaista prosessia. Sen osioihin kuuluvat: tekijä, 

kohde, välineet, säännöt, yhteisö sekä työnjako. (mt, 4–5.) 

 

Vuorovaikutusprosessiin kuuluvat myös toiminta, tunteet ja niiden merkitykset. 

Se on siis kokonaisvaltaista eikä yleensä loogiseen päättelyyn perustuvaa 

toimintaa. Yksilö tulkitsee toisen kohtaamista, toimintaa ja sanoja omien 

tunteidensa kautta. Vuorovaikutuksen onkin jatkuvaa tunnetyötä. (Hänninen ja 

Poikela 2016, 14-15.) 

 

Jokaiseen vuorovaikutustilanteeseen vaikuttavat siis siinä olevien ihmisten 

henkilökohtaiset ominaisuudet ja sen hetkinen tunnetila sekä heidän välisensä 

auktoriteettisuhde. Vuorovaikutuksen kuuluu olla dialogista, jolloin kaikki 

osapuolet osallistuvat vuoropuheluun ja ovat yhteydessä toisiinsa sanallisesti ja 

sanattomasti eleiden ja ilmeiden avulla. Vuorovaikutuksessa käytettyjä keinoja 

ovat säännöt ja työnjako sekä osapuolten omaava yksityinen ja yleinen tieto 

niistä. Ne ovat myös osaltaan vuorovaikutusta rajoittavia tekijöitä. Yksilöt 

tulkitsevat vuorovaikutusta omien tunteidensa kautta ja perustavat oman 

toimintansa osin tämän tunnetilan mukaiseksi. 

 

Jennings ja Greenberg (2009) kuvaavat edellä mainituilla tavoilla myös 

opetuksen vuorovaikutusta. Kouluympäristössä vuorovaikutus on 
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lähiopetuksessa sekä hetkellistä, oppitunnin aikaista että jatkuvaa. Oppilas on 

vuorovaikutuksessa koulutovereidensa, opettajien ja muun koulun 

henkilökunnan kanssa koko koulupäivän ajan.  

 

 

 

2.2 Vuorovaikutus opetuksessa 

 

Oppimisessa vuorovaikutus on keskeisessä roolissa. Lähiopetuksessa oppilas ja 

opettaja ovat yleensä fyysisesti samassa tilassa ja ainakin periaatteessa 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014, 17) oppiminen kiteytetään 

vuorovaikutuksessa tapahtuvaksi. Opetussuunnitelman mukaan olennaista 

oppimiselle on taito toimia yhteistyössä muiden oppilaiden, opettajien sekä 

koulun henkilökunnan kanssa. Koulun vuorovaikutuspiiriin nähdään kuuluvaksi 

myös erilaiset yhteisöt sekä oppimisympäristöt. Vuorovaikutuksessa oppiminen 

auttaa oppilaita kriittisen ajattelun kehittymisessä sekä erilaisten näkökulmien 

ymmärtämisessä. (Pops 2014, 17.) 

 

Opetussuunnitelmaperusteiden toisena valtakunnallisena laaja-alaistena 

tavoitteena (L2) on kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Siinä 

tavoitellaan vuorovaikutustaitojen opettelua sekä oman sosiaalisen ja 

kulttuurisen perinnön tunnistamista. Tavoitteena on myös oppia tunnistamaan 

toisten kultturien ominaisuuksia sekä toimimaan joustavasti erilaisissa 

kulttuuriympäristöissä näitä tietoja hyväksikäyttäen. Tavoitteissa toivotaan 

oppilaalle kehittyvän ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä omalle 

kehitykselle. Siinä painotetaan sosiaalisten taitojen opettelua ja rohkaistaan 

itseilmaisuun sekä esiintymiseen. (Pops 2014, 21.) 

 

Vuorovaikutus liitetään myös useimpiin oppimiseen liittyviin teorioihin. Sekä 

Helkama ym. (2014, 111) että Hakkarainen ym. (2008, 236) yhdistävät 

vuorovaikutuksen sekä lähikehityksen vyöhykkeen oppimiseen, että 

tikapuutaktiikan käyttöön. Lähikehityksen vyöhykkeen oppimisessa 

edistyneemmät oppilaat auttavat edistymättömämpää lähellä hänen omaa 
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ymmärrystasoaan. Tikapuutaktiikalla (scaffolding) opettaja avustaa oppilasta 

vuorovaikutuksessa pienin avuin, jotka auttavat opilasta etenemään omassa 

ajattelussaan sen sijaan, että opettaja antaisi valmiita vastauksia oppilaalle.  

 

Opettajan sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen osaaminen on erittäin tärkeä osa 

opetusta. Jenningsin ja Greenbergin (2009) kirjallisuuskatsauksessa, näiden 

taitojen osaaminen näyttää lisäävän sekä opettajan että oppilaan hyvinvointia. 

Lisäksi hyvät taidot vuorovaikutuksessa parantavat opettajan ja oppilaan välistä 

suhdetta. Opettajan hyviä sosiaalisia taitoja ovat itsetuntemus, tunnetaidot, 

vastuuntunto sekä realistinen käsitys omista kyvyistä. Näitä voidaan 

kirjallisuuskatsauksen mukaan kehittää kouluttamalla opettajia tunnetaidoissa, 

läsnäolon taidossa sekä lapsen ja nuoren psyykkisen, fyysisen sekä sosiaalisen 

kasvun vaiheissa. (Jennings ja Greenberg, 2009.)  

 

Kostiainen ja Gerlander (2009) ovat tutkineet miten vuorovaikutus yhdistyy 

opettajaksi opiskelevien asiantuntijuuteen. Heidän mukaansa vuorovaikutus 

kuuluu opetustyössä jokaiseen hetkeen yksittäisistä opetustilanteista 

asiantuntijuuden kehittymiseen. Opetustyössä korostuu yhteistoiminta ja 

yhteisöllisyys kaikilla tasoilla. Erityisen tärkeää se on keskusteluissa, joissa 

kehitytään ja opitaan. (mt., 7.) 

 

Opetuksen vuorovaikutukseen kuuluu myös auktoriteetin käsite. Anne Koski-

Heikkinen (2013) on kirjoittanut väitöskirjan Ammatillisen opettajan identiteetin ja 

auktoriteetin kehityksestä. Hänen mukaansa opettajuuden ytimessä ovat sen 

luomat auktoriteetin edellytykset ja mahdollisuudet. Peruslähtökohtana 

auktoriteetille on toimiva vuorovaikutus (mt., 114-115). Auktoriteetti voi kehittyä 

vain turvallisessa ja vastavuoroisessa ympäristössä. Vuorovaikutuksen osa-

alueet, kuten turvallisuus sekä vuorovaikutuksen kehän (Helkama ym. 2014, 

kuva 1) määrittelevät tekijät vaikuttavat siis myös auktoriteetin kehitykseen 

opetustilanteessa.  

 

Vuorovaikutuksen on sanottu olevan opetuksen laadun mittari. Se on vaikeasti 

mitattavissa, mutta mahdollista. Opettajan reflektiotaidot ovat tärkeä työkalu 

vuorovaikutuksen arvioinnissa. Erityisesti oman opetuksen reflektointi on 
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hyödyllisintä vuorovaikutuksen kehityksen kannalta. Vuorovaikutuksen laatua 

voidaan ulkoisesti mitata diskurssianalyysin avulla eli analysoimalla 

opetuskeskustelua. (Rex ja Schiller, 2009, 140, 149.) 

 

 

Opettaja ohjaa vuorovaikutusta luokassa ja senhetkinen rooli luokkahuoneessa 

riippuu opetustilanteesta. Opettaja voi johtaa puhetta tai olla ohjaamassa 

oppilaiden välistä vuoropuhelua. Hän voi myös vain seurata luokan työskentelyä 

ja vuorovaikutusta. Opettajan rooliin kuuluu oppilaista huolehtiminen myös 

koulutuntien ulkopuolella välitunneilla, ruokailuissa, retkillä sekä vuorovaikutus 

digitaalisissa viestiympäristöissä, esim. Wilma. Myös oppilaan rooli vaihtelee 

oppimistilanteen ja -ympäristön mukaan. Oppilas saattaa olla erilaisessa roolissa 

oppitunnilla, välitunnilla ja vapaa-aikanaan harrastuksissa ja kotona. Alaikäisellä 

oppilaalla rooleihin vaikuttanevat myös valtasuhteet esimerkiksi huoltajien 

kanssa verrattuna vertaisten kanssa toimimiseen.  

 

Vuorovaikutukseen opetuksessa ja opettajan kanssa liittyykin usein odotuksia 

sekä oletuksia. Niihin vaikuttavat kaikki ne erilaiset roolit, joita käytetään 

vaihtelevissa tilanteissa koulussa ja vapaa-ajalla (Rex ja Schiller 2009, 35, 40). 

Opettajan rooli on todennäköisesti hieman erilainen kuin kollegan rooli, joten 

opettajan vuorovaikutus saattaa olla erilaista luokkahuoneessa kuin 

opettajanhuoneessa. Samoin oppilaan rooli muuttuu siirryttäessä 

opetustilanteesta välitunnille. Etäopetuksessa oppilaan ja miksei myös opettajan 

rooli voi myös olla erilainen, koska ympäristö jossa toimitaan on eri kuin 

lähiopetuksessa.  
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3  Etäopetus, tunteet ja verkko-oppiminen 
 
 

Etäopetusta on ollut jollain tapaa olemassa vuosikymmenien ajan. Aina siitä 

saakka, kun ihmiset ovat pystyneet viestimään toisilleen matkojen taakse. 

Etäopetusta on toteutettu perinteisesti kirjekursseina ja vasta viimeisten 

vuosikymmenien aikana opetus on kehittynyt internetin avulla 

monimuotoisemmaksi. Etäopetusta on tutkittu kirjallisuudessa jonkin verran. 

Tämän kirjoituksen lähteistä suuri osa käsittelee etäopetusta lähinnä aikuisten 

vastaanottaman täydennyskoulutuksen tai vapaaehtoisen opiskelun, ts. avoimen 

yliopisto-opiskelun, näkökulmasta. Lasten ja nuorten etäopetusta on aiemmin 

tutkittu vähän. Tässä luvussa etäopetusta käsitellään siihen liitettyjen pulmien ja 

opetuksessa tarvittavien taitojen kautta.  

 

3.1 Etäopetuksen elementit 

 

Etäopetusta on lähestytty helposti ajatuksella, että se on toinen vaihtoehto 

oppimisen suhteen silloin, kun lähiopetus ei ole syystä tai toisesta mahdollista. 

Etäopetuksen voisi kuvitella vaativan erilaisen lähestymistavan kuin  lähiopetus. 

Opetukseen on kehitetty paljon digitaalisia välineitä. Ihminen oppii kuitenkin 

samoilla mekanismeilla riippumatta siitä, miten opetus järjestetään. West, 

Hannafin, Hilla ja Song (2012, 129) toteavat artikkelissaan, että oppimisen ja 

muistamisen elementit ovat etäopetuksessa samat kuin lähiopetuksessa: mitä 

enemmän erilaisia yhteyksiä uudesta tiedosta luodaan, sitä paremmin oppiminen 

ja muistaminen onnistuu. Etäopetuksen suunnittelu voi lähteä samoista 

lähtökohdista lähiopetuksen kanssa.  

