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L ukijalle

Lukijalle

Hyvä opiskelija, opetusharjoittelua ohjaava opettaja ja yliopiston asiantuntija,
edessänne on KEHU-toimintamalliin perustuva materiaali, joka on luotu opetusharjoittelun ohjauksen apuvälineeksi. Malli on kehitetty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa vuonna 2017 käynnistynyttä Opettajankoulutus uudistuu -hanketta.
Hankkeen tavoitteena on ollut määrittää suuntaa suomalaiselle opettajankoulutukselle ja opettajien osaamisen kehittämiselle sekä antaa opettajille työvälineitä ympäröivän yhteiskunnan muutokseen vastaamisessa. KEHU-toimintamallin kehittämistyö on ollut osa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoimaa
Kestävää tutkimusperustaista opettajankoulutusta ja uutta luovaa opettajien osaamista rakentamassa
-hankekokonaisuutta sekä Jyväskylän yliopiston johtamaa Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA) -hankekokonaisuutta. Mallin ja tukiaineistojen kehittämistä on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän yliopiston normaalikoulun, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun sekä
Turun yliopiston Turun ja Rauman opettajankoulutusyksiköiden kanssa. Hankeyhteistyöhön ovat osallistuneet myös Espoon, Vantaan ja Kuopion kaupunkien koulutoimet.
KEHU-toimintamallin taustalla on ollut tutkijoiden (esim. McCroskey, McCroskey &
Richmond 2016, 374) esittämä huoli siitä, että opettajat valmistuvat ammattiin ilman
riittävää ohjausta opetusviestintään liittyvissä tiedoissa ja taidoissa. Tutkimusten mukaan peruskoulun opettajien merkittävin jaksamiseen ja kuormittumiseen vaikuttava
tekijä on oppilaiden kanssa tapahtuva vuorovaikutus (Onnismaa 2010, 18; Barmby 2006).
Opettajien kuvaukset jaksamiseen ja kuormittumiseen liittyvistä prosesseista sijoittuvat
kolmeen yhteyteen: 1) opettajan ja oppilaan väliseen, 2) opettajayhteisön sisäiseen ja 3)
opettajan ja huoltajan väliseen vuorovaikutukseen.
Ryhmämuotoinen opetus erilaisine toimintaympäristöineen sisältää suuren määrän
moniulotteisia kohtaamisia. KEHU-toimintamallin keskeisenä tavoitteena on edistää tulevien opettajien ammatillista vuorovaikutusosaamista nostamalla tarkasteluun kolme
opetusvuorovaikutuksen osa-aluetta.
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K E H U - T O I M I N TA M A L L I

1 . N O N V E R B A A L I V I E S T I N TÄ

2 . V E R TA I S S U H T E E T

3 . H A A S TAVAT K O H TA A M I S E T

TUKIAINEISTO

TUKIAINEISTO

TUKIAINEISTO

Opiskelijan nonverbaalin
viestinnän analyysimallit ja
kirjallinen materiaali

Vertaisryhmän sosiaalisen
rakenteen analyysimalli ja
kirjallinen materiaali

Haastavien kohtaamisten
analyysimalli ja kirjallinen
materiaali

Kuvio 1. KEHU-toimintamalli opettajaksi opiskelevan vuorovaikutusosaamisen ohjaamiseen

KEHU-toimintamalli, eri osa-alueineen, tarjoaa yhden tutkimusperustaisen näkökulman opetusvuorovaikutuksen havainnointiin ja ohjaamiseen. Mallin kehittämisessä on hyödynnetty opettajankouluttajien
tekemää käytännön testaamista ja heidän antamaansa palautetta. Kuviossa 1. on kuvattu toimintamallin
kolme osa-aluetta, joita tarkastellaan tukiaineistossa luvuittain: 1) opettajaksi opiskelevan ammatillinen
nonverbaali viestintä, 2) vertaissuhteet eli oppilasryhmän keskinäisten suhteiden ja ryhmän rakennetekijöiden merkitys opetusvuorovaikutukselle sekä 3) haastavat kohtaamiset - ennaltaehkäisevä ja reaktiivinen toiminta.

K E H U - TO I M I N TA M A L L I N TAV O I T T E E N A O N
•
•
•
•

lisätä opettajaksi opiskelevien tietoisuutta opettajan ammatilliseen vuorovaikutusosaamiseen liittyvistä ilmiöistä ja niiden merkityksestä positiivisen opettaja-oppilas/oppilasryhmä -vuorovaikutussuhteen luomisessa
laajentaa ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvän tiedon hyödyntämistä opiskelijoiden ohjaamisessa
tukea opiskelijoiden taitoa luoda pedagogista johtajuutta, ryhmän ohjaamista ja positiivista oppimisilmapiiriä ammatillisen vuorovaikutuksen keinoin
jakaa teorialähtöistä pedagogista aineistoa ja uusia välineitä opiskelijoiden ohjaamiseen

KEHU-toimintamalli ja tukimateriaali on tarkoitettu työvälineeksi opettajankoulutuksen kehittämiseen.
Se on suunnattu opettajaopiskelijoille, harjoitteluja ohjaaville opettajille ja yliopiston opettajankouluttajille. Sitä voidaan käyttää materiaalina myös opettajankoulutuksessa ja opetusharjoittelun ohjaajien
koulutuksessa. KEHU-toimintamallin ja tukimateriaalin kohderyhmä ei ole rajoitettu opetettavan asteen
tai aineryhmän mukaan vaan sitä voidaan käyttää soveltaen sekä luokanopettajan, aineenopettajan että
varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksessa ja kentällä jo toimivien opettajien täydennyskoulutuksessa.
KEHU-toimintamalliin liittyvä koulutus voidaan tarpeen mukaan kytkeä tietyn oppiaineen opettamiseen.
Tukimateriaalin eri osa-alueet sisältävät teoria-ainesta, joka täydentää opettajaopiskelijoiden, harjoittelua
ohjaavien opettajien ja yliopiston asiantuntijoiden kokemustietoa. Tukimateriaalin sisältöjä voi käyttää
soveltaen. Tukimateriaalin tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia eri alojen opettajankoulutuksen harjoittelujen kehittämiseen eri harjoitteluvaiheissa yliopistoissa ympäri Suomen.
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KEHU-hankkeen kotisivuilla (www.kehuprogram.fi) on hankkeen aikana tuotettua kirjallista ja videoitua
lisämateriaalia, jota voi hyödyntää ohjauksessa ja opetuksessa. Tukimateriaalin keskeinen tavoite on toimia harjoittelun ohjauksen tukena – ohjauksen työkaluna. Toivomme, että se on samalla sekä opiskelijalle
että ohjaajalle opas kohtaamisen ja ammatillisen vuorovaikutuksen taitoihin.
Kiitämme hankkeen kehitysyhteistyöhön osallistuneita Jyväskylän normaalikoulun ja Viikin normaalikoulun rehtoreita Markus Leppiniemeä ja Kimmo Koskista. Normaalikoulujen yhteyshenkilöitä lehtori
Elina Törmää ja lehtori Sirkku Myllyntaustaa sekä Turun yliopiston yhteyshenkilöitä tutkijatohtori Anu
Kajamiestä ja projektitutkija Anna Eskolaa. Kiitos Jyväskylän normaalikoulun ja Viikin normaalikoulun
lehtoreille sekä Turun ja Rauman yksiköiden lehtoreille ja opettajankouluttajille, jotka ovat koekäyttäneet
KEHU-mallin luonnosversioita opetusharjoitteluiden ohjaamisessa. Kokeilujen herättämiä ajatuksia, kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia olemme hyödyntäneet KEHU-mallin ja tämän tukimateriaalin laatimisessa. Kiitos Helsingin yliopiston professori Kristiina Kumpulaiselle, jonka tuella koko KEHU-hanke lähti
käyntiin. Kiitämme OPA-hankkeen vastuullista johtajaa, Jyväskylän yliopiston professori Marja-Kristiina
Lerkkasta ja hänen tiimiään, erityisesti KT Sanni Pöysää, rakentavasta ja saumattomasta yhteistyöstä,
joka on edistänyt tämän tukimateriaalin valmistumista. Erityinen kiitos opettajille, jotka antoivat luvan
kuvata oppituntejaan. Ne olivat korvaamaton tutkimusaineisto, jota käytettiin hankkeeseen liittyvässä
tutkimustyössä.
KEHU-hanketta ja tätä tukiaineistoa ei olisi ilman KEHU-tiimiä, sen vuorovaikutusta ja yhteistyötä; KM
Anu Pyykkö, KM Miia Kaasinen, FM Sirke Seppänen, KM Vilma Berggren, KM Heli Makkonen, KM Cia
Räty, KM Erik Tonteri, KM Sofia Papatheocharous, KK Tutta Tyrsky ja KK Annastiina Penttilä ovat tutkimuksillaan ja toiminnallaan auttaneet luomaan sekä tämän tukimateriaalin että muun KEHU-aineiston
(www.kehuprogram.fi).
Vuorovaikutteisia hetkiä KEHU-tukiaineistojen parissa!
Tapio Toivanen
dosentti, Helsingin yliopisto, KEHU-hankkeen vastuullinen johtaja
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O petusvuorovaikutus

Opetusvuorovaikutus
T a p i o To i v a n e n

Luokkahuonemuotoisen opetusvuorovaikutuksen erityispiirteenä on se, ettei vuorovaikutus ole kahdenkeskistä vaan viestintäprosessissa on yleensä yhtäaikaisesti useita vastaanottajia. Opetustapahtuma on moniulotteinen opettajan ja oppilaiden välinen
vuorovaikutustilanne, jossa jokaisen yksilön toiminta vaikuttaa toisiin (Lehtomäki &
Mikkilä-Erdmann 2018). Opettajan ja oppilaan/oppilasryhmän välistä opetusvuorovaikutusta, sen rakentumista ja laatua, voidaan tarkastella monilla eri tavoilla. Suomalaisessa
kasvatustieteellisessä tutkimuksessa tätä tavoitteista vuorovaikutussuhdetta on usein
kuvattu kolmiomallilla (Kuvio 1.), jossa opetustapahtuma on jaettu opettajan ja oppilaan/
oppilasryhmän väliseen didaktiseen ja pedagogiseen suhteeseen (mm. Kansanen 2004,
70–75, 80–81; 1999; Syrjäläinen, Jyrhämä & Haverinen 2004; Hellström 2008, 39–40; Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen 2016, 164–166).

SISÄLTÖ

DIDAKTINEN SUHDE

O P E T TA J A

OPPILAS

PEDAGOGINEN SUHDE

Kuvio 1. Didaktinen kolmio (Jyrhämä ym. 2016)
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O petusvuorovaikutus

Didaktisella suhteella tarkoitetaan opettajan opetussuunnitelman tavoitteista johtamaa opetuksen ja
oppiaineksen järjestämistä. Opettaja valitsee opetuksen muodot, joiden avulla hän opettaa, ohjaa tai käsittelee opetuksen tavoitteista johdettuja sisältöjä. Oppilaan pyrkimyksenä on toimia, opiskella ja oppia
opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä, ja opettajan tehtävänä on auttaa häntä niiden oppimisessa. Opettaja-oppilas/oppilasryhmän välillä on samaan aikaan myös pedagoginen suhde. Se näyttäytyy parhaimmillaan opettajan välittämisenä ja aitona kiinnostuksena oppilaita kohtaan. Pedagogista suhdetta voi luonnehtia kolmella tavalla:
1.
2.
3.

Se on persoonallinen, spontaanisti syntyvä ja ainutkertainen suhde opettajan ja oppilaan välillä.
Se on opettajan näkökulmasta intentionaalinen eli sisältää sekä oppilaan oppimista että persoonaa
kehittävän pyrkimyksen.
Se on tilannesidonnainen eli opettaja pyrkii tulkitsemaan ja ymmärtämään oppilaan/oppilasryhmän
sen hetkistä tilannetta. (van Manen 1994, 142–143; Jyrhämä ym. 2016, 164; Hellström 2008, 174–175.)

Jyväskylän yliopiston Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA)-tutkimus- ja kehittämishankkeessa on käytetty opetustapahtuman laadun kuvaamisen teoreettisena taustana
vuorovaikutuksen avulla oppimisen Teaching Through Interactions -mallia (TTI; Hamre ym. 2013). TTI-mallissa opetustapahtuman ryhmätasoisten vuorovaikutustekijöiden laatu on jaettu kolmelle osa-alueelle: tunnetuki, toiminnan organisointi ja ohjauksellinen tuki. Jyväskylän yliopistossa kehitetyssä VOPA-toimintamallissa osa-alueita on neljä 1) opettajan sensitiivisyys ja myönteinen ilmapiiri, 2) ryhmän toiminnan
organisointi ja motivointi, 3) palaute ja 4) dialogisuus. Opettajan sensitiivisyydellä ja myönteisellä ilmapiirillä tarkoitetaan sitä, että opettajan tulee olla tietoinen oppilaiden yksilöllisistä tarpeista ja kiinnostuksen
kohteista sekä vastata niihin oikea-aikaisesti ja sensitiivisesti. Myönteinen ilmapiiri rakentuu turvallisuuden tunteesta ja luokan ihmissuhteista. Ryhmän toiminnan organisointi ja motivointi edistävät oppilaiden oppimista ja työskentelyyn kiinnittymistä̈ kohdistuen oppimisen ja työskentelyn tavoitteisiin sekä
toivotun käyttäytymisen tukemiseen. Palaute ohjaa oppimisprosessia sekä edistää asioiden ymmärrystä,
oppimaan oppimisen taitoja ja itseohjautuvuutta. Dialogisuuden osa-alueella opettaja edistää oppimisvuorovaikutusta huomioimalla opetuksessa dialogisuuden periaatteita, joita ovat opetuksen kumulatiivisuus,
tarkoituksenmukaisuus, kollektiivisuus, vastavuoroisuus ja kannustavuus. (Pöysä, Pakarinen, Ketonen, Lehesvuori & Lerkkanen 2021; Pöysä, Pakarinen, Kajamies & Lerkkanen 2021; Lerkkanen & Pakarinen 2018,
184–185.)
Kun opetustapahtumaa tarkastellaan puheviestinnän näkökulmasta, on käytössä usein relationaalinen
tarkastelumalli. Se painottaa opettajan ja oppilaan/oppilasryhmän välisen vuorovaikutussuhteen jatkuvaa
muuttuvuutta. Opettaja ja oppilas viestivät opetustilanteessa yhdessä luodakseen keskinäisen suhteen ja
ylläpitääkseen sitä (Gerlander & Kostiainen 2005). Vuorovaikutussuhde on epäsymmetrinen eli opettajalla
ja oppilaalla on vuorovaikutussuhteessa erilaiset roolit. Epäsymmetrisyyteen vuorovaikutuksessa vaikuttavat osapuolten erilaiset oikeudet ja velvollisuudet, tietojen ja osaamisen erilaisuus sekä erilaiset näkökulmat eli opettaja opettaa tai ohjaa ja oppilas opiskelee (Gerlander & Isotalus 2010, 8; Kakkori & Huttunen
2014, 377; Jensen, Skibsted & Christensen 2015). Asymmetria merkitsee opettajan (positiivista) pedagogista
auktoriteettia ja pedagogista valtaa. Opettaja on vastuussa oppilaistaan ja hänen tulisi pyrkiä toimimaan
heidän parhaakseen (Jyrhämä ym. 2016, 97).
Myös viestinnällinen tutkimus hahmottaa opetustapahtumassa kaksi suhdetta. Ne ovat sisältö- ja suhdeulottuvuus (mm. Mottet, Richmond & McCroskey 2016, 24–27; Ruben & Gigliotti 2016). Sisältöulottuvuudella
tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä vuorovaikutusosapuolet sanovat toisilleen eli verbaalista viestintää. Berry
& Kim (2008, 364) löysivät opettajan opetuspuheesta kuudenlaista sisällöllistä puheilmaisua: kyselyjä, vastauksia, ohjeistusta, selittämistä, palautteen antamista ja sosiaalistamista. Suhdemerkitykset välittyvät
erityisesti nonverbaalissa viestinnässä, joka antaa vihjeitä siitä, miten puhutun viestin sisältö tulisi tulkita
(asiallinen, ystävällinen, sarkastinen, ivaileva jne.).
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O petusvuorovaikutus

Pelkistetysti;
• Verbaalit eli sanalliset viestit stimuloivat ensisijaisesti kognitiivisia merkityksiä vastaanottajissa.
Niiden avulla pyritään kohdistamaan oppilaiden huomio opetettavaan sisältöön ja helpottamaan sen
omaksumista tai ohjaamaan oppilaan toimintaa.
• Nonverbaalit eli sanattomat viestit stimuloivat vastaanottajissa affektiivisia merkityksiä. Niiden välityksellä oppijoissa herää tunteita tai asenteita opetettavaa sisältöä sekä opettajaa kohtaan.
(McCroskey, McCroskey & Richmond 2016, 367)
Yhteen koottuina edellä esitellyt kasvatukselliset ja viestinnälliset tutkimukset muodostavat KEHU-mallissa käytetyn opetusvuorovaikutusta kuvaavan kokonaisuuden, jossa on

a.

sisältö- eli didaktinen taso; Miten opettaja organisoi luokkahuoneen käytänteet ja aktiviteetit tavoitteista toiminnaksi? Millaisia opetusmenetelmiä, välineitä ja materiaaleja hän käyttää? Miten opettaja ohjauksellisesti tukee oppilaiden toimintaa ja työskentelyyn kiinnittymistä, edistää oppimista ja
oppimisen kohdistumista työskentelyn tavoitteisiin? Millaista käsitteistöä, opetus- ja ohjausviestintää sekä oppimista, oppimisen taitoja ja itseohjautuvuutta tukevaa palautetta opettaja käyttää?

sekä

b.
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suhde- eli pedagoginen taso; Millaista ammatillista vuorovaikutussuhdetta opettaja luo sekä verbaalin että nonverbaalin viestinnän tasolla yksittäisiin oppilaisiin ja ryhmään? Kuinka lämmin ja sensitiivinen vuorovaikutussuhde oppilaisiin hänellä on? Miten hän toisaalta tukee ja rajaa oppilaiden
toimintaa? Millainen tunneilmasto luokassa on?

O petusvuorovaikutus

O P E T U S H A R J O I T T E L U T O S A N A O P E T TA J A K S I O P I S K E L E VA N
A M M AT I L L I S E S TA K E H I T T Y M I S TÄ
Syrjäläisen ym. (2004) mukaan opettajaksi opiskelevan ammatillinen osaaminen kehittyy opettajankoulutuksen aikana oppiaineiden, yleisten pedagogisten opintojen ja opetusharjoittelujen avulla. Opetusharjoitteluilla on erityinen rooli teorian ja käytännön välisen yhteyden vahvistamisessa. Kasvatustieteellinen
ja ainedidaktinen teoria antavat opiskelijalle käsitteitä ja malleja opetuksen suunnitteluun. Niiden avulla pyritään ohjaamaan opiskelijan ajattelua toimintatason eli opetuksen käytännön järjestämisen lisäksi
myös objektiteorian tasolle. Se on ammatillisen ajattelun taso, jossa opiskelijat oppivat peilaamaan opetustoimintansa käytäntöjä kasvatustieteen teoreettisiin malleihin. Opettajana toimiminen edellyttää myös
metatasolla tapahtuvaa teoretisointia ja arvopohdintaa. Opintojen tulisikin tukea opiskelijan kriittisyyttä
ja itsenäistä arviointikykyä, jotta hän kykenisi arvioimaan ammatillisten päätöstensä eettisiä lähtökohtia.
Opiskelijoiden arvioinneissa korostuu opetusharjoitteluiden keskeinen merkitys opettajuuden kehittymisessä. Opettajan työ on käytännöllistä toimintaa. Ammatillinen osaaminen kehittyy niissä lukemattomissa
ratkaisuissa, joita opettaja joutuu tekemään opetusta suunnitellessaan, opetustilanteiden aikana ja niiden
jälkeen. Toimintatasolla opettamiseen kuuluu suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Suunnittelu tarkoittaa toimintaa, jossa opettaja etukäteen (pre-interaktio) pohtii tavoitteita, oppilaiden tietoperustaa, valikoi
opetussisältöjä sekä päättää, millaisia menetelmiä ja materiaaleja käytetään opetustapahtumassa. Toteutus (interaktio) on opetustapahtuman keskeinen osa, jossa opettajan ja oppilaiden välinen tavoitteinen
vuorovaikutus tapahtuu. Opetustapahtumaan liittyy erilaisia oppimisprosessin tai oppimistulosten arviointeja sekä interaktiovaiheen aikana että sen jälkeen (post-interaktio). (Kansanen ym. 2000.)
Syrjäläisen ym. (2004) mukaan opetusharjoitteluissa pyritään lähtemään liikkeelle opiskelijan olemassa olevien käsitysten tunnistamisesta. Opetustilanteeseen liittyvien käytännöllisten perustaitojen on
ensin jossain määrin automatisoiduttava, jotta opettajaksi opiskelevalta vapautuisi riittävästi resursseja ammatilliseen ongelmanratkaisuun tieteellisin perustein. Toiminnan tasolla keskeisiä ovat seuraavat
kysymykset: mitä oppimistilanteet sisältävät - mitä opetetaan ja mitä opitaan? Miten oppimistilanteet järjestetään - miten opetetaan ja miten opitaan? Keskeistä ammatilliselle kehittymiselle on edellä mainittuihin kysymyksiin vastaaminen sekä tämän pohdinnan kautta oman opetuksen käyttöteorian kehittyminen.
Opiskelijoiden toiminta opetusharjoitteluissa painottuukin edellä kuvatuista syistä usein nimenomaan
didaktiseen suhteeseen eli opetuksen organisointiin ja ohjaukselliseen tukeen (Aspelin & Jonsson 2019;
Jensen, Skibsted & Christensen 2015). Opetustavoitteiden määrittelyä, opetussisällön valintaa ja oppimisympäristön järjestämistä harjoitellaan harjoittelujaksojen aikana todellisissa opetustilanteissa. Syynä didaktisen suhteen painottumiseen lienee osaltaan myös se, että noviisiopettajilla voi olla vähäisempi herkkyys aistia opetus- ja oppimisympäristön kontekstisidonnaisia tekijöitä. Heillä saattaa ilmetä taipumusta
mekaaniseen ajatteluun, jossa erilaiset toimintaa ohjaavat ohjesäännöt ja toimintaperiaatteet ovat tärkeitä. Opetustilanteiden tarkka jäsentäminen eli suunnittelu ohjaa opetusvuorovaikutuksen toteutumista
(Jyrhämä 2003, 143).
KEHU-tukiaineiston ja siihen liittyvien KEHU-havainnointilomakkeiden (Liitteet 1.-6.) tarkoituksena on
tuoda harjoittelun ohjaukseen tutkimuspohjaisia malleja. Mallien avulla voidaan sekä havainnoida että
tukea opiskelijan ammatillisen vuorovaikutusosaamisen kehittymistä teoreettiseen viitekehykseen heijastaen.
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KEHU-havainnointilomakkeiden yhteisen tarkastelun avulla kiinnitetään opetusharjoittelijoiden huomiota opetustilanteiden vuorovaikutukselliseen luonteeseen ja opettajan vuorovaikutusosaamisen merkitykseen opetustilanteissa. Ammatillisen vuorovaikutusosaamisen ohjaamisen näkökulmasta kiinnostavia
ovat ne viestinnän keinot, tavat ja strategiat, joilla opetusharjoittelijat ilmentävät ja luovat suhdettaan
oppilaisiin. Ohjaamisella pyritään siihen, että opiskelijat oppisivat peilaamaan vuorovaikutukseen liittyviä
käytäntöjään ohjaajan tarjoamiin teoreettisiin malleihin. Tutkimusten perusteella on selvää, että verbaali sekä nonverbaali viestintä vaikuttavat suuresti opettajan opetuksellisten pyrkimysten onnistumiseen
luokkahuoneessa (mm. McCroskey, Heisel & Richmond 2001; McCroskeyn ym. 2016, 374). McCroskeyn ym.
(2016, 374) mielestä on esimerkiksi puhdasta hulluutta, että eri koulutustasojen opettajat valmistuvat ammattiin ilman riittävää koulutusta nonverbaaliin opetusviestintään liittyvissä tiedoissa ja taidoissa.
Se, millaisen painon tuleva opettaja ammatilliselle vuorovaikutusosaamiselle oppii antamaan, on merkityksellistä tulevassa työssä menestymisen, jaksamisen ja kehittymisen kannalta (vrt. Kostiainen 2003,
10; Valkonen 2003, 26; Lerkkanen ym. 2020). Kostiaisen ja Gerlanderin (2009) mukaan ammatillisten vuorovaikutustaitojen merkitystä korostaa opettajan työtä nykyisin leimaava epävarmuus. Vaikka opettajan
työssä on tietyt vahvat ajatustraditiot ja juridiset reunaehdot (esim. opetussuunnitelma, virka- ja vaitiolovelvollisuudet), on opettajuus yhä vahvemmin avointa asiantuntijuutta. Ammatillisten vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu nykypäivän koulussa myös oppilasjoukon moninaisuuden vuoksi. Erilaiset
oppimisvaikeudet ja sosiaaliset ongelmat vaativat opettajalta yhä kehittyneempiä taitoja toimia vuorovaikutustilanteissa. (Jennings & Greenberg 2009, 496; Määttä & Uusiautti 2012, 32; Virtanen 2013, 22, 25.)
Opetus- ja ohjaustyössä joutuu usein käsittelemään turhautumisen, epävarmuuden ja epäonnistumisen
tunteita (Gerlander & Isotalus 2010). Työ vaatii uskallusta jäädä neuvottomaksi ja pyytää apua, rohkeutta
tarttua asioihin, joihin ei ole selkeitä vastauksia sekä edellisten seikkojen aiheuttaman epävarmuuden tunteen sietämistä. Opettajan asiantuntijuus ja siihen kasvaminen vaatii jo opiskeluaikana tietoista ja tavoitteellista vuorovaikutukseen ja yhteiseen jakamiseen perustuvaa orientaatiota. Opettajan työhyvinvointia
ja työperäistä stressiä kartoittavan tutkimuksen mukaan opettajan kokema työhyvinvointi, ohjaustyyli ja
opettaja-oppilasvuorovaikutus olivat yhteydessä̈ toisiinsa (Lerkkanen ym. 2020). Siksi olisi tärkeää, että
pedagogisen työn laatua ja sitä kautta opettajan työhyvinvointia tuettaisiin erityisesti luokkahuonevuorovaikutusta vahvistavan koulutuksen avulla. Huolestuttava tutkimustieto on myös se, että 16% varhaiskasvatuksen ja 42% perusopetuksen opettajista koki vuorovaikutukseen liittyvinä haasteina kiusaamista ja
epäasiallista kohtelua lasten tai oppilaiden taholta (Länsikallio, Kinnunen & Ilves 2018; vrt. Barmby 2006).
Vuorovaikutus on ammatillisen osaamisen osa-alue, johon opettajat todella tuntuvat tarvitsevan tukea.
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KEHU-tukiaineisto I
T a p i o To i v a n e n