 

Oppimiseen vaikuttaa usein vahvasti myös motivaatio ja sitä kehittävät tai 

heikentävät tekijät (Salmela-Aro 2018). West ym. (2012) toteavat, että 

motivaation muodostuminen on etäopetuksessa riippuvaista useista tekijöistä 

kuten lähiopetuksessakin. Motivaatioon vaikuttavat oppijan ulkoiset ja sisäiset 

tekijät, tehtäväkeskeisyys tai suorituskeskeisyys, tehtävän tekemisestä saatu 

hyödyn odotus sekä voimakkaasti myös tunteet (Salmela-Aro, 2018). 

Etäopetuksessa on lisäksi huomioitava, että toimiva tekniikka ja hyvät 
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toimintaohjeet vähentävät opiskelijoiden stressiä ja siten nostavat motivaation 

tasoa. Erityisen tärkeää on myös yksinkertainen ja suoraviivainen opetuksen 

suunnittelu. Tekniikka itsessään ei lisää motivaatiota opiskeluun, vaan 

monimutkaiset tai toimimattomat verkko-oppimisen ympäristöt vähentävät 

opiskelumotivaatiota (Allan& Lawless 2003, 132; West ym., 2012, 131, 132, 137). 

 

Etäopiskelijan tärkeimpänä taitona voidaan pitää metakognition taitoja. Niihin 

kuuluu kyky ennakoida, ohjata, arvioida ja korjata omaa oppimista. 

Yläkouluikäisillä nuorilla ei ole vielä riittäviä metakognitiivisia taitoja 

etäopiskeluun, vaan he tarvitsevat melko paljon tukea oppimiseensa. Hyvät 

metakognitiiviset taidot voivat kompensoida huonoja digitaitoja tai puutteellisia 

oppimisympäristöjä etäopetuksessa (West ym, 2012, 133-136). Samalla hyvät 

metakognitiiviset taidot voivat vaikuttaa positiivisesti motivaatioon 

etäopiskelussa. Suunnittelussa tulisi erityisesti huomioida oppimisen oikea-

aikaisen tukemisen (scaffolding) ja lähikehityksen vyöhykkeiden sisällyttäminen 

etäoppimisympäristöön. Erityisesti sosiaalisten suhteiden tukeminen 

etäopiskelussa vaatii suunnittelussa erityistä huomiota (West ym., 2012, 137). 

 

Metakognitiota tarvitaan ongelmanratkaisuprosessin ohjaukseen ja säätelyyn. Se 

voi olla myös yhteisöllistä. Hakkarainen ym. (2008) kertovat, että metakognition 

taitoja voidaan kehittää vuorovaikutuksen kautta. Myös oppimisympäristöt 

kannustavat metakognition kehittämiseen. Heidän mukaansa oppilaan aktiivinen 

osallistaminen suunnitteluun, toiminnanohjaamiseen sekä arviointiin on 

avainasemassa vuorovaikutuksen muuttumisessa avoimemmaksi ja 

laadukkaammaksi. (Hakkarainen ym., 2008, 238 ja 239.) 

 

Fuller ja Söderlund (2002) ennustivat teknologisen kehityksen valtaavan alaa 

yliopistossa tapahtuvassa oppimisessa. Heidän mukaansa opetuksen kannalta 

hedelmällisin tapa suhtautua verkossa tapahtuvaan oppimiseen on teknologian 

käyttäminen opetuksen välineenä, ei opettajana. Oppimisen tulisi edelleen 

tapahtua opiskelijan tavoitteista ja motivaatiosta käsin. Taustalla tulisi olla 

laadukas eettinen arviointi ja korkea-asteen oppimisen arvostus. Heidän 

mukaansa tapa, jolla etäopetuksessa ajattelua kehitetään, kytkeytyy paljolti 

sovellusten kykyyn matkia kasvokkain tapahtuvaa lähiopetusta. Oleellista 
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verkossa tapahtuvan opetuksen laadulle on hiljaisen tiedon muuttaminen 

näkyväksi, jolloin sitä on mahdollista siirtää etäopetukseen. (Fuller ja Söderlund, 

2002.) 

 

Etäopetuksen elementit eivät siis juurikaan eroa lähiopetuksen vastaavista. 

Etäopetustilanteessa improvisointi on kuitenkin vaikeampaa, joten hyvä 

tuntisuunnittelu ja eriyttämisen sisällyttäminen suunnitelmaan lienee jonkin 

verran tärkeämpää. Mikäli opetetaan etänä nuoria oppilaita tai oppijan 

metakognitiiviset kyvyt kaipaavat hiomista, on opettajan sekä opetuksen 

järjestäjän oltava valmis tarjoamaan tukea oppimiseen.  

 

3.2 Tunteet etäopetuksessa 

 

Tunteiden vaikutuksesta oppimiseen on tietoa sekä motivaation että itse 

oppimisen tahoilta (Salmela-Aro, 2018). Turvallinen oppimisympäristö edistää 

oppimista. Lähiopetuksessa turvallisuuteen liittyy fyysinen tila, opettaja ja 

oppilastoverit kyseisessä tilassa. Etäopetuksessa tunteita voivat herättää eri 

asiat. 

 

Allan ja Lawless (2003) ovat tutkineet 2000-luvun alussa etäopetuksen 

aiheuttamaa stressiä. He perustavat tutkimuksensa Haywoodin sekä Pallofin ja 

Prattin 1990-luvun lopussa tehtyihin internetissä tapahtuvan opetuksen (on-line 

learning) sääntöihin. Näihin sääntöihin kuuluvat sovitut standardit osallistujien 

saavutettavuuden ja toisten hyväksymisen suhteen, verkossa tapahtuvan 

kommunikaation sudenkuoppien tiedostamiseen ja niiden korjaamiseen, 

kommunikoinnin yhdenmukaistamiseen sekä jokaisen osallistujan vastuuseen 

viestinnästä verkkokurssilla. Lisäksi säännöissä tulee luoda yhteinen päämäärä, 

yhdessä määritetyt rajat sekä ongelmien, mielenkiinnon kohteiden ja 

kokemuksen hyväksikäyttö tehtävänratkaisussa. Ryhmän sisäistä ja ryhmien 

välistä yhteistyötä tulee mahdollistaa dialogin, ryhmien välisen yhteistyön ja 

resurssien jakamisen sekä kirjoittamisen muodoissa. Näiden sääntöjen luominen 

ja noudattaminen vähensivät osallistujien stressin määrää Allanin ja Lawlessin 

(2003) tutkimuksen mukaan. Myös Fuller ja Söderlund (2002) korostavat 
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yhteisten sääntöjen ja päämäärien muodostamisen tärkeyttä etäopetuksen 

turvallisuuden tunteen luomisen apuvälineenä. 

 

Verkossa tapahtuvassa opiskelussa on useita stressiä aiheuttavia tekijöitä: 

tekniset ongelmat, aikatauluongelmat sekä vuorovaikutusongelmat, jotka 

koskevat verkossa tapahtuvaa viestintää. Allan ja Lawless (2003) määrittelevät 

erityisesti verkko-opetuksen ryhmätöissä esiintyvää stressiä ja kutsuvat sitä e-

team stress -nimisellä käsitteellä. Heidän mukaansa stressin määrä voidaan 

kuvata osallistujan riippuvaisuudella ryhmän jäsenistä ja luottamuksella ryhmän 

toimintaan. Työskentely ryhmässä on haastavaa, koska toisten panosta on 

erityisen vaikeaa arvioida verkko-opiskelussa. Verkko-opintoja suunniteltaessa 

tuleekin heidän mukaansa paneutua erityisen huolellisesti luottamuksen ja 

turvallisen oppimisympäristön rakentamiseen (Allan ja Lawless 2003, 569–570). 

 

3.3 Verkko oppimisympäristönä  

 

Ympäristönä internet eroaa perinteisestä lähiopetuksen oppimisympäristöstä. 

Wellburn ja Eib (2016, 76) pohtivat artikkelissaan muun muassa oppilaiden ja 

opettajien erilaisia ja erilaistuvia rooleja nykyaikaisissa etäoppimisen 

ympäristöissä. Artikkelissa he kuvaavat oppimista verkkoympäristössä 

monisuuntaiseksi ja kerrostuneeksi. Oppimista tapahtuu sekä formaaleilla 

oppimisalustoilla että esimerkiksi sosiaalisen median tai videon jakamisen 

keinoin.  

 

Verkkoympäristössä on monia hyvä puolia. Melko itsestäänselvästi verkko 

oppimisympäristönä mahdollistaa oppimisen mistä vain, kunhan laitteet ja 

yhteydet ovat kunnossa. Verkko-opetukseen voidaan myös sisällyttää 

eriyttämisen eri keinoja ja opiskelijat voivat valita itselleen sopivimmat tavat 

opiskeluun. Lisäksi kaikki opiskeluryhmän jäsenet voivat olla 

opiskelumateriaalien sisällöntuottajia helposti ja pienellä panoksella. Tämä lisää 

opiskelijoiden motivaatiota. Molemmat opetuksen osapuolet voivat osallistua 

tiedonantajana ja -rakentajan roolissa sekä yleisön, laatijan, oppijan ja opettajan 

rooleissa. Onnistuminen vuorovaikutuksessa riippuu etäopetuksen menetelmistä 
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eli käytetyistä ohjemistoista sekä tuntisuunnittelusta. (Wellburn & Eib, 67, 68; 

Baker&Inventado 2016; Niittylä 2020, 39-41.) 

 

Etäopetukseen liittyy riskitekijöitä sekä sellaisia seikkoja, joita tulee tutkia ja 

kehittää eteenpäin. Oppimiskokonaisuuden muodostuessa useammista 

sisällöntuottajista oppijan ja opettajan roolit sekoittuvat ja vaarana on, että 

ajattelussa ei päästä erityisen syvälle oppimisprosessissa. Oppilaantuntemus jää 

helposti vajaaksi, etenkin mikäli opetettava ryhmä ei ole ennestään tuttu. 

Taitopainotteiselle aineelle, kuten kotitalous, ominaisten ryhmätyöskentelyn ja 

toiminnallisuuden toteuttaminen on etäopetuksessa vaikeaa. Etäopetuksessa 

opettajan on vaikeaa arvioida opetuksen vaikuttavuutta reaaliajassa. Oppiminen 

ja motivoituneisuus tulevat näkyviin usein vasta kurssin lopussa tehtävän 

suorittamisen ja sen menestyksen suhteen. (Niittylä, 2020, 39-41; Wellburn ja Eib 

2016, 65–70; Baker&Inventado 2016.) 

 

Etäopetuksen vaikuttavuutta on tutkittu erilaisten muuttujien avulla. 

Aikuisopetuksesta on olemassa paljon tietoja tilastojen muodossa. Jotta voidaan 

kehittää etäopetuksen vaikuttavuutta, on erityisen tärkeää ennakoida oppilaat, 

jotka ovat vaarassa keskeyttää kurssin. Tällöin opetusta voidaan muokata 

reaaliaikaisesti vastaamaan opiskelijoiden tarpeita. Opetusta voidaan kehittää 

seuraamalla keskeytysten ja huonojen arvosanojen ennakoivia tekijöitä. 

Etäopetuksen kehittämisen mahdollisuudet voidaan arvioida opetuksen 

rakenteen,  etenemisrytmin sekä tulosten ennustettavuuden analysoinnin kautta. 

Tuloksia seuraamalla voidaan tukea oppijoita ja opettajia, parantaa materiaaleja 

sekä eriyttää opetusta jopa lähiopetusta paremmin. (Baker ja Inventado 2016, 

86-91 ja 93). 