O P E T TA J A K S I O P I S K E L E VA N N O N V E R B A A L I
VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

Usein ajatellaan, että opetusvuorovaikutus tapahtuu pääasiallisesti puheen ja kielen
merkitysten välityksellä. Ne ovat tärkeä ja tehokas keino yhteisymmärryksen luomisessa, mutta iso osa vuorovaikutuksesta on myös nonverbaalia (vrt. Kääntä & Haddington 2011, 11–12). Nonverbaali vuorovaikutus rakentuu kehollisille toiminnoille, joihin
ei välttämättä tule kiinnittäneeksi huomiota opetustilanteissa, mutta joiden käyttäminen voi myös olla tiedostettua ja harkittua (Kääntä 2011, 150). KEHU-tukiaineistojen
ensimmäinen osa keskittyy opettajaksi opiskelevan nonverbaalin vuorovaikutusosaamisen ohjaamiseen ja käsittelee muun muassa seuraavia kysymyksiä; Miten tulla tietoisemmaksi nonverbaalista viestinnästä ja sen merkityksistä opetustilanteissa? Miten
nonverbaali viestintä luo suhdetta oppilaisiin? Miten käytetään tarkoituksenmukaisesti vuorovaikutusta tukevia viestejä, joko puheen tukena tai ilman sitä? Miten tunteet vaikuttavat ja välittyvät nonverbaalin viestinnän kautta? Miten nonverbaalin viestinnän avulla luodaan positiivista johtajuutta ja kuinka se tukee ryhmän ohjaamista?
Tukiaineisto I teoreettisena viitekehyksenä on nonverbaali välittömyys ja sen eri osaalueet. Ne vaikuttavat opettajan ja oppilaan väliseen psykologiseen etäisyyteen eli siihen,
millaista vuorovaikutussuhdetta opetusharjoittelija oppilasryhmään ja yksittäisiin oppilaisiin luo (mm. Anderson 1979; Gorham & Zakahi 1990; McCroskey, Richmond, Sallinen,
Fayer & Barraclough 1995; Richmond, McCroskey & Johnson 2003). Luvussa tarkastellaan
etäisyysviestinnän, ilmeiden ja pään eleiden, katsekontaktin, kehon asentojen, rentouden ja avoimuuden, tarkoituksenmukaisten eleiden sekä kosketusviestinnän avulla rakentuvaa ammatillista vuorovaikutusta. Taustalla on tutkijoiden (mm. McCroskeyn ym.
2016, 374) esittämä huoli siitä, että eri koulutustasojen opettajat valmistuvat ammattiin
ilman riittävää koulutusta nonverbaaliin opetusviestintään liittyvissä tiedoissa ja taidoissa. Heidän mukaansa kaikkien koulutusalojen opettajien ammatillinen menestyminen ammatissaan riippuu siitä, kuinka nämä kommunikoivat nonverbaalisti.
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T U K I A I N E I S TO I : N O N V E R B A A L I V U O R O VA I K U T U S O S A A M I N E N

1.1 MÄÄRITTELY

1.2 NONVERBAALINVÄ L I T TÖ M Y Y D E N
OSA-ALUEET
1.3 MALLIEN ESITTELY
JA K ÄY T TÖ

Nonverbaali välittömyys

Opetusharjoittelijan yleinen
vuorovaikutusosaaminen (Liite 1)
Opetusharjoittelijan nonverbaali
välittömyys A (Liite 2) ja B (Liite 3)

1.4 MALLIEN
YHTEENVETO

Yhteenvetotaulukko
analyysimallien osa-alueista:
kysymykset ja liitteet

Kuvio 1.1. Tukiaineisto I rakenne

Tämä tukiaineistojen ensimmäinen osa koostuu nonverbaalia vuorovaikutusta käsittelevästä teoreettisesta viitekehyksestä, havainnointilomakkeista sekä niiden käyttöohjeista ja ohjaamista tukevista apukysymyksistä. Näitä kaikkia voi hyödyntää joko sellaisenaan tai soveltaen opetusharjoittelun ohjaamisessa.
Alaluku 1.1 taustoittaa nonverbaalin vuorovaikutusosaamisen tutkimusta. Nonverbaalin välittömyyden
osa-alueiden havainnointia tukevat kuvaukset ja niihin liittyvät apukysymykset löytyvät alaluvussa 1.2.
Alaluvussa 1.3. esitellään sitä, miten ohjaaja voi ottaa käyttöön nonverbaalin viestinnän analyysimallit ja
niihin liittyvät KEHU-havainnointilomakkeet (Liitteet 1., 2. ja 3.). Nämä KEHU-tukiaineiston nonverbaalin
viestinnän analyysimallit koostuvat kahdesta eri mallista, kuten alla olevassa kuviossa 1.2. on esitetty.

LIITE 1: KEHUH AVA I N N O I N T I L O M A K E :

Opetusharjoittelijan yleinen
vuorovaikutusosaaminen -

Opetusharjoittelijan yleinen
vuorovaikutusosaaminen

KEHU-analyysimalli

LIITE 2: KEHUH AVA I N N O I N T I L O M A K E :

Nonverbaali viestintä KEHU-analyysimallit

Opetusharjoittelijan nonverbaali
välittömyys, versio A
Opetusharjoittelijan
nonverbaali välittömyys -

KEHU-analyysimalli

LIITE 3: KEHUH AVA I N N O I N T I L O M A K E :

Opetusharjoittelijan nonverbaali
välittömyys, versio B

Kuvio 1.2. Nonverbaali viestintä -analyysimallit ja niihin liittyvät havainnointilomakkeet
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Molemmat analyysimallit rakentuvat havainnointilomakkeista ja niiden käyttöä tukevista apukysymyksistä. Tukiaineiston viimeinen alaluku 1.4 sisältää yhteen taulukkoon kootut apukysymykset, joita voidaan
hyödyntää havainnointilomakkeiden rinnalla. Apukysymyksiä voidaan käyttää soveltaen eri opiskeluvaiheissa olevien opetusharjoittelijoiden ohjaamisessa.
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1 . 1 TA U S TA A A M M AT I L L I S E N N O N V E R B A A L I N
VUOROVAIKUTUSOSAAMISEN OHJAAMISELLE
Opettajan ammatillinen vuorovaikutus on viestintäprosessi, johon vaikuttavat siihen osallistuvien opettajan ja oppilaan/oppilasryhmän toisiinsa kohdistuvat teot tai toiminnot (Kostiainen & Gerlander 2009;
Gerlander & Kostiainen 2005). Opettaja rakentaa ja toteuttaa ammatillisuuttaan viestintäsuhteessa toteutettavan tehtävän (opetus/ohjaus) ja tavoitteen (opetussuunnitelma) kautta (Gerlander & Isotalus 2010).
Opettajan ammatillinen osaaminen koostuu hänen aineenhallinnastaan, pedagogisesta osaamisestaan ja
vuorovaikutusosaamisestaan (McCroskey, Richmond, & McCroskey 2002; McCroskey & McCroskey 2016, 34).
Opetusviestintä on kokonaisuus, jossa hyödynnetään nonverbaalia viestintää, puhetta sekä sen hetkistä
oppimisympäristöä, kuten esineitä, välineitä ja tilaa. Tällaista reaaliaikaista opetusvuorovaikutusta kutsutaan myös multimodaaliseksi vuorovaikutukseksi (Haddington ja Kääntä 2011, 11–12; Toivanen, Mikkola
& Ruismäki 2012).
Tässä tukiaineistojen ensimmäisessä osassa vuorovaikutusosaamisen havainnointi rajataan pelkästään
nonverbaaliin viestintään tietoisena siitä, että opetusviestinnällä tarkoitetaan kaikkia viestin välittämiseen ja vastaanottamiseen liittyviä verbaaleja ja nonverbaaleja keinoja, joilla opettaja pyrkii edistämään
oppilaan oppimista, aktiivisuutta ja sitoutumista opetustapahtumaan (mm. Siutla, Huovinen, Partanen
& Hirvensalo 2012; McCroskey, Fayer, Richmond, Sallinen & Barraclough 1996). Eri alojen opettajankoulutukset sisältävät yleis- ja ainedidaktisia opintoja, joissa aineenhallinnan ja pedagogiikan ohella käsitellään kielellisten opetusviestintätaitojen sekä välineiden, esineiden ja tilan hyödyntämistä. Näitä kielellisiä
opetusviestintätaitoja ovat muun muassa ohjeistaminen, kysyminen sekä esimerkkien, yhteenvetojen ja
tärkeiden asioiden kielellinen jäsentäminen.
Opettajan ammatillisesta positiivisesta vuorovaikutussuhteesta oppilaisiin on kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käytetty useita rinnakkaisia käsitteitä mm. pedagoginen tahdikkuus (Jyrhämä ym. 2016), sensitiivisyys (Hamre ym. 2013), läsnäolo (Rodgers & Raider–Roth 2006), pedagoginen ystävyys (esim. Kakkori
& Huttunen 2014) ja pedagoginen rakkaus (Määttä & Uusiautti 2012). KEHU-toimintamallissa käytetään
käsitteitä nonverbaali välittömyys (nonverbal immediacy), lämmin pedagoginen suhde sekä välittävä vuorovaikutus. Nonverbaalin välittömyyden käsite pohjautuu Mehrabianin (1969; 1971, 1) luomaan psykologiseen välittömyysperiaatteeseen. Hänen mukaansa ihmiset lähestyvät ja ovat kiinnostuneita henkilöistä ja
asioista, joista he pitävät, arvostavat tai kokevat kiinnostavina. Toisaalta he pyrkivät välttämään tai siirtymään poispäin henkilöistä ja asioista, joista he eivät pidä, arvioivat kielteisesti tai kokevat epäkiinnostavina. Välittömyys on viestintäkäyttäytymistä kommunikoijien läheisyyden kehittämiseksi eli positiivisen
vuorovaikutussuhteen luomiseksi.
Amerikkalainen Janis Andersen (1979) oli ensimmäinen tutkija, joka toi opettajan nonverbaalin välittömyyden osaksi opetusviestinnän tutkimusta. Hän määritti nonverbaalin välittömyyden opettajan kommunikaatiokäyttäytymiseksi, joka vähentää opettajan ja opiskelijoiden välistä psykologista etäisyyttä. Välitön
opettaja luo oheisviestinnällisin keinoin psykologista läheisyyttä oppilaisiinsa. Andersen kuvasi opettajan
nonverbaalin välittömyyden käyttäytymisrakenteena, joka ilmeni opetustilanteissa opettajan suhteessa
oppilaisiin - läheisyytenä ja liikkumisena luokkahuoneessa (etäisyysviestintä), hymyilynä ja positiivisina
pään eleinä, katsekontakteina, vartalon eteenpäin suuntautuvina asentoina, rentoutena ja avoimuutena,
positiivisina ja tarkoituksen mukaisina eleinä ja kosketuksina. Hän etsi tapoja, joilla näitä vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä voitaisiin tarkastella järjestelmällisesti ja pyrki samalla myös selvittämään niiden
vaikutusta oppimistuloksiin. Andersenin tutkimushavainnot osoittivat merkittävää yhteyttä opettajan
nonverbaalin välittömyyden ja oppilaiden emotionaalisen oppimisen välillä. Emotionaalisella oppimisella
oli yhteys oppilaiden hyvinvointiin ja akateemiseen suoriutumiseen. Andersenin tutkimukset ovat synnyttäneet opetusviestinnällisen tutkimussuuntauksen.
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Andersenin luomaa analyysimallia ovat myöhemmin kehittäneet Gorham ja Zakahi (1990). He kehittivät,
osin Andersenin työn pohjalta, oman nonverbaalin välittömyyden 14 eri osa-aluetta käsittävän tarkastelumallin, jonka he nimesivät Nonverbal Immediacy Measure:ksi (NIM). McCroskey, Richmond, Sallinen,
Fayer ja Barraclough (1995) tiivistivät NIM:n kymmenen osa-alueen tarkastelumalliin. Richmond, McCroskey ja Johnson (2003; 2013) loivat vielä oman Nonverbal Immediacy Scale-Observer Report (NIS-O)
analyysimallin, jossa on kahdeksan nonverbaalin käyttäytymisen osa-aluetta. Analyysimallissa kahdeksaa
osa-aluetta (käsien eleet, koskettaminen, rentous, kehoviestit, tarkoituksenmukainen tilan käyttö, vaihteleva äänenkäyttö, katsekontakti ja hymyileminen) tarkasteltiin 26 positiivisen ja negatiivisen väittämän
avulla. Ajatuksena oli, että jos kutakin osa-aluetta edustaa useampi väittämä on todennäköisesti mahdollista luoda luotettavampi kuva nonverbaalin välittömyyden eri osa-alueista.
Nonverbal Immediacy Measure (NIM) ja Nonverbal Immediacy Scale-Observer Report (NIS-O) ovat olleet
lähtökohtana opetusharjoittelun ohjaamisen tueksi kehitetyissä Opiskelijan nonverbaalin välittömyys
-KEHU-havainnointilomakkeissa A ja B.
Taulukko 1.1. Opetusharjoittelijan nonverbaali välittömyys -KEHU-havainnointilomakkeiden A ja B osa-alueet
Opetusharjoittelijan nonverbaali välittömyys
-KEHU-havainnointilomakkeen versio:

Opetusharjoittelijan nonverbaali välittömyys -KEHU-havainnointilomakkeen osa-alueet:

A-versio (Liite 2)

1) etäisyysviestintä eli vaihteleva etäisyys ja sijoittuminen
suhteessa oppilaisiin,
2) tarkoituksenmukainen liikkuminen tilassa,
3) katsekontaktien määrä ja laatu,
4) kehon asennot, rentous, suuntautuminen sekä vuorovaikutusta tukevat eleet,
5) myönteiset ilmeet, hymyt ja eleet
6) vaihteleva äänenkäyttö.

B-versio (Liite 3)

Kaikki A-version osa-alueet sekä
7) kosketusviestintä

KEHU-havainnointilomakkeen A-versiossa (Liite 2.) osa-alueet on tiivistetty aineiston koekäytössä saadun
palautteen pohjalta havainnoinnin ja ohjaamisen helpottamiseksi kuuteen osa-alueeseen (Toivanen, Pyykkö & Berggren 2021). Ne ovat 1) etäisyysviestintä eli vaihteleva etäisyys ja sijoittuminen suhteessa oppilaisiin, 2) tarkoituksenmukainen liikkuminen tilassa, 3) katsekontaktien määrä ja laatu, 4) kehon asennot,
rentous, suuntautuminen sekä vuorovaikutusta tukevat eleet, 5) myönteiset ilmeet, hymyt ja eleet sekä 6)
vaihteleva äänenkäyttö.
B-versiossa (Liite 3.), joka on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti varhaiskasvatukseen ja alakouluun, on
mukana kosketusviestintä. Kosketukseen liittyvä osa-alue on ollut vaihtelevasti osana opettajan nonverbaalin välittömyyden analyysimalleja. Se oli mukana Andersenin (1979) ensimmäisessä analyysimallissa.
Myöhemmin kehitetyissä malleissa (Gorham & Zakahi 1990; McCroskey ym. 1995) kosketusta ei ole mukana.
Syynä lienee se, että vaikka varhaiskasvatuksen ja alakoulun opettajat koskettavat oppilaitaan usein, vähe-
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nee koskettaminen tutkimusten mukaan ylemmillä kouluasteilla. Richmond ym. (2003) ovat kuitenkin sitä
mieltä, että koskettamisen voi säilyttää osana tarkastelua. Vaikka se onkin saanut tutkimuksissa useasti
alhaisempia arvoja kuin muut osa-alueet, ei sen mukana olo heidän mukaansa vaikuta analyysimallien
kokonaisluotettavuuteen. Lisäksi on hyvä muistaa, että varhaisimmissa opettajan nonverbaalia välittömyyttä koskevissa tutkimuksissa kosketusta pidettiin nonverbaalin välittömyyden keskeisenä elementtinä
(Andersen 1979).
Viime vuosikymmeninä on eri puolella maailmaa tehty yli 250 tutkimusta, jotka käsittelevät opettajan
nonverbaalia välittömyyttä (McCroskey ym. 2016, 371; Mottet, McCroskey & Richmond 2016, 140–141). Niiden tulokset tukevat korrelaatiota
1.
2.
3.
4.

opettajan välittömyyden ja oppilaan emotionaalisen sekä kognitiivisen oppimisen välillä,
opettajan välittömyyden yhteyttä oppilaiden oppimismotivaatioon,
välittömyyden yhteyttä opettajien uskottavuuteen ja
opiskelijoiden positiiviseen arvioon opettajista.

Tutkimukset näkevät opettajan nonverbaalin välittömän käyttäytymisen ammatillisena osaamisalueena,
jolla hän voi vaikuttaa oppilaiden positiivisiin reaktioihin opetusta ja koulutyötä kohtaan.
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1.2. NONVERBAALIN VIESTINNÄN KEHU-HAVAINNOINTILOMAKKEIDEN ERI OSA-ALUEIDEN KUVAUKSET
OHJAAMISEN TUEKSI
Seuraavat nonverbaalin välittömyyden osa-alueiden kuvaukset ovat tarkoitettu tueksi sekä opiskelijalle
että ohjaajalle, kun he käyttävät KEHU-havainnointilomakkeita ja keskustelevat havainnoistaan palautekeskusteluissa. Kuvaukset on koottu opettajan nonverbaaliin välittömyyden, viestinnän ja kasvatustieteen
tutkimuksesta.
Tutkimusten mukaan luokkakoolla on vaikutusta siihen, miten merkityksellisiä opettajan välittömyyttä
ilmaisevat viestit ovat opetuksellisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tasaisesti jakautuvat katsekontaktit, positiiviset ilmeet (hymyily) ja vaihteleva äänen käyttö ovat merkityksellisiä luokan koosta riippumatta.
Eleet, yksittäisille oppilaille hymyileminen, rentous (kehon asennot) ja tarkoituksenmukainen liikkuminen
luokkahuoneessa muuttuvat tärkeämmiksi tekijöiksi luokkakoon kasvaessa (mm. Gorham 1988; McCroskey ym. 1995). On hyvä muistaa, että fyysiseen olemukseen liittyy puolia, joita emme pysty muuttamaan,
kuten sukupuoli, pituus tai ruumiin muoto, mutta esimerkiksi vaatevalinnoilla opiskelija voi vaikuttaa ulkonäköönsä. Vaatteet viestivät opiskelijan persoonasta ja vaatetuksella voi vaikuttaa siihen kuvaan, minkä
oppilaat opetusharjoittelijasta saavat. Opiskelijan/opettajan pukeutuminen voi olla epämuodollista, mutta
sen tulisi olla sosiaalisesti hyväksyttävää.
Lisäksi on syytä huomioida, että nykyään lähes kaikki opettajuuteen liittyvä viestintä on myös kulttuurien välistä. Opetusviestinnässä - kuten kaikessa viestinnässä - on olennaista tiedostaa kulttuurien välisiä
ilmiötä. Henkilökohtaiset kokemukset, kieli, uskonto, perhehistoria, arvot, uskomukset ja niin edelleen
- tarjoavat joukon kulttuurisia suodattimia, joiden läpi opettajan viestit kulkevat. Nämä erot ovat sekä
ennakoitavissa olevia että ennakoimattomia. (Ruben & Gigliotti 2016.) Nonverbaali viestintä voidaan jakaa universaaleihin ja kulttuurisidonnaisiin viesteihin. Ilo, viha, pelko ja suru ja niihin liittyvät kasvojen
ilmeet, eleet, katseet, kehon asennot kuuluvat ryhmään, joiden merkitys on vakio (universaali), mutta
niiden hyväksytty käyttö vaihtelee kulttuureittain ja jopa kulttuurin sisällä. Tilallinen etäisyys ja koskettaminen ilmaisevat muun muassa läheisyyttä ja ystävällisyyttä. Niiden käyttämisessä on suuria kulttuurisia eroja. Nykyaikana opettajalta vaaditaan vuorovaikutuksellista kulttuurisensitiivisyyttä (Neill & Caswell
2005, 13–14; Opetushallitus 2014, 13–14).