 

Oppiminen ja opettaminen ovat murroksessa. Kehitys vaatii uusia innovatiivisia 

tapoja tarkastella oppimista ja opetusta. Lähi- ja etäopetuksen rajat hämärtyvät 

ja kehittyy uusia väyliä oppimiseen. Opetuksen suunnitteluun tarvitaan paljon 

reflektiota sekä kriittistä ajattelua, jotta vältetään mahdolliset ongelmat etenkin 

ajattelun kehittymisen suhteen. Ratkaisuksi on ehdotettu learning by doing -

tyyppistä ratkaisua, jossa oppijat suhtautuvat oppimiseen ongelmanratkaisun 

metodein, kuin tutkijat. (Wellburn ja Eib 2016, 65–70, 73–76.) 
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3.4 Oppilaan näkökulma etäopetukseen 

 
 

Tässä tutkielmassa pyritään tutkimaan oppilaan kokemusta vuorovaikutuksesta 

etäopetuksen aikana keväällä 2020. Haastateltavat oppilaat ovat pääosin olleet 

yläkouluikäisiä kyseiseen aikaan. Haastatteluissa tuotiin esille oppilaan kannalta 

positiivisia ja negatiivisia puolia etäopetusta koskien. 

 

Allen ym. (2013, 151) ovat kirjoittaneet kirjallisuuskatsauksen 

korkeakouluopiskelijoiden tyytyväisyydestä etäopetukseen. Heidän mukaansa 

opiskelijoilla ei havaita varsinaista preferenssiä etäopetuksen ja perinteisen 

opetuksen välillä. Opiskelijat kuitenkin suosivat eriaikaisia etäopetuksen kursseja 

verrattuna perinteisen opetuksen kanssa samaan aikaan käytäviin kursseihin. 

Tutkijat epäilivät sen johtuvan suuremmista teknisten häiriöiden aiheuttamien 

ongelmien mahdollisuudesta reaaliaikaisessa etäopetuksessa.  

  

Katsauksessa oppilaat vaikuttavat pyrkivän valitsemaan kursseja oman 

oppimistyylinsä mukaisesti. Oman oppimistyylin mukaan valituilla kursseilla 

tyytyväisyys kurssiin sekä oppimistulokset ovat paremmat verrattuna muihin 

kursseihin. Nykyisin oppilailla menee vähemmän aikaa teknologian käytön 

opetteluun, koska se on oppilaille entistä luontevampaa. Tämä kehitys 

mahdollistaa opettajien keskittymisen sisällön tuottamiseen sekä eriyttämiseen, 

jolloin kursseja voidaan monipuolistaa. Tällöin etäopetus tarjoaisi enemmän 

erilaisia oppimisen väyliä, joista opiskelija voisi valita entistä yksilöllisemmin 

oman oppimistyylinsä mukaisesti. (Allen ym. 2013, 151.)  

 

Oppilaiden näkökulmasta etäopetukseen osallistumisessa voidaan myös 

hahmottaa riskejä. Tomasellon tutkimusryhmä (2009) toteaa, että julkisen minän 

rakentaminen ja sen kuvan suojelu on yksilölle tärkeässä asemassa. Tärkeää on 

myös seurata oman viiteryhmän arvoja ja välttää tuomituksi tuleminen 

(Tomasello 2009, 26, 52). Smith ym. (2008) ovat tutkineet kiusaamista 

verkkoympäristössä yläkouluikäisillä. Kiusaaminen verkossa on kasvava trendi, 

jossa suuressa roolissa on kuvamateriaali. Yli puolet kiusaajista verkossa on 
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kiusatun omasta koulusta. Erityisen uhkaavaksi verkkokiusaamisen tekee se, 

että yleisö kiusaamiselle on potentiaalisesti suurempi, kuin perinteisessä 

kiusaamisessa. Siihen on myös vaikeampi puuttua koulun toimesta, koska 

kiusaaminen tapahtuu muualla kuin kouluympäristössä ja yleensä koulutuntien 

ulkopuolella. (Smith ym., 2008, 382, 384.) 

 

Oppilaan, etenkin nuorimpien oppilaiden, suhde opettajaan on tärkeä myös 

tulevien opintojen kannalta. Suhteen laatu määrittää oppilaan tulevia suhteita 

opettajiin, opiskelutovereihin sekä suhdetta oppimiseen (Jennings ja Greenberg, 

2009). Ei siis ole yhdentekevää, miten oppilas kokee vuorovaikutuksen 

kouluympäristössä, oli se sitten lähiopetusta tai opetusta verkossa.  
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuskysymyksiä ja haastattelujen toteutusta. 

Luvussa kerrotaan myös laadullisen tutkimuksen perusteista sekä arvioidaan 

tämän tutkimuksen luotettavuutta. Yleisimmät laadullisen tutkimuksen 

aineistonhankintamenetelmät ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja 

dokumenteista koottu tieto. Näitä menetelmiä voidaan käyttää yksistään, 

samanaikaisesti tai eriaikaan yhdisteltynä (Tuomi ja Sarajärvi, 2017; Puusa ja 

Juuti, 2020). Tässä tutkielmassa aineisto on kerätty pääosin haastatteluiden 

avulla. Anu Puusa (2020) korostaa, että haastattelun osapuolet vaikuttavat aina 

toisiinsa. Haastattelu on valittu tämän tutkielman tiedonkeräämisen metodiksi, 

sillä haluttiin tutkia oppilaan subjektiivista käsitystä tutkittavasta asiasta. 

 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkielma aloitettiin ensimmäisen Covid19 -sulun jälkeen syksyllä 2020. 

Keväisestä etäopetuksesta oli jo kulunut hetki ja lukuvuosi oli aloitettu 

lähiopetuksessa. Haastattelut suoritettiin talvella 2021, jolloin osa opetuksesta oli 

taas etänä yläkoululaisilla ja lukiolaisilla.  

 

Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat:  

1. Miten vuorovaikutuksen elementit tulivat näkyviin etäopetuksessa? 

2. Miten etäopetus koettiin oppilaan roolin, oppimisympäristöjen ja 

oppimisen suhteen? 

 

Kysymykset tarkentuivat tutkimusprosessin aikana aineistosta valittujen 

tekijöiden perusteella. Aineisto näytti muodostuvan sekä vuorovaikutuksen, että 

koettujen tunteiden sekä oppimisen lähtökohdista.  
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4.2. Aineiston kuvaaminen ja kerääminen 

 

Aineisto hankittiin haastattelemalla nuoria, jotka ovat olleet etäopetuksessa 

keväällä 2020. Alun perin ajattelin keskittyä kotitalousopetukseen liittyviin 

kokemuksiin. Pandemia kuitenkin siirsi kotitalouden opetuksen 

verkkovälitteiseksi, joten oppilaiden kokemus kotitalouden opetuksesta läheni 

muiden aineiden opetusta. Lasten ja nuorten haastatteluiden toteuttaminen oli 

haastavaa pandemiarajoitusten aikana. Laajentamalla haastattelu yleisesti 

etäopetusta koskevaksi, oli helpompi suunnata tutkimusta vuorovaikutuksen 

tutkimukseen eri-ikäisten osalta. Oli myös terveysturvallisesti helpompi tavoittaa 

nuoria lähipiiristä kysymällä. Sain haastateltua yhdeksän nuorta (taulukko 1). 

Haastattelupyynnöt tehtiin nuorten vanhempien kautta, jolloin lupa nuoren 

haastatteluun huoltajalta tuli pyynnön välittämisen yhteydessä. Haastateltavat 

pyrittiin valitsemaan siten, että heillä oli omalta kouluasteeltaan kokemusta 

lähiopetuksesta etäopetuksen lisäksi.  

 

Ryhmähaastattelu vähentää nuoren jännitystä ja tuo moniäänisyydellään nuorten 

yhteistä ääntä esille. Nuorten läsnäolo useamman henkilön ollessa mukana 

vähentää myös aikuisen haastattelijan ja nuorten välistä valtakuilua, jolloin 

sanoma saattaa muodostua aidommaksi (Honkatukia, 2010, 155). 

Ryhmähaastattelun avulla voidaan myös löytää sellaisia näkökulmia, joita tutkija 

ei ole tullut ajatelleeksi (Puusa, 2020). Nuorille tarjottiin mahdollisuutta pari- tai 

ryhmähaastatteluihin, mutta yllättäen lähes kaikki suostuneet halusivat osallistua 

haastatteluun yksin. Onnistuessaan haastattelu paljastaa yksilön ajatuksia, 

odotuksia ja kokemuksia (Puusa, 2020). Yksilöhaastattelussa haastateltava voi 

hyvässä ilmapiirissä turvallisesti ilmaista ajatuksiaan. 

 

Haastattelut olivat teemahaastattelu -muotoisia. Kysymykset (Liite 1: 

haastattelurunko) muodostettiin teoreettisen viitekehyksen muodostaman tiedon 

pohjalta ja olivat tiedossa etukäteen haastattelijalla. Ne esitettiin haastateltaville 

suunnilleen samassa järjestyksessä. Haastattelun lomassa pystyttiin kuitenkin 

esittämään tarkentavia tai syventäviä kysymyksiä haastattelijan sekä 

haastateltavan toimesta. Teemahaastattelussa haasteltavat ymmärtävät 

kysyttävät käsitteet tietyllä tavalla (Tuomi ja Sarajärvi, 2017). Tämän tutkielman 
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haastattelukysymyksissä pyrittiin selkeyttämään kysymyksiin kuuluvia termejä 

(vuorovaikutuksen osa-alueet: valtasuhteet ja abstrakti taso) nuorille.   

 

Taulukko 1. Haastateltavien luokka-aste sekä haastattelun muoto. 

Haastateltava  vuosiluokka keväällä 

2020 

Haastattelumuoto 

1 7 lk etänä 

2 8 lk kasvokkain 

3 8 lk etänä 

4 9 lk etänä 

5 8 lk kirjallisesti 

6 7 lk puhelimitse 

7 7 lk puhelimitse 

8 lukio 3. kasvokkain 

9 lukio 1. kasvokkain 

 

Kasvotusten tai verkossa tapahtuvassa haastattelussa voidaan joustavasti tehdä 

lisäkysymyksiä ja molemmat osapuolet voivat täsmentää kysymyksiään tai 

vastauksiaan (Tuomi ja Sarajärvi, 2017). Puhelimessa tehty haastattelu jätti 

huomioimatta haastateltavien ja ennen kaikkea haastattelijan eleet ja ilmeet. 

Haastateltavat vaikuttivat hyötyvän aikuisen mielenkiinnosta ja esitetystä 

ymmärryksestä ja empatiasta. He innostuivat kertomaan mahdollisesti syvemmin 

silloin kun haastattelijasta näkyivät kasvot.  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2017) suosittelevat haastattelukysymysten esittämistä 

haastateltaville etukäteen. Puusa (2020) sen sijaan tuo esille kannan, jossa 

kysymysten tietäminen etukäteen voi vaikuttaa tutkittavien ajattelun kulkuun 

ennen haastattelua.  Tässä tutkimuksessa haastattelukysymykset lähetettiin 

etukäteen vain pyynnöstä. Vain yhden nuoren vanhempi halusi nähdä 

tutkimuskysymykset ennalta. Kaikki haasteltavat tiesivät aiheen ennen 

haastattelun alkua. Haastattelukysymyksiin vastattiin yleensä melko vuolaasti. 