1 . 2 . 1 . E TÄ I S Y Y S J A S I J O I T T U M I N E N S U H T E E S S A O P P I L A I S I I N
J A TA R KO I T U K S E N M U K A I N E N L I I K K U M I N E N O P E T U S T I L A S S A
Etäisyysviestinnällä tarkoitetaan opettajan ja oppilaan/oppilaiden välistä fyysistä välimatkaa (sijoittumista tilassa) ja niiden avulla luotuja suhdemerkityksiä (psyykkistä etäisyyttä) opetustilanteessa. Etäisyys vaikuttaa vuorovaikutuksen intensiteettiin (Hall 1966). Yhteistä kaikille oppilaille on henkilökohtaisen tilan
ja erilaisten sosiaalisten reviirien tarve. Oppilaiden etäisyysviestintäkäyttäytymisessä on yksilöllisiä eroja,
joihin vaikuttaa mm. sukupuoli, temperamentti ja kulttuuriset erot. Hall (1966) jakaa viestintäetäisyydet
neljään erilaiseen vyöhykkeeseen: intiimiin, henkilökohtaiseen, sosiaaliseen ja julkiseen alueeseen. Intiimi
alue on kosketuksesta noin puoleen metriin. Se on alue, jolla toisen ihmisen kehon tuoksu ja lämpö on
helposti aistittavissa. Henkilökohtainen alue vuorovaikutuksessa on 0,5–1,25 metriin ja sillä toimivat keskenään ystävät ja tuttavat. Henkilökohtainen alue suurenee oppilaan iän myötä (Neill & Caswell 2005, 26).
Sosiaalinen alue, jossa ihmiset toimivat toistensa kanssa eniten työtehtävissä ja satunnaisissa sosiaalisissa
tilanteissa on 1,25–3 metriin. Julkinen alue, 3–7 metriä viestijästä, muuttaa tilanteiden sävyn eli esimerkiksi opetusvuorovaikutuksen luonne muuttuu selkeästi virallisemmaksi. Fyysiset esteet (esim. opettajan
pöytä, älytaulu, tietokoneen näyttö) tai niiden poistaminen opettajan ja oppilaiden väliltä, esimerkiksi
opettajanpöydän takaa pois tuleminen, vaikuttavat oppilaiden kokemaan psyykkisen läheisyyden tunteeseen (Malachowski & Martin 2011).
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Opettajan monipuolinen liikkuminen ja tilankäyttö luokkahuoneessa ovat edellytyksiä opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen mahdollistumiselle, ja ne tehostavat opettajan vuorovaikutusta. Opettajan
etäisyysviestinnän on todettu olevan yhteydessä oppilaiden aktiivisuuteen oppitunneilla. Mitä enemmän
opettaja liikkuu tarkoituksenmukaisesti luokassa, sitä aktiivisempia ovat oppilaat (Richmond ym. 1987).
Opettajan tarkoituksenmukainen liikkuminen luokkatilassa oppituntien aikana mahdollistaa erilaiset
kohtaamiset oppilaiden kanssa. Opettaja voi siis käyttää etäisyysviestintää ja tarkoituksenmukaista liikkumista sekä oppimisen tukena että vaihtelevien vuorovaikutussuhteiden luomiseen. Luokassa kiertämällä
opettaja voi esimerkiksi huomioida oppilaiden yksilöllisiä tuen tarpeita ja kohdata oppilaita yksilöinä, esimerkiksi keskustelun merkeissä. Liikkuminen osoittaa opettajan kiinnostuneisuutta oppilaiden työskentelyä ja heidän persooniaan kohtaan. (Neil & Caswell 2005, 142.) Liikkumalla tilassa monipuolisesti opettaja
voi varmistaa, että jokainen oppilas näkee ja kuulee selkeästi, mitä opettaja viestii sanoillaan, kehoviesteillään ja katseellaan (Dickinson & Neelands 2006, 48; Toivanen & Pyykkö 2012, 2086). Opettaja voi esimerkiksi
liikkua luokassa dialogisuuteen pyrkivän opetuksen aikana kannustaen näin oppilaita osallistumaan. Kun
hän taas haluaa siirtää vastuuta oppilaille, esimerkiksi oppilas- tai ryhmäkeskeisen työskentelyn aikana,
hän vetäytyy sivummalle ja antaa näin tilaa oppilaiden omalle työskentelylle tai mielipiteille.
Oppilaiden ohjaamista ja toiminnan rajaamista opettaja tukee liikkumalla ja sijoittumalla luokassa siten,
että hän ennakoi mahdollisia häiriöitä tai estää ei-toivottua käyttäytymistä. Tilaa ja siinä liikkumista opettaja voi hyödyntää myös huomion kohdistamisessa itseensä tai johonkin yksittäiseen oppilasryhmään:
opettaja näkee koko ryhmän ja ryhmä näkee opettajan. Luokan istumajärjestys eli tilan järjestäminen on
myös osa etäisyysviestintää, sillä sen avulla voidaan rajata tai suunnata yksittäisten oppilaiden sekä koko
ryhmän tilaa ja vuorovaikutusta. Luokan keskellä ja edessä istuvat oppilaat ovat yleensä sitoutuneempia
vuorovaikutukseen kuin reunoilla tai takana istuvat. (Neill & Caswell 2005, 11.) Hienovaraiset vihjeet, esimerkiksi oppilaan lähelle meneminen, voi tehostaa opettajan vuorovaikutusta ja luokan hallintaa (Levin &
Nolan 2007, 180.)
Vertikaalinen etäisyys eli opettajan sijoittuminen pystysuunnassa suhteessa oppilaaseen luo erilaista vuorovaikutussuhdetta ja statusta. Johtajuutta osoittaa se, että opettaja seisoo ja oppilaat istuvat (esim. pulpeteissa, lattialla). Tämä tukee opettajan ryhmän ohjaamista ja johtajuutta, koska oppilaat katsovat opettajaa
ylöspäin ja opettaja oppilaita alaspäin. Tutkimusten mukaan erityisesti kyykistyminen oppilaan tasolle
puolestaan edistää lämmintä vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä. Se luo yhdenvertaisuutta ja
osoittaa opettajan sitoutuneisuutta vuorovaikutustilanteessa. Opettajan asettuminen oppilaan kanssa samalle korkeudelle mahdollistaa levollisen kahdenkeskisen kohtaamisen (Neill & Caswell 2005, 147–148, 156;
Vogt 2002). Asettuminen oppilasryhmän kanssa samalle tasolle, esimerkiksi istumalla piiriin, tukee tasavertaista suhdetta ja soveltuu esimerkiksi dialogiseen opetukseen. Yksittäisiä oppilaita ohjatessaan opettaja voi laskeutua myös oppilaan alapuolelle ja kertoa näin fyysisesti olevansa kiinnostunut kuulemaan,
mitä oppilaalla on sydämellään. Toisten yli nojautuminen tai seisominen oppilaiden istuessa viestivät johtajuutta (Neill & Caswell 2005, 10).
Aika on myös yksi tilallinen muuttuja, joka vaikuttaa verbaalin viestinnän ohella myös nonverbaaliin viestintään. Se suuntaa huomiota, asettaa osaltaan säännöt kommunikoinnille tai
kommunikoimattomuudelle. Se määrittelee sen, milloin oppilaat voivat puhua, kuinka kauan he voivat
puhua, missä ja mistä he voivat puhua (McCroskey ym. 2016, 370).
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KEHU-havainnointilomakkeiden (Liitteet 2. ja 3.) etäisyysviestinnän osa-alueeseen liittyvät apukysymykset;
•

•
•
•

Sijoittuuko ja liikkuuko harjoittelija tunnin eri vaiheissa ja valittujen työtapojen, opetustilanteen
luonteen ja opetusmenetelmän näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti ja vaihtelevasti siten, että
sijoittuminen ja/tai liikkuminen tukee sekä oppilaiden työskentelyä että osallistumista? Harjoittelijan
tilassa liikkumista voidaan seurata esimerkiksi piirtämällä luokan pohjakuvaan viivalla sen, miten
harjoittelija liikkuu tilassa tai missä osassa luokkaa hän tunnin eri vaiheissa on.
Rakentaako hän tilallisesti ja liikkuen vaihtelevaa (läheisempää ja etäisempää) vuorovaikutussuhdetta
yksittäisiin oppilaisiin ja koko opetusryhmään?
Käyttääkö hän vaihtelevaa viestintäetäisyyttä ja liikkumista, joka tukee luokan ohjaamista?
Tukeeko harjoittelijan liikkuminen ja tilan käyttö oppilaiden sitoutumista oppimiseen?

1 . 2 . 2 . K AT S E KO N TA K T I E N M Ä Ä R Ä J A L A AT U
Katsekontakti tarjoaa nonverbaalin kanavan aikomusten kommunikoimiseksi, vuorovaikutuksen säätelemiseksi ja läheisyyden ilmaisemiseksi (Binetti, Harrison, Coutrot, Johnston & Mareschal 2016). Katse on
tapa rakentaa suoraa kontaktia oppilaisiin, ja se on siksi opettajalle tärkeä keino sekä luoda että säädellä luokkahuonevuorovaikutusta (Richmond ym. 1987; Andersen 1979; Andersen, Andersen & Jensen 1979).
Katsekontakti on viestin kohdentamisen perusedellytys opetustilanteessa. Sen avulla osoitetaan, että viesti on tarkoitettu vastaanottajille eli oppilaille. Katsekontaktin avulla saa myös välitöntä palautetta oppilaiden reaktioista; palautteen ansiosta voi muuttaa omaa toimintaansa joustavasti tilanteeseen paremmin
sopivaksi.
Opettajan pyrkimys jatkuvaan katsekontaktiin osoittaa kiinnostusta oppilaita kohtaan ja auttaa oppilasta
keskittymään sekä kokemaan olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi (Dickins & Neelands 2006, 49; Mattila
2011, 27). Opettajan katsekontaktin tulisi jakautua tasaisesti koko ryhmälle, sillä huomiotta jääneet oppilaat saattavat tulkita, etteivät he ole yhtä tärkeitä (Neill & Caswell 2005, 11, 32; Dickinson & Neelands
2006, 49). Katsekontakti kertoo opettajan suhtautumisesta oppilaisiin, sillä oppilaat rakentavat käsityksiä
itsestään opettajan katseen kautta. Opettajan katse voi kertoa oppilaalle esimerkiksi, että hän on pidetty
ja tärkeä opettajalle (Mattila 2011, 27–28; Saari 2009, 186). Katsekontakti opettajan ja oppilaan välillä lisää
luottamusta varsinkin, jos se välittää esimerkiksi arvostusta, kiinnostusta sekä avoimuutta (Kauppila 2006,
35–36; Leskisenoja 2016, 166; Saari 2009, 130, 186). Silmiin katsomalla opettaja voi osoittaa avoimuutta
ja rehellisyyttä, kun taas ”nenän vartta pitkin katsomalla” ylimielisyyttä ja halveksuntaa (Kauppila 2006,
35–36). Opettajan katse viestii oppilaalle myös erilaisia tavoitteita, mielialoja ja tunteita. Katsekontaktin
avulla opettaja voi esimerkiksi osoittaa iloisuutta ja innostuneisuutta oppilaita, heidän toimintaansa tai
opetettavaa sisältöä kohtaan (Kauppila 2005, 35; Leskisenoja 2016, 166).
Opettajan sosiaalisella katseella tarkoitetaan hänen kykyään seurata koko ryhmää ja sen vastavuoroisesti
välittämiä viestejä. Opettajan sosiaalisen, koko ryhmää huomioivan, katseen haasteena on sen rajautuminen kulloisenkin katsesuunnan mukaan. Opettajan tulisi kiinnittää erityistä huomiota katsesuunnasta
sivuille jääviin oppilaisiin (Neill & Caswell 2005, 26). Katsekontakti on myös erityisen tärkeä, kun halutaan
ohjata tai rajata oppilaan tai oppilasryhmän toimintaa opetuksellisissa viestintätilanteissa. Katse on hienovarainen tapa ohjata oppilasta ja se antaa hänelle tilaa korjata toimintaansa tai käytöstään. Katse, kuten
muutkin sanattomat keinot (esim. eleet) eivät keskeytä toimintaa ja ne tuottavat oppilaassa usein vähemmän vastarintaa. (Saloviita 2014, 94, 96)
Katsekontaktin osalta kannattaa tiedostaa persoonalliset ja kulttuuriset erot. Suora silmiin katsominen
saattaa tuntua monista jopa hankalalta, ainakin jos se jatkuu pitkään. Binettin ym. (2016) tutkimuksen
mukaan sopivaksi koettu yhtäjaksoinen katsekontakti kesti koehenkilöiden mielestä keskimäärin kolme
sekuntia.
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KEHU-havainnointilomakkeiden (Liitteet 2. ja 3.) katsekontaktin osa-alueeseen liittyvät apukysymykset;
•
•
•
•

Suuntautuuko opetusharjoittelijan katse tasapuolisesti eri puolille opetusryhmää?
Huomioiko hän yksittäisiä oppilaita tasapuolisesti?
Onko katsekontakti rauhallinen vai pälyilevä? Viestiikö katsekontakti kiinnostusta ja arvostusta oppilaita ja heidän toimintaansa kohtaan?
Reagoiko opetusharjoittelija näkemäänsä?

1 . 2 . 3 . K E H O N A S E N N O T , R E N TO U S S E K Ä V U O R O VA I K U T U S TA
T U K E VAT E L E E T
Kehon asennot yhdessä eleiden ja etäisyyden kanssa viestivät opettajan pyrkimyksiä, mutta niiden tulkinta ei ole kaikilta osin yksiselitteistä. Opettaja voi tietoisesti käyttää kehoviestejä tehostaakseen vaikutelmaa, jonka hän haluaa itsestään välittää oppilaille. Opettajan myönteiset kehoviestit tehostavat ja
täydentävät sanallista vuorovaikutusta. Myönteiset kehoviestit (esim. suuntautuminen oppilaita kohden)
ilmaisevat opettajan tunteita ja tukevat sanallisten viestien merkityksiä. Oppilaita kohti suuntautuvat
asennot lisäävät viestin intensiivisyyttä ja poispäin oppilaista suuntautuvat vähentävät sitä. Oppilasta
kohti nojautumalla opettaja voi osoittaa aktiivista kuuntelemista ja kiinnostusta vuorovaikutukseen (Kuusela & Lintunen 2010, 121; Neil & Caswell 2005, 143; Raczynski & Horne 2015, 391.). Kehoviestejä voi käyttää
myös liioitellen, jos haluaa viestin välittyvän tehokkaasti usealle oppilaalle. (Dickinson & Neelands 2009,
49; Kauppila 2005, 35–36; Teven & Hanson 2004.) Esimerkiksi innostuneisuus tarttuu herkästi oppilaisiin,
kun opettaja hyödyntää vuorovaikutuksessaan myönteisiä kehoviestejä (Dickinson & Neelands 2009, 49;
Leskisenoja 2016, 166).
Kehonkieleltään myönteinen, avoin ja rento opettaja kääntää rintakehänsä kohti oppilaita ja on levollinen.
Eleiden on osoitettu vahvistavan puhujan asennetta omaan sanomaansa (Haddington & Kääntä 2011, 19).
Rento fyysinen olemus luo välittömyyttä ja vaikuttaa oppilaisiin myönteisesti (McCroskey ym. 2016, 369;
Richmond ym. 1987). Kielteistä tai varovaista kehonkieltä edustavat sulkeutuneet ja jännittyneet vartalon
asennot, hermostuneet eleet, itsensä koskettelu sekä harkitsemattomat käsien ja jalkojen liikkeet. Mikäli
opettaja esimerkiksi haluaa osoittaa johtajuutta, mutta elehtii samanaikaisesti hermostuneesti, lähettää
hän oppilaille ristiriitaisen viestin. Koska oppilaat ovat erityisen herkkiä opettajan sanattomille viesteille
ja tulkitsevat niitä jatkuvasti, he voivat tulkita opettajan pyrkimykset osoittaa johtajuutta epäaidoiksi.
Opettajan eleisiin ja kehon asentoihin liittyvät sanattomat viestit, kuten opettajan olemus, kertovat oppilaille myös siitä, mitä tunteita opettaja kulloinkin tuntee.
Elehtiminen tehdään pääasiassa käsin, mutta siihen kuuluvat myös pään ja jalkojen liikkeet (McNeill 2005,
5). Kendon (2004,1) luettelee lukuisia tapoja, joissa eleet voivat olla puheilmaisun tukena. Eleillä voi osoittaa
opettaessa niin konkreettisia kuin abstrakteja asioita ja ilmiöitä. Käsin opettaja voi havainnollistaa tai tarkentaa asioita, esimerkiksi kuvailla niiden kokoa, muotoa ja toimintaa. Eleiden avulla lisätään, muokataan,
tuetaan ja tarkennetaan puhutun kielen merkityksiä. Eleillä voi tukea vuorovaikutusta, kuten osoittaa
kysymystä, pyyntöä, ehdotusta, epäilyä, kieltoa ja yksimielisyyttä. Eleet voivat myös olla vaihtoehto sanalliselle ilmaisulle. Eleiden avulla voidaan korvata jokin verbaalinen viesti: nyökkääminen, sormen laittaminen suun eteen hiljaisuuden merkiksi tai käden ojentaminen puheenvuoron antamiseksi. Eleiden avulla
voi rytmittää puhetta ja säädellä vuorovaikutusta eli osoittaa haluaako opettaja ottaa tai luovuttaa puheenvuoron keskustelussa. Eleillä voidaan antaa sanatonta myönteistä tai kielteistä palautetta, kontrolloida tai
johtaa oppilaiden toimintaa tai käyttäytymistä niin, ettei hänen tarvitse keskeyttää sanallista viestintäänsä. (Haddington & Kääntä 2011, 16–17.) Tutkimusten mukaan opettajat käyttävät nimenomaan nonverbaalisia keinoja nimeämisen ohella ohjatessaan vuorottelua. Oppilaat saavat puheenvuoroja opettajan katseen,
nyökkäyksen ja käden eleiden (osoittamisen) välityksellä (Kääntä 2011, 128–129, 147). Richmondin ym. (1987)
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mukaan opettajat, jotka käyttävät runsaasti ja vaihtelevasti eleitä opettaessaan, saavat myös oppilaat osallistumaan ja oppilaat myös ilmoittivat oppineensa enemmän tällaisten opettajien tunneilla.
KEHU-havainnointilomakkeiden (Liitteet 2. ja 3.) kehon asentojen ja eleiden osa-alueeseen liittyvät
apukysymykset;
•
•
•

Välittyykö opiskelijan kehon asennoista rentous ja läsnäolo opetustilanteessa sekä jämäkkyys rajaamista vaativissa tilanteissa? Käyttääkö harjoittelija kehon asentoja, jotka suuntautuvat kohti oppilaita
ja eleitä, jotka tukevat vuorovaikutusta eli lisäävät viestin intensiivisyyttä?
Käyttääkö opiskelija eleitä puheen tukena?
Käyttääkö hän eleitä tarkoituksenmukaisesti tukemaan tai täydentämään sanallista opetusviestintäänsä (rytmittämään, havainnollistamaan puhetta) tai ohjaamaan oppilaiden toimintaa (jakaa
puheenvuoroja, hiljentää, antaa myönteistä palautetta)?

Vai
• Näkyykö enemmän sulkeutuneita ja jännittyneitä vartalon asentoja ja hermostuneita eleitä sekä
harkitsemattomia käsien ja jalkojen liikkeitä?

1.2.4. MYÖNTEISET ILMEET, HYMY JA ELEET
Kasvojen ilmeet ja pään asennot ovat sekä selvästi toisistaan erottuvia, mutta ovat myös usein yhteydessä
toisiinsa. Yhdessä ne luovat monia eri merkityksiä (Richmond 2002). Ilmeet ovat hyvin viestinnällisiä. Kasvojen ilmeet ja pään eleet ovat yksi opettajan tärkeimmistä vuorovaikutuskanavista, sillä oppilaiden katse
suuntautuu yleensä pään seudulle. Ilmeiden avulla opettaja voi osoittaa oppilaille myönteistä asennoitumistaan ja suhtautumistaan oppilaita kohtaan. Opettajan kasvojen ilmeet kertovat opettajan tavoitteista,
tunteista ja mielialasta. Esimerkiksi hymy viestii oppilaille opettajan välittömyydestä ja auttamishalusta.
(Kauppila 2005, 35–36; Leskisenoja 2016, 166; Neil & Caswell 2005, 9). Opettajan hyväntuulisuus saa oppilaat
kokemaan myönteisiä tunteita, mikä vaikuttaa luokan vuorovaikutusilmapiiriin (Leskisenoja 2016, 166).
Opettajan myötätuntoisten ilmeiden merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa hän lohduttaa ja auttaa oppilasta (Ahonen 2015, 118; Raczynski & Horne 2015, 391).
Kasvojen ilmeiden avulla voi antaa niin myönteistä kuin kielteistä oppimista tukevaa ja toimintaa ohjaavaa
palautetta. Opettaja voi käyttää esimerkiksi pelkkiä myönteisiä ilmeitä nonverbaalina palautteena tai käyttää niitä puheen tukena. Se vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta (McCroskey ym. 2016, 369). Pään asennot, kuten kehon asennot, ilmaisevat mm. kiinnostusta (eteenpäin suuntautuminen), empatiaa (kallistus
sivulle), johtajuutta (leuan nosto) tai torjuntaa (kallistus taaksepäin). Kasvojen ilmeistä voi lukea erilaisia
tunteita, kuten tyytyväisyyttä, tyytymättömyyttä, ärtymystä, pettymystä, pelkoa sekä niiden yhdistelmien tuottamia tunnevivahteita. (DeVito 2007, 167–168; Numminen & Laakso 2005, 66–67; Ekman ja Friesen
2003,14). Hymy ja otsan kurtistus ovat luokkahuone vuorovaikutukseen liittyviä ilmeitä, jotka ilmaisevat
opettajan tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä. Toisaalta keskittyminen esim. kuunteluun voi aiheuttaa
saman tyyppisen otsan kurtistuksen ilman, että se on merkki tyytymättömyydestä. Otsan kurtistus, kulmakarvojen kohottaminen, pään nyökkäys tai pudistus ovat kaikki vuorovaikutusta rakentavia viestejä,
joita voidaan käyttää sanojen tukena tai ilman niitä. (Neill & Caswell 2005, 12.)
KEHU-havainnointilomakkeiden (Liitteet 2. ja 3.) positiivisten ilmeiden ja pään eleiden osa-alueeseen liittyvät apukysymykset;
•
•
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Kuinka ilmeikäs harjoittelija on opettaessaan? Tukevatko ilmeet vuorovaikutusta?
Välittyykö harjoittelijan kasvojen ilmeissä ja/tai pään liikkeissä positiivinen suhtautuminen
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•

oppilaisiin ja opetettavaan asiaan? Välittyykö ilmeistä ja pään eleistä erilaiset positiiviset reaktiot
oppilaiden suunnasta tuleviin viesteihin tai toimintaan? Kuinka paljon hän hymyilee opetustilanteen
aikana ja missä tilanteissa (esim. reagoiko oppilaiden positiivisiin viesteihin)?
Käyttääkö hän erilaisia vuorovaikutusta tukevia eleitä ja ilmeitä kuten esim. kiinnostus (eteenpäin
suuntautuminen, nyökyttely, hymyily), empatia (kallistus sivulle), johtajuus (leuan nosto) tai torjunta
(kallistus taakse päin).