Kirjallisesti vastannut haastateltava vastasi muita lyhyemmin.   
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Kun harkitaan tulosten saturoitumista teemahaastattelussa, on Tuomen ja 

Sarajärven (2017) mukaan syytä pysyä näkökulmassa, jossa haastatteluista 

etsitään yhdistäviä tekijöitä. Erilaisten kokemusten määrää kun on vaikea 

etukäteen arvioida, niitä voi esiintyä loputtomasti. Myös Puusa ja Juuti (2020) 

kuvaavat aineiston saturoitumisen prosessiksi, jonka jälkeen tehtyyn tulkintaan 

sisältyvät kaikki esille tuodut käsitykset.  

 

Nuorisotutkimusta pyritään tekemään niin, että nuoren oma ääni pääsee esiin 

(Honkatukia, 2010, 150). Erityisesti tämä näkyy tutkimuskysymyksissä ja niiden 

keskittymisessä nuorten kokemuksiin etäopetuksesta. Tässä tutkielmassa 

faktanäkökulma on haastattelun lähestymistapa, koska tutkielmassa ei niinkään 

haeta merkityksiä ilmiölle vaan tutkitaan sen toteutumista tietyn ajanjakson 

puitteissa. 

 

4.3 Laadullinen tutkimusmenetelmä ja aineiston analyysi  

 
Empiiriseen tutkimukseen kuuluu teoreettinen viitekehys (Tuomi ja Sarajärvi, 

2017). Viitekehystä edeltää ontologinen ratkaisu, joka on tutkittavan ilmiön 

perusrakenteen analysointia (Puusa ja Juuti, 2020). Tässä tutkielmassa 

teoreettinen viitekehys on koottu ennen ja jälkeen haastatteluja. Haastatteluista 

nousseet yksityiskohdat täsmensivät tarvittavaa teoreettisen tiedon ymmärrystä. 

Tutkimustulokset ovat aina kytköksissä tutkijaan ja käytettyyn menetelmään. 

Siksi laadullisessa tutkimuksessa valintojen perustelu on ehdottoman tärkeää. 

Tämä koskee paitsi metodologisten, myös eettisten päätösten tekoa. Laadullisen 

tutkimuksen teon haasteena on Tuomen ja Sarajärven (2017) mukaan saada 

aineistosta esille jotain tuloksia sekä tuoda tulokset lukijalle esiin selkeässä ja 

perustellussa muodossa. Puusa ja Juuti (2020) kuvaavat tiedon käsitettä 

ihmistieteissä hankalaksi. Tutkija johtaa merkityksiä aineistosta ja yrittää 

ymmärtää. Ymmärrys ja väärinymmärrys kulkevat kuitenkin käsi kädessä. 

Tulkintaan liittyy Puusan ja Juutin (2020) mukaan tilannesidosteisuutta, joka 

helposti vääristää tuloksia. 
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Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan empiirisen analyysin avulla 

ja argumentoidaan sen perusteella. Siinä ei pyritä määrällisiin yleistyksiin, vaan 

kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä (Tuomi ja Sarajärvi, 2017). Puusa ja Juuti (2020) 

taas määrittelevät tieteen tehtäväksi todellisuuden kuvaamisen, selittämisen ja 

ymmärtämisen sekä laadullisen tutkimuksen ihmisen subjektiivisten kokemusten 

tarkasteluun.  

 

Tässä tutkielmassa on käytetty analyysimentelmänä sisällönanalyysia. 

Sisällönanalyysista on vain vähän täsmällistä tietoa. Se voidaan liittää erilaisten 

tutkimusotteiden sisälle. Sitä voidaan käyttää kuvaamiseen fenomenologisessa 

tutkimuksessa (Tuomi ja Sarajärvi, 2017). Laadullisen tutkimuksen analyysia on 

kahta tyyppiä: teoreettisesti ohjattu analyysi sekä sellainen analyysi, jota mikään 

varsinainen teoria ei johdattele. Sisällönanalyysi on menetelmänä jälkimmäinen. 

Sitä ei sidota mihinkään teoriaan, mutta teorioita voidaan hyödyntää analyysin 

tekemisessä. Sisällönanalyysi on analyysimuotojen perusmenetelmä. (Tuomi ja 

Sarajärvi, 2017.)  

 

Tätä opinnäytetyötä varten suoritettiin kahdeksan haastattelua, joissa oli 

yhteensä yhdeksän haastateltavaa. Haastattelut käytiin läpi mahdollisuuksien 

mukaan kuunnellen sekä nauhoitetut haastattelut litteroitiin. Litteraatteja ja 

kirjallisia vastauksia luettiin. Vastaukset kirjattiin kysymys kerrallaan, jonka 

jälkeen niistä haettiin yhdistäviä tekijöitä. Näistä koottiin aihealueita kuvaavien 

teemojen avulla (abstrahointi). Aihealueista nostettiin analyysin aikana sekä 

haastateltavia yhdistäviä, että erottavia tekijöitä. Näistä koottiin tulokset ja 

johtopäätökset. (kuva 2) 

 

 

Kuva2. Analyysiprosessi 

 

Analyysin jälkeen  tarkasteluun päätyi vuorovaikutuksen elementtejä, 

valtasuhteita opettajan ja oppilaan välillä, ryhmätyöskentelyä sekä oppimista 

edistäviä ja hidastavia tekijöitä. 
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4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta kuvaavat useat tekijät. Puusa ja Juuti (2020) kertovat, 

että sekä tutkijalla että tutkittavilla on oltava jonkin tasoinen esiymmärrys 

vallitsevasta tilanteesta ja tutkittavasta asiasta. Tässä tutkielmassa tutkija on 

tutustunut ensin alustavia tutkimuskysymyksiä tukevaan lähdekirjallisuuteen, 

jonka pohjalta haastattelukysymykset (Liite1) on laadittu. Teoreettista 

viitekehystä on täydennetty haastattelujen ja analyysin aikana etsimällä 

tarkempia tietoja tutkielman aikana korostuneista tekijöistä. Tutkittavat ovat 

saaneet tietoonsa tutkimuksen aiheen suostumusta kysyttäessä. 

Tutkimuskysymyksiä haastateltavat eivät ole nähneet ennen haastattelua. 

Tutkimuskysymysten esittäminen haastateltaville etukäteen lisää tutkielman 

luotettavuutta (Tuomi ja Sarajärvi, 2017). Tässä tutkielmassa niin ei toimittu, 

koska tämä seikka tuli esille vasta haastatteluiden tekemisen jälkeen. 

 

Tutkimusta tehdessä on syytä muistaa, että tutkittavilla on aina jonkinasteista 

vaikutusvaltaa tilanteeseen tai he voivat kokea joutuneensa heitetyksi paikkaan, 

jossa heidän vaikutusvaltansa on vähäinen. Näillä voi olla merkitystä 

haastatteluvastauksiin (Puusa ja Juuti, 2020). Haastateltavat ovat kahta lukuun 

ottamatta olleet alaikäisiä. Haastattelupyynnöt on välitetty heille heidän 

vanhempiensa kautta. Näin on samalla hankittu alaikäisen haastatellun 

vanhemmalta suostumus haastattelun tekemiseen. Voidaan kuitenkin pohtia 

haastateltavien halukkuutta haastatteluun, silloin kun ehdotus on tullut 

auktoriteetin omaavalta vanhemmalta. Toisaalta haastattelin murrosikäisiä, 

joiden on yleensä helppo kieltäytyä vanhemman antamasta tehtävästä 

ikävaiheen vuoksi. Useat nuoret myös kieltäytyivät haastattelusta, joten on 

uskottavaa, että haastatteluun suostuneet nuoret suostuivat omasta halustaan. 

Haastateltavat myös puhuivat mielellään ja avoimesti, mikä saattoi kertoa omasta 

motivaatiosta kertoa aiheesta.  
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Ihmistieteissä ihminen on tiedonkeruun väline (Puusa ja Juuti, 2020). Tutkijan on 

syytä suhtautua tutkittaviin arvostavasti ja inhimillisesti. Tutkija pyrki järjestämään 

haastattelutilanteet mahdollisimman joustavaksi haastateltavien kannalta. 

Vaihtoehtoja haastattelun tekemiseen tarjottiin useita (kasvotusten, etänä, 

puhelimitse tai kirjallisesti). Kolme haastatteluista tehtiin kasvokkain, neljä verkon 

kautta sekä yksi parihaastattelu puhelimitse. Yksi haastateltava halusi vastata 

kysymyksiin kirjallisesti suullisen haastattelun sijaan, tämä on laskettu verkon 

kautta tehdyksi haastatteluksi. 

 

Yhden parihaastattelun dokumentointi osoittautui puutteelliseksi teknisten 

ongelmien vuoksi. Kyseisessä tapauksessa aineistona käytettiin haastattelusta 

tehdyn osatallenteen lisäksi muistiinpanoja haastattelusta. Koronapandemia 

vaikutti jossain muotoa eri aineistomuotojen hyväksymiseen tutkielmaan. 

Haastateltavien rekrytointi oli osaltaan haastavaa kokoontumissääntöjen vuoksi. 

Lisäksi nuorten väsyminen verkossa tapahtuviin tapaamisiin ei kasvattanut 

innostusta koulun ulkopuolisiin tapaamisiin samoissa palveluissa, joita käytetään 

kouluaikana. 
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5 Tutkimuksen tulokset 
 
 

Tehtyjen haastattelujen perusteella haastatellut kokivat kevään 2020 

etäopetuksen yleisvaikutelman negatiivisena. He kuvasivat sitä ”huonona, 

työläänä, raskaana ja epäreiluna”. Etäopetuksesta yleisesti löydettiin myös 

myönteisiä puolia. Positiivisena mainittiin rentous ja nopeus, koska koulumatkat 

jäivät pois. Tässä luvussa käsitellään haastatteluista tehdyn analyysin tuloksia. 

Tulokset esitetään niistä koostettujen teemojen mukaisesti.  

 

5.1 Vuorovaikutuksen elementit: vuoropuhelu, tunteet ja läsnäolo 

 

Vuoropuhelun opettajan kanssa etäopetuksen aikana haastatellut kokivat 

vaikeaksi ja vähäiseksi. Vuoropuhelu riippui jonkin verran opetustavasta. Toiset 

opettajat pitivät oppitunteja etänä ja toisten oppilaat saivat tehtävälistoja 

tehtäväksi. Osa haastatelluista kuvasi videopuhelun välityksellä olevaa 

vuorovaikutusta opettajan kanssa luontevaksi ja tavanomaiseksi etenkin 

pienryhmissä. Yksi haastatelluista koki vuoropuhelun opettajan kanssa olleen 

olematonta ja mitäänsanomatonta. Vuoropuhelua kuvattiin opettajan 

monologiksi, josta puuttui vuorovaikutteisuus. Oppilaat usein ymmärsivät, että he 

eivät itsekään osallistuneet oppitunnille, vaan pitivät mikrofonit ja kamerat kiinni. 

Ongelmallisena pidettiin etenkin avun pyytämistä ja viittaamista ryhmän 

videopuhelutapaamisessa. Viittaaminen ja kysyminen lähiopetuksen tunnilla 

koettiin luontevammaksi ja helpommaksi. Etäopetuksessa pienryhmätilanteet 

koettiin myös helpommiksi avun tai ohjauksen kysymisen kannalta. 

 

”aa.. Oli se ehkä jotenkin vaikeempaa, enkä mä sit helposti puhu opettajan kanssa tai 

kysynyt kysymyksiä...” H2 

”No joissain tapaukisissa ihan olemattomana oikeestaan. Tuntui tosi etäiseltä.” H3 

”Hankalaa kuoska ei voinut kysyä niin helposti apua kuin lähiopetuksessa” H4 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat, että vuoropuhelu luokkatovereiden kanssa 

vähentyi merkittävästi tai oli olematonta. Luokkatovereilla oli etätunnilla lähes 

aina mikrofonit ja kamerat kiinni. Siksi myöskään haastateltavat eivät halunneet 

näkyä tai kuulua luokkatovereille. Vuoropuhelun puuttumista oppitunnilla kuvattiin 
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toisaalta tylsäksi ja inhottavaksi, toisaalta rauhalliseksi. Koettiin, että 

opiskelurauha säilyi paremmin kuin lähiopetuksessa. 

 

Lähiopetuksesta poikkeavia tunteita haastatellut kuvasivat useammin 

negatiivisesti mielletyillä tunnetiloilla: ahdistus, jännitys, väsymys, suru, ärtymys 

ja voimattomuus. Negatiivisia tunteita herättivät sekä suuri työmäärä ja 

sosiaalisen kanssakäymisen puute, että myös uudenlaisen teknologian 

käyttäminen ja siinä esiintyminen. Positiiviseksi poikkeavaksi tunteeksi kuvattiin 

helpotusta ulkoapäin luotujen aikataulujen poistumisen johdosta sekä kielteisten 

vuorovaikutussuhteiden poisjäämisestä.  

 

”..ehkä mä en ollut sellainen iloinen tai jotenkin niinkun energinen...joo, ehkä silleen 

vähän surullisempi olo” H3 

”..sellast niinkun ahdistuneisuutta ja seellast enemmän ehkä jopa stressiä...mäkin 

tykkään ihmisten kanssa tehdä..” H4 

”Mä olin vaan helpottunut. Ei tarvinnut miettiä sellasta, et pitää herätä ja tehdä tätä ja 

tota aamuisin.”H7 

 

Opetuksen onnistuminen abstraktilla tasolla, tunne opettajan läsnäolosta 

oppitunnilla, jakoi mielipiteitä. Läsnäolon tunnetta kuvattiin selvästi 

vähäisemmäksi ja oppitunteja videomateriaalin katsomiseksi. Toisaalta opettajan 

läsnäolo oppitunnilla tunnistettiin ja opettajaan suhtauduttiin hieman 

myötätuntoisestikin, koska hän vaikutti olevan ainoana läsnä eli ainoa puhuja. 

Hyvin suunniteltu oppitunti vaikutti positiivisesti siihen, että opettaja vaikutti 

olevan läsnä oppitunnilla. Oppilaan kokemus opettajan läsnäolosta toisaalta 

helpottui, kun oppimisympäristöstä hävisi ylimääräinen hälinä. Kaikki haastatellut 

kuvasivat oppilastovereiden läsnäolon tunteen vähentyneen olennaisesti tai 

kadonneen kokonaan.  

 

Opettajan fyysinen puuttuminen oppitunnilta vaikutti haastateltavien mukaan 

paljon avun kysymiseen. Opettajalta oli vaikeampi kysyä apua, vaikka kanavia 

tunnistettiinkin paljon (Wilma, Helmi, sähköposti, puhelin). Osa jätti kysymättä 

tarkentavia kysymyksiä kokonaan, toisten kysymisen määrä väheni 

huomattavasti. Useimmat kuitenkin uskoivat, että opettaja olisi pystynyt 
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auttamaan, mutta kynnys kysymiseen oli liian suuri. Joidenkin haastateltavien 

mukaan etänä olisi vaikea auttaa. Osa haastatelluista koki kysymisen olevan 

yhteisvastuullista ja kysyivät, koska ajattelivat toistenkin haluavan tietää. Nämä 

haastatellut myös arvelivat, että kysymisen vaikeus koskee enemmän nuorempia 

tai uudempia oppilaita. Opiskelurauhan ylläpito oli onnistunutta, oppitunteja ei 

häiritty ollenkaan. Opiskelurauhan ylläpito siirtyi omalle vastuulle ja se oli monien 

haastateltujen mukaan vaikeaa.  

 

Opiskelutovereiden fyysinen puuttuminen esiintyi haastatteluissa pääosin 

negatiivisena tekijänä. Koulutoverit luovat tunnelmaa oppitunneille ja 

välitunneille. Koulutovereiden puutteen nähtiin myös vähentävän koettua 

ystävien tukea opiskeluun liittyen. Muiden oppilaiden panos tuntiin ja esittämien 

kysymysten puute koettiin myös negatiivisena ja oppimista häiritsevänä tekijänä.  

 

”Ehkä vähän silleen, et kattois vaan jotain videota netistä. Ei silleen ihan samalta 

tuntunut, kuin koulussa” H1 

”Meillä ei esimerkiks kauheen moni opettaja pitänyt kameraa päällä. Pieni juttu ja 

jotenki, niin oli ihan eri fiilis siinä” H4 

”Koulukavereiden puuttuminen oli kyl aika surkeeta. Et olsi tehnyt mieli puhuu 

kavereille.” H7 

”Ehkä just vaikka se kysymysten kysyminen oli paljon... Ei ollut niin matala kynnys 

etänä.”H8 

 

Läsnäolon kokemus väheni haastateltavien mukaan, kun kamerat olivat kiinni. 

Erityisen merkittävää on, että jotkut opettajatkin pitivät kameraa kiinni. 

Useimmissa haastatteluissa kuitenkin tuotiin esille lähinnä koulutovereiden 

kameroiden olleen kiinni. Haastatellut toivat esiin pelkoa äänen ja kuvan käytöstä 

oppitunnilla. Pelkoa herätti mm. kuvankaappausten ottaminen ja siitä seuraava 

mahdollinen kiusaaminen sosiaalisessa mediassa.  

 

5.2 Valtasuhteet ja oppilaan rooli 

 

Haastatteluissa kysyttiin valtasuhteiden muutoksesta etäopetuksessa verrattuna 

lähiopetukseen. Osalle haastetelluista opettajan ja oppilaiden tai oppilaiden 



 

27 
 

keskinäiset valtasuhteet olivat ihan selvä käsite. Toisille valtasuhteet eivät 

avautuneet oikeastaan selventämisenkään kautta. On vaikea sanoa, miksi näin 

on. Haastatteluja oli verrattain vähän, mutta vaikutelmana ei niinkään ollut, että 

jonkun tietyn statuksen omaavat oppilaat olisivat käsittäneet niitä enemmän. 

Esimerkiksi valtasuhteet saattoivat olla aivan yhtä selvä käsite sille oppilaalle, 

joka kärsi oppilastovereiden puutteesta etäopetusympyröissä, kuin sille joka 

nimenomaisesti nautti toveripaineen puuttumisesta.  

 

Koettu valta oppilaisiin väheni useimpien vastaajien mukaan. Opettajan 

auktoriteetti ei riittänyt kotiin asti, eikä oppitunnin seuraamista ja tehtävien 

tekemistä voinut reaaliaikaisesti valvoa. Myös ajankäytön valvonta siirtyi 

oppilaalle itselleen. Toisaalta opettajan vallan ajateltiin myös kasvavan, koska 

oppilaat eivät häirinneet opetusta samalla tavalla kuin lähiopetuksessa. 

Oppilaiden hälinä lähiopetuksen oppitunnilla nähtiin siis vallankäyttönä opettajaa 

kohtaan. Ne haastatellut, jotka tunnistivat oppilaiden välisten valtasuhteiden 

olemassaolon, kokivat niiden muuttuneen tai poistuneen kokonaan.  

 

”Et sitä tuntia ei häirinnyt mikään” H3 

”Opettajalla ei ollut yhtä paljon valtaa katsoa ja arvioida oppilaita ja sit oppilailla ei ollu 

yhtä paljon valtaa vaikuttaa kurssiin.” H8 

 

Oppilaan rooli etäopetuksessa koettiin suorittavaksi. Oppilas saa tehtävät, jotka 

hän tekee. Opetukseen ei saa/tarvitse osallistua. Kaikki haastatellut kertoivat 

oman aktiivisuustason ja motivoituneisuuden laskeneen etäopetuksen aikana. 

Jos etäopetus oli muuten sujunut hyvin, niin lähiopetuksessa tehdyt lisätehtävät 

jäivät etäopetuksessa tekemättä. Haastatellut kokivat, että tehtäviä oli 

etäopetuksessa muutenkin paljon etenkin sulkutilanteen alussa ja kotona niin 

sanottua ylimääräistä aikaa lisätehtävien tekoon ei ollut. Koulussa lisätehtäviä 

tehdään helposti tuntien aikana, jos varsinaiset tehtävät on jo saatu tehtyä. 

 

Toiminnallista opetusta oli haasteteltujen kertomana vähemmän kuin 

lähiopetuksessa. Opetukseen ei juurikaan osallistettu. Oman roolin 

etäopetuksessa haastatellut kuvasivat usein passiivisemmaksi tai samanlaiseksi 

kuin lähiopetuksessa. Samanlaiseksi roolinsa kokivat ne haastatellut, jotka 
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ilmoittivat muutenkin tuntiaktiivisuuden olevan alhainen. Aktiivisemmaksi rooli 

koettiin, jos osallistui esimerkiksi tekstikentän kautta vastaamaan kysymyksiin, 

jolloin mikrofonia tai kameraa ei tarvinnut pitää päällä. Opiskelija saattoi myös 

ottaa normaalia vastuullisemman roolin ja koki kysyvänsä muidenkin puolesta.  

Haastateltavat kokivat, että omaan asemaan etäopetuksessa voi vaikuttaa. 

Vaikutuskeinoiksi nimettiin oma aktiivinen asenne oppitunneilla sekä 

aktiivisuustason nostaminen käytännössä esimerkiksi kysymyksiä esittämällä. 

Useimmat kutenkin kertoivat, etteivät sitten jaksaneet panostaa osallistumiseen 

tai kokivat sen täysin mahdottomaksi.  

 

Kaikki haastetellut kokivat voivansa vaikuttaa omaan työskentelyyn etäopetuksen 

aikana. Työskentelyä tehostettiin tehtävien tekemisellä, aikatauluttamisella, 

rutiinien ylläpidolla sekä pyrkimällä keskittymään koulutyöhön. Tämä kuitenkin 

nähtiin myös raskaimpana osana etäopetusta. Työskentelyn tehostamiselle 

nähtiin monia esteitä ja vastuu oman työskentelyn ohjaamisesta tuntui painavan 

haastateltavia. Haastatellut kaipasivat myös vastapainoa vapaa-ajasta, jota ei nyt 

mainittavammin pandemiasta johtuvista syistä ollut ainakaan kodin ulkopuolella 

tarjolla.  

 

”Silleen, etä mulle annetaan tehtävät ja mä teen ne sitten.” H1 

”Mut oli se jotenkins ellasta väsyttävääkin, ettei tuntunut siltä et olis siihen mitenkään 

pystynyt vaikuttamaan”H3 

”Motivaatiopuutteen takia tehtävät jäi tekemättä” H5 

”Mä en keskittynyt tunneilla ja en sisäistänyt asioita yhtä pajon. Kun oli kaikkia 

ärsykkeitä niin niitä tuli tehtyä oppimisen sijaan” H8 

 

Oppilaan rooli vaikutti kapenevan haastatteluiden perusteella. Vuoropuhelu 

opettajan ja oppilaan välillä typistyi tehtävän antajan ja vastaanottajan sekä 

suorittajan rooleihin. Lähiopetuksessa tunnelmaa kuvailtiin eräässäkin 

haastattelussa vastavuoroiseksi ”pallotteluksi”, jossa opetuskeskustelu on 

toimivaa. Etäopetuksessa keskustelu jää yksipuoliseksi ja roolit muuttuvat. 