1.2.5. VAIHTELEVA ÄÄNENKÄYTTÖ
Ääniviestinnällä tarkoitetaan puheen ei-lingvistisiä piirteitä, kuten äänenpainoa, sävyä, voimakkuutta,
tempoa ja tauotusta. Siihen voidaan sisällyttää myös nauru, huokaukset ja muu ääntely, joka ei ole sanoja
(Andersen & Andersen 1982). Opettajan äänenkäyttöön kuuluvat äänen intensiteetti, äänensävy sekä tunneilmaisu (Dickinson & Neelands 2006, 49; Neil & Caswell 2005, 9). Äänenkäytön avulla opettaja voi välittää
omia mielialojaan, tunteitaan sekä luoda erilaisia merkityksiä, kuten esimerkiksi empatiaa ja lämpimyyttä.
Intonaatio paljastaa ihmisen tunteet sanojen takana ja täydentää niiden merkityksen eli intention (Cohen
2012, 164; Dickinson & Neelands 2006, 49; Salovaara & Honkonen 2011, 83–84; Kauppila 2005, 107). Ääniviestintä on ilme- ja elekielen jälkeen vaikuttavin nonverbaalin viestinnän muoto, koska sillä on pitkä historia
ihmiskehityksessä - ihminen viesti niin ennen kuin puhekyky kehittyi. Richmondin ym. (1987) tutkimuksessa oppilaat kokivat monipuolisen äänellisen viestinnän olleen eniten heidän oppimiseensa vaikuttanut
opettajan nonverbaalin käyttäytymisen muoto. Sitä vastoin monotoninen äänenkäyttö oli opettajan nonverbaalista käyttäytymistä, joka liittyi oppimiseen negatiivisimmin. Opettajan puheen selkeydellä on myös
vaikutusta sekä oppilaiden aiheeseen kiinnittymiselle että sen oppimiselle (McCroskey 2003; McCroskey
ym. 2016, 372). Opetuksessa selkeä, innostava ja oppilaiden iän sekä taitotason huomioiva puheviestintä
on osa hyvää opetusta. Äänen voimakkuus, sävy ja intonaatio, joka on sekä vaihtelevaa että tilanteeseen
sopivaa, tukee opettajan puheviestintää.
KEHU-havainnointilomakkeiden (Liitteet 2. ja 3.) äänenkäytön osa-alueeseen liittyvät apukysymykset;
•
•

Onko opiskelijan äänenkäyttö vaihtelevaa (vaihtelevat äänenpainot, sävy, voimakkuus, tempo, tauotus
ja suuntaaminen) ja vuorovaikutusta tukevaa?
Suuntautuuko hänen puheensa oppilaille (yksittäisille oppilaille vai koko ryhmälle tarkoituksenmukaisesti)?

1 . 2 . 6 . KO S K E T U S V I E S T I N TÄ
Kosketusviestintä on mukana vain varhaiskasvatukseen ja alakouluun suunnatussa nonverbaalin viestinnän havainnointilomakkeen B-versiossa (Liite 3.). Kosketuksen merkitys korostuu alle kouluikäisten lasten
kanssa toimiessa ja alakoulussa etenkin alkuopetuksessa, jossa oppilaat ovat nuorempia ja tarvitsevat paljon emotionaalista tukea. Pienten oppilaiden kanssa on luonnollisempaa käyttää kosketusviestintää kuin
vanhempien murrosikäisten oppilaiden kanssa (Neill & Caswell 2005, 10, 147; Vogt 2002). Kosketusviestintä
on sidoksissa etäisyysviestintään. Kosketuksen avulla opettaja voi osoittaa tukea, hyväksyntää, luottamusta tai ohjata oppilaan toimintaa. Kosketusta voi käyttää myös myönteisenä oppilaiden oppimista tukevana
palautteenantotapana (Richmond & McCroskey 2000). Kosketus on ele, jonka avulla oppilasta voi lohduttaa
tai rauhoittaa. Lohduttaessa hienovarainen kosketus voi lisätä oppilaan turvallisuuden tunnetta (Kauppila
2005, 33; Mattila 2011, 27; Vogt 2002). Kosketuksen myötä oppilaalle voi osoittaa huolenpitoa ja ymmärrystä
sekä halua kuunnella tätä.
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Kosketuksen sopivuutta tulee aina arvioida suhteessa kuhunkin oppilaaseen ja tilanteeseen. (Kauppila
2005, 33; Louhela 2012, 123–124; Neil & Caswell 2005, 148.). Kosketusta käytettäessä on tärkeää huomioida
siihen liittyvät haasteet (Levin & Nolan 2007, 180–181). Nykypäivänä kouluissa korostetaan voimakkaasti oppilaiden koskemattomuuden kunnioittamista (Louhela 2012, 126). Kosketus voi aiheuttaa oppilaassa negatiivisia reaktioita ja tulkinnan opettajan aggressiivisuudesta tai kosketuksen sopimattomuudesta.
Tällaisia tilanteita välttääkseen oppilaantuntemus ja tilannetekijöiden huomiointi ovat erityisen tärkeitä.
Etenkin vihaisten tai hermostuneiden oppilaiden ohjaamisessa opettajalta vaaditaan erityistä herkkyyttä
ja oppilaan tuntemusta (Levin & Nolan 2007, 180–181). Opettajan on tärkeää osata hyödyntää kosketusta
sensitiivisesti oppilaan yksilölliset tarpeet ja oppilaantuntemus huomioiden.
Osassa opetusta (esim. liikunta, käsityö tai draama) on luontevaa, että opettaja koskettaa oppilaita esim.
avustaessaan liikkeissä tai toiminnassa. Opettajalta kosketusviestintä edellyttää erityistä sensitiivisyyttä,
koska yleensä vain toisilleen läheiset ihmiset käyttävät kosketusta viestiessään keskenään. Oppilaiden ikä,
persoona ja kulttuurinen tausta vaikuttavat siihen, miten he suhtautuvat ja kokevat kosketusviestinnän.
KEHU-havainnointilomakkeiden (Liite 3.) kosketusviestinnän osa-alueeseen liittyvät apukysymykset;
•
•

Onko opiskelijan kosketusviestinnän käyttäminen luontevaa ja sensitiivistä sekä positiivista vuorovaikutusta tukevaa (osoittaa tukea, hyväksyntää, luottamista tai empatiaa)?
Ohjaako hän oppilaiden toimintaa tai suuntaako hän oppilaiden huomiota kosketusviestinnän avulla
tarkoituksenmukaisesti?

1.2.7. SUHDE OPPILAISIIN
Suhteella oppilaisiin tarkoitetaan KEHU-havainnointilomakkeissa (Liitteet 2. ja 3.) edellä kuvattujen ei -sanallisen välittömyyden eri osa-alueiden yhdessä muodostamaa kuvaa opetusharjoittelijan sen hetkisestä
kyvystä luoda lämmintä ammatillista vuorovaikutussuhdetta oppilasryhmään. Näkemys perustuu havainnointiin eli edellä kuvattujen nonverbaalin välittömyyden käyttäytymismallien esiintymiseen opetustilanteessa tai opetustilanteissa.
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1.3. NONVERBAALIN VIESTINNÄN HAVAINTOLOMAKKEIDEN
K ÄY T TÄ M I N E N O S A N A O P E T U S H A R J O I T T E L U N O H J A A M I S TA
KEHU-havainnointilomakkeiden (Liitteet 1., 2. ja 3.) avulla tapahtuvan nonverbaalin toiminnan tarkastelun
ja siihen liittyvien ohjauskeskustelujen avulla muistutetaan opiskelijaa opettajan ammatin vuorovaikutuksellisesta luonteesta eli vuorovaikutusosaamisen merkityksestä luokkahuoneessa tapahtuvan vuorovaikutuksen säätelyssä, oppimisilmapiirin ja positiivisen pedagogisen auktoriteetin luomisessa. Syrjäläinen ym.
(2004) korostavat, että itsensä tiedostaminen on opettajaksi kasvun tärkeimpiä edellytyksiä. Opettajapersoonallisuuden kehitys edellyttää oman minänsä ymmärtämistä, vahvaa realistista itsetuntoa, persoonallisen tyylin löytämistä ja opettajaidentiteetin kehittymistä.
Nonverbaalia vuorovaikutusosaamista tarkasteltaessa on hyvä korostaa sitä, että opetusviestintä on monimutkainen verbaalisten ja nonverbaalisten, tahallisten ja tahattomien sekä suunniteltujen ja suunnittelemattomien viestien kokonaisuus (Ruben & Gigliotti 2016). Ohjaamisen pyrkimyksenä ei siis ole arvioida tai
määrittää opiskelijan persoonaa tai analysoida hänen mahdollista tulevaa kykyään selviytyä opettajan työstä. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa
a.

tiedostamaan tukiaineistoon valittujen nonverbaalin viestinnän osa-alueiden vaikutus oppilaiden ja
opettajien väliseen dynaamiseen, osin ennakoimattomaan vuorovaikutukseen ja
b. osoittaa, että hänen on mahdollista kehittyä nonverbaaliin viestintään liittyvissä tiedoissa ja taidoissa.
Tukiaineisto antaa opetusharjoittelijalle tilaisuuden peilata toimintaansa, joko itse tai ohjaajan valitsemaan teoreettiseen viitekehykseen (vrt. Aspelin & Jonsson 2019). Tavoitteena on, että opiskelijat tulisivat
tietoisemmiksi siitä,
a.

miten he voivat ilmentää tarkoituksenmukaisia nonverbaalisia viestejä, joilla joko luodaan positiivista
oppimisilmapiiriä tai ohjataan ja rajataan oppilaiden toimintaa
b. kuinka he voivat tulkita oppilaiden lähettämiä nonverbaaleja viestejä ja huomioida sekä lukea yksittäisten oppilaiden tai luokan työskentelyyn tai tunteisiin liittyviä viestejä
c. kuinka he voivat kehittää tietoisuuttaan ja kykyään ohjata omaa nonverbaalista ilmaisuaan eli tunnistaa omia nonverbaalisia maneerejaan tai haasteitaan ja pyrkiä kehittämään niitä
(Riggio 2006.)