Samalla myös valtasuhteisiin tulee muutoksia tämän tutkielman tulosten mukaan. 

Muutoksia valtasuhteissa eivät kuitenkaan havainneet kaikki haastateltavat 

riippuen siitä oliko valtasuhteita tunnistettu lähiopetuksen aikana.  
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5.3 Oppimisympäristöt ja ryhmätyöskentely 

 

Ryhmätöitä oli tehty noin puolessa haastateltavien etäopetuksesta. Ryhmätyöt 

oli toteutettu opetukseen käytetyn sovelluksen ryhmätoiminnoilla. Haastatellut 

kokivat ryhmätöiden työnjaon olleen epätasaisempaa kuin lähiopetuksessa, 

jossa opettaja tarkastaa osallistumista ryhmätyöprosessiin 

säännönmukaisemmin. Osa haastatelluista oli myös omatoimisesti perustanut 

opiskeluryhmiä, joissa opiskeltiin yhdessä etänä. Nämä koettiin pääsääntöisesti 

myönteisinä, koska itse valitussa ryhmässä voitiin pitää kamerat päällä ja 

keskustella epämuodollisesti. Jos ryhmässä oli oppilastovereita oman 

kaveriporukan ulkopuolelta, kamerat pysyivät kiinni. Haastatellut toivat myös 

esille, että oppilaiden on helppo teeskennellä kameran tai nettiyhteyden 

toimimattomuutta, mikäli eivät halunneet osallistua.  

 

”Tietysti siinä ryhmässä oli jotain jotka ei halunnut tehä mitään. Tai niilllä oli kamera ja 

mikki pois. Sit voi vaan jälkeenpäin sanoa, et mul ei toiminut netti.”H3 

 

Haastateltavat kertoivat käytössä olleen useita eri oppimisympäristöjä (Microsoft, 

Google, Wilma, Zoom ja Edmodo). Ympäristöt soveltuivat hyvin opetukseen. 

Tekniikka toimi yleensä hyvin, jotkut haastateltavat raportoivat vaihtelevasti 

toimivasta tekniikasta tai internetyhteydestä. Oppimisympäristöihin suhtauduttiin 

aika neutraalisti. Osa oli jo tuttuja lähiopetuksesta tehtävien teko- ja 

palautusalustoina. Kuitenkin haastateltavat kertoivat etenkin uusien 

oppimisympäristöjen aiheuttaneen negatiivisia tunteita. Heidän mukaansa 

toimimattomuus tai vaikeus oli hankalaa, turhauttavaa ja rasittavaa sekä herätti 

jopa vihan tunteita. Haastateltavat kertoivat opetuksessa käytetyn vähemmän 

oppimiseen käytettäviä sovellutuksia ja pelejä, kuin lähiopetuksessa. Eräs 

haastatelluista nimesi itseopiskelun poikkeavana tapana opettaa. 

 

”Jotkut oli vaikeempia, jotkut helpompia tajuta. Mut aika hyvin.” H1 

”Oli aika ongelmallista kun en opet käytti tosi monet eri sovelluksia. Olis jotenkin 

helpompaa, jos en kaikki oepttajat niillä olis vaan yks sovellus, jota ne kaikki käyttää” 

H3 
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”Vihaa opettajia kohtaan, jotka käytti temsia. To be honest”H8 

 

Sekavat oppimisympäristöt aiheuttivat haastateltavissa hämmennystä. Erityisesti 

toivottiin, että kaikki opettajat käyttäisivät samoja oppimisympäristöjä. 

Haastateltavat toivat myös esille, että etäopetuksen alku oli haastavaa, koska 

oppimisympäristöt olivat kaikille uusia. Toivottiin, että oppimisympäristöjä olisi 

voitu ensin harjoitella. Haastateltavat arvioivat, että etäopetus olisi tällöin ollut 

sujuvampaa. Haastateltavat viihtyivät etäopetuksen pienryhmissä etenkin silloin, 

kun muut osallistujat olivat vähintäänkin tuttuja, mielellään kavereita. Tällöin 

ympäristöt koettiin riittävän turvallisina, jotta kamerat ja mikrofonit pystyttiin 

pitämään auki.  

 

5.4 Oppimista edistävät ja hidastavat tekijät 

 

Haastatellut kuvasivat motivaatiota lisääviä tekijöitä etäopetuksessa moninaisin 

keinoin. Osaa haastatelluista motivoivat etätunnit, kun taas toiset motivoituivat 

tehtävistä ja itsenäisistä aikatauluista. Hauskat tai erilaiset tehtävät motivoivat. 

Myös ryhmätyöt ja erityisesti ystävien paikallaolo niitä tehdessä koettiin 

haastateltavien keskuudessa motivaatiota lisääviksi tekijöiksi.  

 

Oppimista edistivät haastateltujen mukaan hyvin suunnitellut ja riittävän suppeat 

opetuskokonaisuudet ja tehtävät, opettajan opetus ja apu sekä opittavien 

asioiden havainnollistaminen erilaisin tavoin. Haastatellut kuvasivat erityisesti 

auditiivisten ja visuaalisten menetelmien yhteiskäyttöä opetuksen apuna. 

Haastatteluissa tuotiin erityisesti esille oman oppimistyylin mukaiset keinot 

oppimisen edistämisessä myös etäopetuksessa. 

 

Kotiympäristön merkittävyys oppimisen edistäjänä näyttäytyi myös monen tekijän 

kautta. Opiskelurauha kotona, erityisesti oma huone, koettiin tärkeänä. 

Mahdollisimman normaalit rutiinit etäopiskelupäivän aikana mainittiin oppimista 

edistävänä tekijänä sekä kotoa saatu apu tehtävien tekemiseen tai 

ymmärtämiseen.  
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”Mä ehkä tykkäsin, ettei ollut niitä vidotunteja, kun se tuntu ajan tuhlaukselta...”H1 

”Kyllä mun mielestä oli kivempaa olla siellä etäoppitunnilla kuin tehdä vaan niitä 

tehtäviä.”H7 

”Tosi sellainen suunniteltu kurssi. Eli hyvä aikataulu ja ettei opittu liikaa asioita 

kerralla.”H8 

 

Oppimista hidastivat täysin uusien asioiden opettelu itsenäisesti sekä huonot 

tehtäväohjeet. Osa haastatelluista kuvasi liian vaikeita asioita jumiin jäämisellä. 

Lähiopetuksessa haastateltavat olisivat kysyneet apua opettajalta tai 

luokkakavereilta, mutta etäopetuksessa jumiin jääminen aiheutti useammin 

tehtävän tekemättä jättämisen kokonaan.   

 

Uudet oppimisalustat ja tekniikan toimimattomuus hidastivat oppimista 

haastateltujen mielestä. Myös koti ympäristönä saattoi vaikuttaa negatiivisesti 

oppimiseen. Koettiin, että koti on rentoutumisen ja levon paikka. Kotona on myös 

paljon häiritseviä tekijöitä, tekniikkaa ja ihmisiä. Sijaistekemiseen oli helpompi 

päätyä etäopetuksessa. Haastatelluista vain yksi kertoi, ettei etäopetuksessa 

ollut mitään hidastavia tekijöitä, opiskelu sujui hyvin ja kotona oli apu helposti 

saatavilla.  

 

”Niin kun tuli just joku ihan uusi aihe. Niin sit piti ihan ite opetella sitä.”H1 

”Videot. Jotenkin se hidastutti, jos mä en ymmärtänyt. Sit joskus mä en pyytänyt apua, 

niin mä vaan jäin siihen. Enkä mä tehnyt mitään.”H3 

”Epäselkeet ohjeet ja opetuksen puute”H5 

 

Arvosanoihin etäopetus vaikutti osalla haastatelluista negatiivisesti ja osalla 

positiivisesti. Osa haastatelluista arvioi, ettei etäopetuksella ollut juurikaan 

vaikutusta arvosanoihin. Haastatellut epäilivät, että opettajat olivat lieventäneet 

arviointikriteerejä etäopetuksen vuoksi. Arvosanojen muutokseen epäiltiin 

vaikuttaneen myös tuntiaktiivisuuden poistuminen arviointikriteereistä 

(haastatellut ajattelivat, ettei sitä arvioitu koska kukaan ei osallistunut), 

motivaation puutteen takia tekemättömäksi jääneet tehtävät tai kotona saavutettu 

opiskelurauha. 
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”No se oli just niinkuin ettei tullut sitä tuntiaktiivisuutta, mikä mulla vähän laskis..” H2 

”Varmaan ne opettajatkin joutu laskemaan sitä tasoa, koska ei se opetuksen taso ollut 

niin hyvä kuin lähiopetuksessa. Niin ne vähän ymmärsti, ettei se tosiaankaan oo niin 

helppoa. ” H3 

 

Oppimista hidastavia ja edistäviä tekijöitä listattiin paljon. Haastatelluilla oli paljon 

ideoita etäopetuksen parantamiseksi. Tilanne oli keväällä 2020 täysin uusi 

kaikille haastatelluista ja jälkeen päin monille oli tullut mieleen tapoja, joilla 

oppimista olisi voinut helpottaa. Oppilaiden käsitykset arvioinnista etäopetuksen 

aikana olivat lähinnä arvailuun perustuvia. Etäopetuksessa ei  oltu selkeästi tuotu 

esille perusteita arvioinnille. Kukaan haastatelluista ei raportoinut merkittävää 

muutosta arvosanoihin etäopetuksen aikana.  
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6 Johtopäätökset ja pohdinta 
 
 

Tässä luvussa käsitellään tutkielman tuloksista seuranneita johtopäätöksiä sekä 

pohditaan johtopäätöksiä kirjallisuuden valossa. Johtopäätökset ja pohdinta 

esitetään vuorovaikutuksen, oppilaan roolin, oppimisympäristöjen ja tasa-arvon 

sekä kotitaloustieteen näkökulmista. Johtopäätöksiä lukiessa on syytä muistaa, 

että etäopetukseen siirryttiin nopealla tahdilla hyvin erikoisesta 

maailmantilanteesta johtuen. Muutos oli nopea sekä oppilaille että opettajille. 

Opetuksen suunnitteluun ja sovellusten käytön harjoitteluun ei jäänyt juurikaan 

aikaa. Haastatelluilla oli tullut etäopetuksen jakson jälkeen mieleen etäopetusta 

kehittäviä tekijöitä. Jatkotutkimuksessa voitaisiinkin käyttää hyväksi oppilaiden 

näkemyksiä etäopetuksen parantamiseksi. Johtopäätösten yhteydessä 

esitellään myös muita jatkotutkimusehdotuksia, joiden avulla etäopetusta 

voidaan kehittää jatkossa. 

 

6.1 Vuorovaikutuksen kokemus etäopetuksessa 

 

 

Tutkielman tuloksissa vuorovaikutuksen onnistuminen on koettu haastateltavien 

mukaan vaihtelevaksi. Vuoropuhelua kuvattiin olemattomasta tavanomaiseen, 

tunteita etäopetukseen liittyen pääosin negatiivisesti. Opettajan läsnäolo 

oppitunnilla tunnistettiin, mutta läsnäolon tunne kuvattiin lähiopetusta 

vähäisemmäksi.  

 

Vuorovaikutuksen tavoista ja sosiaalisista suhteista löydetään sekä yleisiä 

tekijöitä että eroja (Stevanovic ja Peräkylä, 2014). Tämänkaltaiset yleiset tekijät 

eli tavat ovat olleet muodostumatta vielä etäopetuksen alun aikana keväällä 2020 

sekä yleisesti että yksilöllisesti. Kouluista on puuttunut sekä käytänteitä että 

sääntöjä etäopetuksen suorittamisesta ja vaihtelu opetuksen toteuttamisessa on 

ollut tämänkin tutkielman puitteissa suurta. Tavat ja käytännöt ovat puuttuneet 

siitä syystä, että tällaista nopeaa siirtymistä lähes täydelliseen etäopetukseen ei 

oltu ehditty valmistella pitkään. Kouluilla ja kodeilla oli hyvin erilaiset valmiudet 

etäopiskeluun. (Ahtiainen ym. 2020, 1.) 
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Tunteet ovat koko ajan mukana vuorovaikutuksessa, myös opetuksessa 

(Jennings ja Greenberg, 2009; Hänninen ja Poikela, 2016). Vuorovaikutuksen 

hetkellinen suhde (Stevanovic ja Peräkylä, 2014) on muuttunut, kun on siirrytty 

lähiopetuksesta etäopetukseen, vieläpä nopealla tahdilla ilman kunnollista 

etukäteistä valmistelua. Vuorovaikutuksen kehä (Helkama ym. 2014, 211, kuva 

1) havainnollistaa vuorovaikutuksen eri ulottuvuuksia: ystävällisyys ja 

vihamielisyys sekä alistaminen ja dominointi. Näitä ulottuvuuksia saattaa olla 

vaikeaa tulkita videopuhelun välityksellä. Ainakaan se ei onnistu pelkän kirjallisen 

viestinnän avulla. Tämä vaikuttaa molempien, opettajien ja oppilaiden, tunteiden 

tulkintaan ja siten kokemukseen etäopetuksesta. 

 

Vuorovaikutuksen herättämiin tunteisiin vaikuttaa viestinnän solidaarisuus ja 

turvallinen ilmapiiri sekä dialogisuuden onnistuminen ja kohtaava ote (Myllyniemi 

ja Liebkind, 2014; Hänninen ja Poikela, 2016, 4). Aineiston perusteella voidaan 

päätellä, että haastatellut ovat kokeneet epäkohtia vuorovaikutuksessa. Siinä ei 

ole onnistuttu välittämään turvallisuutta, kohtaamista, vuoropuhelua tai empatiaa 

opiskelijoita kohtaan. Vallitsevien olosuhteiden vuoksi haastatellut ovat kokeneet, 

etteivät voi vaikuttaa tilanteeseensa millään tavalla. 

 

Haastatellut kokivat opettajan läsnäolon oppitunnilla vaihtelevasti. Opettajan 

läsnäolo koettiin paremmaksi, jos opettaja piti etäoppitunteja ja puhutteli oppilaita 

nimeltä. Myös hyvin suunniteltu ja sujuva oppitunti sai oppilaan tuntemaan 

opettajan nähneen vaivaa ja välittävän opiskelijoistaan. Läsnäolon ja hyvän 

oppituntisuunnittelun on todettu vähentävän stressiä etäopetuksessa ja nostavan 

opiskelijoiden motivaation tasoa (West ym. 2012; Allan ja Lawless 2003). 

 

Opettajan rooli oppitunnilla on saattanut muuttua etäopetukseen siirryttäessä. 

Roolin muuttuminen muuttaa haastateltavien käsityksiä opettajasta tai opettajista 

(Rex ja Schiller, 2009). Yksilön kokemukset sekä yhteisön normit ja arvot 

vaikuttavat yksilön toimintaan (Tomasello ym., 2009, 50). Jatkossa olisi 

mahdollista tutkia erilaisten asetettujen normien eli tässä oikeuksien ja 

velvollisuuksien vaikutusta opiskelijoiden kokemukseen etäopetuksesta. Erilaisin 

normein tulokset opiskelijoiden turvallisuuden tunteesta ja osallisuudesta 
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voitaisiin todentaa ja saada jatkossa parempia tuloksia etäopetuksesta. Kameran 

päällä oloon oppitunneilla sekä oppilailla että opettajilla voidaan antaa perusteluja 

pelkästään tämän tutkielman tuloksista saatujen päätelmien perusteella.  

 

Tuloksissa tuli esille paradoksi, jossa oppilaat kärsivät opettajan ja 

oppilastovereiden poissaolosta ja vuorovaikutuksen puutteesta oppitunnilla, 

mutta eivät itse olleet halukkaita osallistumaan oppitunnin kulkuun. Ihmisyksilö 

haluaa olla vuorovaikutuksessa, mutta vastavuoroisuuden puute ja arvostelu 

pelottavat (Tomasello ym., 2009, 17 ja 26). Julkisen minän rakentaminen ja sen 

suojelu koetaan tärkeäksi (Tomasello ym., 2009, 52). Tästä voi johtua 

haluttomuus pitää kameraa päällä luokkatilanteessa. Etenkin silloin kun kukaan 

muukaan ei pidä ja yksityisen minän paljastaminen aiheuttaa ahdistusta.  

 

Kiusaaminen  ja sen pelko voivat olla syy olla pitämättä kameraa päällä 

etätunneilla. Smith ym. (2008) nostavat esiin verkossa tapahtuvan kiusaamisen 

kasvua ja erityispiirteitä. Pelko kiusaamisesta vähentää oppilaan turvallisuuden 

tunnetta etäoppitunnilla ja vaikuttaa oppilaan käyttäytymiseen (mt., 382-384). 

Olisi tarpeellista miettiä mikä on koulun vastuu, jos etäopetuksesta seuraa 

kiusaamista ja miten se on estettävissä. Opettajan taidot luoda turvallinen ja 

avoin oppimisympäristö verkkoon ovat avainasemassa sellaisen ilmapiirin 

luomisessa, jossa oppilaat uskaltavat osallistua myös verkossa. Ahtiaisen ym. 

(2020, 39) ensitietoraportissa poikkeusolojen ajan opetuksesta opettajat ovat 

kokeneet suurempaa kuormitusta ja oppituntien suunnitteluun on kulunut 

lähiopetusta enemmän aikaa. Opettajien olisi tärkeää saada palautetta siitä, 

miten hyvin etäopetuksen eri elementit ovat toteutuneet ja mitä pitäisi vielä 

kehittää. Se ohjaisi myös opetuksen suunnittelua tehokkaampaan suuntaan ja 

siten vähentäisi kuormitusta.  

 

Opettajan vuorovaikutustaidot on opetuksen laadun mittari. Tulevaisuuden 

kannalta etäopetusjaksojen sujumista tulisi reflektoida yhteiskunnallisesti ja 

jokaisen opettajan henkilökohtaisesti. Näin voidaan kehittää vuorovaikutusta 

etäopetuksessa sekä kasvattaa asiantuntijuutta (Rex ja Schiller, 2009, 149; 

Jennings ja Greenberg, 2014). Oppituntien suunnitteluun verkossa on myös hyvä 
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kiinnittää erityistä huomiota, koska se näytti lisäävän oppilaiden läsnäolon 

tunnetta etäopetuksessa.  

 

6.2 Oppilaan kokema rooli etäopetuksessa  

 

Haastatellut kertoivat monessakin tilanteessa aktiivisuuden laskusta tunnilla. 

Siinä missä luokassa olisi ollut helppo nostaa käsi ylös ja viitata, etäopetuksessa 

opiskelijat eivät kysyneet opetustilanteessa mitään. Myös kynnys kysyä viestein 

tunnin jälkeen koettiin korkeaksi. Moni jätti kysymättä kokonaan tai kysyi 

kavereilta. Haastatteluissa kävi ilmi, että oppiminen oli viivästynyt tai tehtävät 

olivat jääneet tekemättä, koska opiskelija oli jäänyt jumiin vaikean tehtävän tai 

asian kanssa. Ahtiaisen ym. (2020, 44) mukaan noin viidesosa oppilaista sai aina 

opettajalta apua etäopetuksen aikana ja samanverran oppilaista kertoi ettei ollut 

tarvinnut apua. Kymmenesosa kertoi saaneensa apua opettajalta vain harvoin tai 

ei ollenkaan. Wellburnin ja Eibin (2016, 67–68) kuvailemaa sisällöntuotannon 

vuorovaikutteisuutta ja sen tuomaa motivoituneisuuden nousua ei 

haastatteluiden perusteella oltu juurikaan hyödynnetty opetuksessa. Oppilaiden 

sisällyttäminen opetukseen ei tarvitsisi olla vaikeaa. Moninaiset roolit ovat jo 

olemassa, tarvitsemme vain välineita ja rohkeutta toteuttamiseen (Wellburn&Eib 

2016, 68, 77). Oppilaat olivat tämän tutkielman tulosten mukaan kokeneet 

roolinsa enimmäkseen suorittavana.  

 

Haastateltujen nuorten mielestä omaan asemaan etäopetuksessa pystyi 

vaikuttamaan, mutta voimia siihen ei riittänyt. Irrallisia negatiivisia tunteita heräsi 

etäopiskelukauden aikana. Ahtiaisen ym. (2020, 41) ensitietoraportista näkyy, 

että yläkouluikäisistä suurin osa koki etäopetuksen mukavana vähintään kerran 

viikossa. Kuitenkin viidesosa pojista hieman pienempi osa tytöistä kertoi 

etäopetuksen olleen mukavaa harvemmin kuin kerran kuukaudessa tai ei 

ollenkaan. Tämän tutkielman tulosten mukaan etäopetuksessa ei onnistuttu 

oppilaan kohtaamisessa toivotulla tavalla. Vastavuoroisesti haastatellut 

vaikuttivat käyttävän valtaa opetustilanteessa pitämällä kamerat poissa päältä ja 

mikrofonit kiinni. Haastatteluista kävi ilmi, että useimmat haastatellut kokivat 

suurempaa valtaa suhteessa opettajaan etäopetuksessa verrattuna 
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lähiopetukseen. Opettaja ei pystynyt kontrolloimaan kotona tehtävää työtä, tai 

työskentelyä ylipäänsä, muuten kuin valmistuneiden tehtävien tarkistuksella.  

 

Oppilaan rooli ja oma vastuu oppimisesta korostuvat etäopetuksessa. Tämä 

aiheutti paineita haastatelluille ja lisäsi yksinäisyyden tunnetta etäopetuksessa. 

Yli kymmenen prosenttia yläkouluikäisistä koki saaneensa selvästi vähemmän 

tukea opiskeluunsa poikkeusolojen aikana (Ahtiainen ym. 2020, 45).  

Vastuunjaon pitäisi etäopetuksessa olla selkeämpää ja vastuuta tulisi jakaa 

oppilaitokselle, etenkin nuorempien oppilaiden kohdalla.  

 

 

6.3 Oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja tasa-arvoisuus 

etäopetuksessa  

 
 

Oppimisympäristöt ja niiden käyttö tulisi etäopetuksessa suunnitella siten, ettei 

oppilas koe jäävänsä opetuksessa yksin. Tämän tutkielman tuloksissa 

oppimisympäristöihin suhtauduttiin neutraalisti tai kielteisesti. Tekniikka oli 

toimivaa, mutta oppimisympäristöistä ei koettu iloa tai innostusta oppimiseen eikä 

osallistumiseen.  

 

Olofsson ym. (2018) ja Ahtaisen ym. (2020, 40) raportti  poikkeusajan opetuksen 

ensituloksista tuovat esille, että oppilaat toivoisivat toimivia oppimisalustoja sekä 

niiden johdonmukaista käyttöä yleisesti opetuksessa. Hajanaisuus opettajien 

käytännöissä on sekavaa. Olofssonin ym.  (2018) mukaan oppilaat myös 

kyseenalaistavat mobiililaitteiden käyttökiellon oppitunnilla. He kokevat saavansa 

paljon tukea oppimiseen puhelimestaan ja lisäksi laite on helposti käsillä. 

Erityisesti etäopetuksessa opettaja ei voi hallita mobiililaitteiden selailua 

oppitunnilla. Todennäköisesti ne ovat oppilaiden käsien ulottuvilla suuren osan 

aikaa. Niiden tarjoamia mahdollisuuksia voisikin hyödyntää enemmän 

etäopetuksen oppimisympäristöissä. 

 

Eriarvoisuuden vähentämisen tai poistamisen tulisi olla tärkeä tavoite 

tulevaisuuden etäopetusta suunniteltaessa. Eriarvoisuutta loivat tämän 
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tutkielman mukaan erilaiset fyysiset ympäristöt kotona sekä kotoa saatu tuki ja 

apu opetukseen. Myös Ahtiaisen ym. (2020, 5, 17, 45) ensitietoraportti kertoo 

eriarvoisuudessa maanlaajuisesti laitteiden, opetuksen ja kotoa saadun tuen 

suhteen. Kotiympäristön eriarvoisuuteen ei voida koulun keinoilla vaikuttaa 

paljoakaan, joten tärkeää on tasoittaa oppilaiden opiskelumahdollisuuksia 

laitteiden ja hyvän tuntisuunnittelun kautta. Erityisesti koululta saatavan 

henkilökohtaisen tuen käytettävyyden helppous sekä mahdollisuudet opetuksen 

eriyttämiseen tulisi suunnitella tarkoin etäopetuksen suhteen ja näiden 

vaikuttavuutta voisi olla järkevää tutkia jatkossa. 

 

Opettajien koulutus etäopetuksessa tarvittavien taitojen suhteen ja opetuksen 

kehittäminen on tärkeää. Etäopetuksessa tarvittavia elementtejä kuten 

oppimisalustoja ja digitaalisia välineitä voidaan soveltaa myös lähiopetuksessa. 

Näiden käyttö lähiopetuksessa parantaisi varmasti niiden hyödynnettävyyttä 

etäopetuksessa, jolloin oppilaan ja opettajan on helpompi käyttää jo ennestään 

tuttuja välineitä. 

 

Oppilaalle tulevaisuuden takia on tärkeää saada hyviä kokemuksia opettajista ja 

oppimisesta (Jennings ja Greenberg, 2009). Covid-19 -pandemian vaikutuksista 

oppilaiden käsityksiin opiskelusta olisi hyvä tehdä laajempaakin tutkimusta, jotta 

voidaan korjata mahdollisesti tapahtuneita virheitä. Tämän tutkielman aineistossa 

osa haastatelluista ajatteli, etteivät opettajat välitä, tai haluavat vain päästä 

vähällä teettämällä oppilailla paljon tehtäviä. Todennäköisesti syyt työmäärään 

tai tekniikan käyttämättömyyteen ovat muualla, kuin välittämisen puutteessa. 

Tällaisten uskomusten yhteydessä piilee riski opiskelijan yleiseen negatiiviseen 

käsitykseen opettajia ja oppimista kohtaan. Olisi myös hyvä tutkia millaiset tekijät 

voimistavat opettajan ja oppilaan välistä suhdetta verkko-opetuksessa. 

 

Mailizar ym. (2020) ovat tutkineet etäopetuksen toteutumista Indonesiassa 

Covid-19 -pandemian aikana. Suurin este oppimiselle on kehittyvässä maassa 

laitteiden saatavuus ja internetyhteyden mahdollistaminen oppilaille. Suomessa 

tilanne on toki yleensä erilainen. Laitteet ja yhteydet ovat useimpien saatavilla.  

Opetus palailee pikkuhiljaa takaisin perinteiseen lähiopetukseen pandemian 

rauhoittuessa. Vaikka peruskoulu käydäänkin useimmin lähiopetuksessa, niin 
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oppilaat tulevat todennäköisesti opiskelemaan jollain etäopetuksen muodolla 

aikuiselämänsä aikana, elleivät aikaisemminkin. Etäopetukseen liittyviä taitoja on 

hyvä osata ja oppia perusopetuksessa. (Mailizar ym. 2020.) Pitkällä aikavälillä 

olisi mielenkiintoista tietää, miten nyt etäopetuksessa olleet oppilaat hyödyntävät 

kokemuksiaan jatkossa opintojen yhteydessä. 

 

6.4 Kotitalous oppiaine ja etäopetus 

 

Kuten johdannossa on todettu, kotitalous -oppiaineen opetukseen on täysin 

mahdollista muodostaa toimiva etäopetuskokonaisuus, mutta etäyhteyksillä 

kaikkia opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita ei voida täysin toteuttaa 

(Rantanen&Palojoki 2015, 89, 93). Tämä johtunee oppiaineen 

taitopainotteisuudesta. Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014, 438) aloittaa 

oppiaineen kuvauksen esittämällä sen perustehtäväksi tietojen, taitojen, 

asenteiden ja toimintavalmiuksien kehittämistä sekä kädentaitojen edistämistä. 

Lisäksi oppiaineen kuvauksessa korostetaan yhteistyötaitojen ja 

vuorovaikutuksen kehittämistä oppiaineen keskiössä. Se näkyy myös oppiaineen 

tavoitteissa, joista kolmasosa liittyy käytännön työtaitoihin ja kolmasosa 

vuorovaikutustaitoihin (Pops 2014, 438).  

 

Mikäli kotitaloutta opetetaan etänä siten, että oppilaat opiskelevat omissa 

kodeissaan, on otettava huomioon myös tasa-arvokysymyksiä. Oppilaiden 

kotiympäristöt ovat vaihtelevia. Kaikkien kotien kodinhoitoon ja 

ruuanvalmistukseen liittyvät välineet ja tilat eivät ole samanlaiset. Lisäksi kodeilta 

ei voida edellyttää välineiden tai raaka-aineiden hankkimista käytännön 

työtaitojen harjoittelua varten. Kaikilla kodeilla ei ole mahdollisuuksia tai 

halukkuutta sen kaltaisiin kuluihin. Huoltajilla voi olla erilaisia näkemyksiä 

käytännön työtaitojen harjoittelusta tai siitä, miten niitä tulisi harjoitella. Oppilaat 

eivät siis ole fyysisten ja sosiaalisten puitteiden kannalta yhdenvertaisessa 

asemassa.  
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Tämän maisterin opinnäytetutkielman tulosten mukaan myös kotitalouden 

etäopetuksessa tulisikin keskittyä erityisesti oppituntien suunnitteluun. Hyvin 

suunnitellulla oppitunnilla voidaan välittää oppilaille ainakin niitä tietoja ja 

asenteita, joita opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueissa tuodaan esille. 

Hyvin suunniteltu oppitunti lisää turvallisuutta ja parantaa ilmapiiriä. Se 

puolestaan mahdollistaa osallistumista ja osallistamista. Näin voidaan korostaa 

kotitalouden vuorovaikutteisuuteen liittyviä tavoitteita. Lisäksi etäopetuksella 

voidaan korostaa kotitalous -oppiaineen sellaisia puolia, jotka saattavat joskus 

jäädä etenkin yleisessä keskustelussa ruuanvalmistuksen jalkoihin: 

taloudellisuus, kuluttajuus ja suunnitelmallisuus.  
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Liitteet 
 

Liite 1 

Haastattelukysymykset  

 

• Olitko etäopetuksessa keväällä 2020? 

• Millainen yleisvaikutelma sinulle jäi etäopetuksesta? 

Vuorovaikutusta voidaan määritellä erilaisten käsitteiden kautta. Tässä 

tutkimuksessa määrittelyyn on käytetty esimerkiksi käsitteitä vuoropuhelu, 

tunteet, valtasuhteet ja vuorovaikutuksen abstrakti taso. Abstrakti taso tarkoittaa 

tässä läsnäolon ja huomioiduksi tulemisen tunnetta.  

Kysymykset koskevat etäopetuksen oppitunnilla huomioimiasi asioita. Voit 

verrata kokemaasi lähiopetukseen. 

 

• Millaisena koit vuoropuhelun/keskustelun opettajan kanssa? 

o Oliko se luontevaa, vaikeaa, tavanomaista? 

• Millaisena koit vuoropuhelun/keskustelun luokan kesken oppitunnilla? 

• Liittyikö etäopetukseen lähiopetuksesta poikkeavia tunteita? (esim. Ilo, 

suru, jännitys, pettymys, riemu, ällistys, helpotus, pelko...) 

• Luokassa voidaan havaita valtasuhteita esimerkiksi opettajan ja 

oppilaiden välillä tai oppilaiden kesken. Onko tämä sinulle tuttua?  

• Muuttuivatko valtasuhteet etäopetuksen aikana? 

o Koitko itse suurempaa tai pienempää valtaa suhteessa 

opettajaan? Entä opiskelutovereihin? 

• Onnistuko kohtaaminen abstraktilla tasolla etäopetuksen aikana? 

o Tuntuiko, että opettaja puhui sinulle?  

o Tuntuiko, että opettaja oli läsnä oppitunnilla?  

▪ Miten se tuli esille?  

▪ Miltä se tuntui? 

▪ Entä koulutoverit?  
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• Millaista oli opettajan fyysinen puuttuminen oppitunnilta? 

o Kysyitkö apua, jos sinulla tuli ongelma? 

o Pystyitkö opettajan auttamaan? 

o Miten opettaja auttoi? 

o Miten opiskelurauhan ylläpito onnistui? 

• Millaista oli koulutovereiden fyysinen puuttuminen? 

o Työskentelitkö jonkun kanssa?  

▪ Miten se järjestettiin? 

o Teittekö ryhmätöitä?  

▪ Miten se sujui? 

▪ Millaista oli sinun panoksesi/toisten panos tuntiin tai 

työhön? 

 

• Millaisia oppimisympäristöjä opettajat käyttivät? 

o Mitä sovelluksia? 

o Ääntä, kuvaa, videota? 

o Käyttivätkö opettajat lähiopetuksesta poikkeavia tapoja opettaa? 

• Miten sovellukset sopivat opetukseen? 

• Miten tekniikka toimi? 

• Aiheutuiko uudenlaisista tai erilaisista ympäristöistä tunteita? (esim. 

Jännityksen lasku/nousu) 

 

• Millaiset asiat lisäsivät motivaatiota etäopetuksessa? 

• Millaiset asiat edistivät oppimista etäopetuksessa? 

• Millaiset asiat hidastivat oppimista etäopetuksessa? 

• Miten opetukseen osallistettiin? 

o Oliko toiminnallista opetusta? 

 

• Millaiseksi koit oman roolisi etäopetuksessa? 

o Jos vertaat lähiopetukseen, niin mitä tapahtui  

▪ aktiivisuustasolle,  

▪ motivoituneisuudelle,  
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▪ Ryhmätyörooleille? 

• Muuttuivatko arvosanasi etäopetuksessa? 

o Mistä muutos johtui? 

• Pystyitkö vaikuttamaan omaan asemaasi etäopetuksen aikana? 

o Miten? 

• Pystyitkö vaikuttamaan omaan työskentelyysi etäopetuksen aikana? 

o Miten? 

 

 

 