LIITE 1: KEHUH AVA I N N O I N T I L O M A K E :

Opetusharjoittelijan yleinen
vuorovaikutusosaaminen -

Opetusharjoittelijan yleinen
vuorovaikutusosaaminen

KEHU-analyysimalli

LIITE 2: KEHUH AVA I N N O I N T I L O M A K E :

Nonverbaali viestintä KEHU-analyysimallit

Opetusharjoittelijan nonverbaali
välittömyys, versio A
Opetusharjoittelijan
nonverbaali välittömyys -

KEHU-analyysimalli

LIITE 3: KEHUH AVA I N N O I N T I L O M A K E :

Opetusharjoittelijan nonverbaali
välittömyys, versio B

Kuvio 1.2. Nonverbaali viestintä -analyysimallit ja niihin liittyvät havainnointilomakkeet
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Nonverbaalin viestinnän KEHU-havainnointilomakkeiden (Liitteet 2. ja 3.) eri osa-alueita tarkasteltaessa on tärkeää tiedostaa, että kehon asentojen, eleiden ja ilmeiden avulla ja välityksellä viestittävät
merkitykset eivät ole samalla lailla systemaattisia ja strukturoituja kuin puhuttu kieli. Niitä voidaan
käyttää tarkoituksellisesti tehostamaan puhuttua viestiä, mutta ne ovat pääosin automaattisia ja tiedostamattomia (Haddington & Kääntä 2011, 12, 18). Havaintolomakkeita käytettäessä ei siis ole keskeistä
se, että antaako ohjaaja opiskelijalle osa-aluetta havainnoidessaan esimerkiksi arvon 2 tai 3. Keskeistä
on se, että opiskelijan huomio kohdistuu valittuihin ammatillisen vuorovaikutusosaamisen osa-alueisiin, ja hän tulee niistä tietoiseksi ja mahdollisesti oppii tekemään muutoksia omassa toiminnassaan.
Opetusharjoittelijoiden nonverbaalin välittömyyden eri osa-alueita havainnoidessa on myös syytä huomioida se, että kahden aiemman Suomessa tehdyn nonverbaalia välittömyyttä koskevan tutkimuksen
mukaan suomalaiset opettajat ilmensivät välittömyyden eri piirteitä vähäisemmin kuin kyseisissä tutkimuksissa verrokkeina olleet amerikkalaiset, australialaiset tai puertoricolaiset kollegansa. Selityksenä
lienee vuorovaikutuskulttuurimme, joka on hillitympi kuin vertailumaissa. Toisaalta samat tutkimukset
osoittivat, että välittömällä opettajuudella oli suomalaisessa aineistossa jopa suurempi vaikutus oppilaiden
affektiiviseen oppimiseen kuin vertailumaissa (McCroskey ym. 1995; McCroskey, Fayer, Richmond, Sallinen
& Barraclough 1996).

Vuorovaikutusosaamista tarkastelevien KEHU-havainnointilomakkeiden käyttäminen
opetusharjoittelussa;
1.

2.
3.
4.

5.
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Asian esittely, havainnointilomakkeiden käytöstä sopiminen ja tukimateriaaliin tutustuminen
yhdessä opetusharjoittelijoiden kanssa. Tutustuttuaan tukimateriaaliin opiskelija voi esimerkiksi itse toivoa yksittäistä tai useampaa havainnoinnin kohdetta. Havainnointilomakkeet toimivat
ohjauskeskustelun pohjana.
KEHU-havainnointilomakkeen käyttäminen, joko ohjaavan opettajan tai opetusharjoitteluparin
tekemänä. Havaintojen yhteinen reflektointi osana palautetta, joko siten, että opiskelija tekee
itsearvioinnin ja vertaa sitä saamaansa palautteeseen tai saa palautetta havainnoijilta.
Havainnointilomakkeiden tarkastelun tukena on hyvä käyttää valokuvia tai lyhyitä videoituja
otteita itse opetusharjoittelutapahtumasta. Niiden avulla voidaan syventää onnistuneiden ratkaisujen ja tilanteiden tai haasteellisten tilanteiden sekä asioiden tarkastelua.
Havainnointilomakkeiden avulla tapahtuvilla ohjauskeskusteluilla voidaan pyrkiä hahmottamaan kunkin opiskelijan henkilökohtaisia vahvuuksia ja mahdollisia kehittämisalueita, joita voidaan seurata jo harjoittelun aikana tai, joista hahmottuu mahdollinen kehitystehtävä tulevaan
harjoitteluvaiheeseen.
Havainnointilomakkeissa (Liitteet 1.–3.) on esitetty kolme vaihetta tai esiintymisen tasoa, jotka
kuvaavat sitä, missä määrin tarkasteltavia vuorovaikutuksen elementtejä on opetuksessa havaittavissa. Tarkastelemalla opetustilanteisiin liittyvää vuorovaikutusta vaiheittaisten kuvausten ja
esiintymistasojen avulla, tuetaan ajatusta nonverbaalin ammatillisen vuorovaikutusosaamisen
kehittyvästä luonteesta (vrt. Pöysä, Pakarinen, Ketonen, Lehesvuori & Lerkkanen 2021).
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Opetusharjoittelijan yleinen vuorovaikutusosaaminen -havainnointilomaketta (Liite 1.) voi käyttää viitekehyksenä, jonka avulla ohjaaja voi itsenäisesti tai yhdessä opetusharjoittelijan kanssa keskustellen hahmottaa
opiskelijan sen hetkistä vuorovaikutusosaamisen kehitysvaihetta. Havainnointilomakkeen avulla pyritään
hahmottamaan sitä, minkä verran opiskelijan huomio opetustilanteissa suuntautuu toiminnan organisointiin ja ohjaukselliseen tukeen ja missä määrin hän pystyy luomaan vuorovaikutusta oppilaisiin. Opetustilanteeseen liittyvien käytännöllisten perustaitojen on ensin jossain määrin automatisoiduttava, jotta
opettajaksi opiskelevalta vapautuu riittävästi resursseja ammatilliseen vuorovaikutukseen ja tilannejoustavuuteen. Opetusharjoitteluvaiheessa olevalla opiskelijalla on usein vähäisempi herkkyys aistia opetusja oppimisympäristön kontekstisidonnaisia tekijöitä, koska opetustilanteiden tarkka jäsentäminen ohjaa
vielä usein opetusvuorovaikutuksen toteutumista (Jyrhämä 2003, 143).
Havainnointilomakkeesta (Liite 1.)
a.

valitaan kehitysvaiheita kuvaavista lokeroista (1–3) se, joka parhaiten kuvaa opiskelijan
tilannetta opetusharjoittelussa ja pohditaan yhdessä opiskelijan kanssa osa-alueita, joita
hän voi kehittää siirtyäkseen ammatillisessa vuorovaikutusosaamisen kehityksessä seuraavaan vaiheeseen
b. valitaan eri kehitysvaiheita (1–3) kuvaavista lokeroista sanoja tai lauseita, jotka kuvaavat parhaiten opiskelijan valmiuksia esimerkiksi harjoittelujakson alussa ja/tai lopussa.
Pohditaan yhdessä osa-alue tai osa-alueita, joihin hän kiinnittää huomiota ja pyrkii
seuraavaksi kehittämään omassa toiminnassaan

Opiskelijan nonverbaali välittömyys -havainnointilomakkeiden (Liitteet 2. ja 3.) avulla voidaan keskittyä yksittäiseen osa-alueeseen, tarkastella joitakin osa-alueita tai kaikkia esitettyjä nonverbaalin vuorovaikutusosaamisen osa-alueita opiskelijan harjoitteluvaihe ja valmiudet huomioiden. KEHU-havainnointilomakkeissa
(Liitteet 2. ja 3.) nonverbaalin välittömyyden osa-alueiden kolmiportaisesta kuvailusta (esim. osa-alue 4.
positiiviset ilmeet, hymyily ja pään eleet) valitaan se porras, joka kuvaa opiskelijan sen hetkistä tilannetta.
Esimerkiksi, jos opiskelija ei juuri lainkaan käytä positiivisia ilmeitä, hän ei juurikaan hymyile oppilaille tai
käytä positiivisia pään eleitä, kuten hyväksyviä pään nyökkäyksiä - valitaan vasemmanpuoleinen
ja
jos niitä esiintyy jonkin verran, niin valitaan keskimmäinen
ja jos niitä esiintyy runsaasti niin oikeanpuoleinen
. Havainnointilomakkeiden asteikko on suuntaa antava, ja vaatii aina palautteen antajan
perustelut ja yhteisen keskustelun.
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Tärkeintä on, että ohjauskeskustelujen avulla voidaan pohtia nonverbaalin viestinnän erilaisia vaikutuksia opettajan ammatilliseen vuorovaikutukseen, kuten
a.

Miten nonverbaali viestintä luo positiivista suhdetta oppilaisiin? Esimerkiksi, miten positiiviset ilmeet ja pään eleet välittävät myönteistä asennoitumista ja suhtautumista oppilaisiin.
b. Miten nonverbaali viestintä rakentaa vuorovaikutusta, eli miten sen avulla voidaan luoda vuorovaikutusta tukevia viestejä, joita voidaan käyttää puheen tukena tai ilman sitä?
Esimerkiksi pään eleistä nyökkäys tai pään pudistus toimivat puheen kanssa tai ilman
sitä. Pään kallistus tukee empaattista kuuntelua jne.
c. Miten nonverbaali viestintä välittää tunteita? Ilmeet kertovat viestijän tunnetiloista
ja niiden voimakkuudesta. Esimerkiksi kasvoilta voi lukea ilon, tyytymättömyyden,
vihastumisen, säikähdyksen, pelon tunteita ja miten ne puolestaan vaikuttavat oppilaan
tunteisiin ja suhtautumiseen.
d. Miten nonverbaali viestintä tukee johtajuutta säätelemällä vuorovaikutusta? Pään
eleiden avulla viestittää muun muassa siitä, haluammeko ottaa (johtajuutta tukee leuan
nosto tai torjuvaa suhtautumista pään kallistus taaksepäin) tai luovuttaa (nyökkäys)
puheenvuoron keskustelussa.

Ohjauskeskustelujen pyrkimyksenä on auttaa opetusharjoittelijaa tiedostamaan ja kehittämään omaa ammatillista osaamistaan ja toimintaansa tulevissa opetustilanteissa. Havainnointilomakkeita voi käyttää
ohjauskeskustelun pohjana myös ilman kolmiportaista arviointia.
Taulukkoon 1.2 on koottu yhteenveto Nonverbaali viestintä -tarkastelumalleista ja apukysymykset, joita voi
hyödyntää osa-alueiden tarkkailussa.
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1 . 4 . N O N V E R B A A L I N V I E S T I N N Ä N TA R K A S T E L U N KO O T U T
APUKYSYMYKSET
Taulukko 1.2. Yhteenveto Nonverbaali viestintä -analyysimalleista
NONVERBAALI VIESTINTÄ -ANALYYSIMALLIT
A. OPETUSHARJOITTELIJAN YLEINEN VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
-ANALYYSIMALLI

LIITE 1: KEHU-havainnointilomake: Opetusharjoittelijan yleinen vuorovaikutusosaaminen
B. OPETUSHARJOITTELIJAN NONVERBAALI VÄLITTÖMYYS -ANALYYSIMALLI

LIITE 2: KEHU-havainnointilomake: Opetusharjoittelijan nonverbaali välittömyys, versio A
LIITE 3: KEHU-havainnointilomake: Opetusharjoittelijan nonverbaali välittömyys, versio B
1. Etäisyys ja sijoittuminen sekä
2. Tarkoituksenmukainen liikkuminen
•

•
•
•

Sijoittuuko ja liikkuuko harjoittelija tunnin eri vaiheissa ja valittujen työtapojen, opetustilanteen
luonteen ja opetusmenetelmän näkökulmasta tarkoituksen mukaisesti ja vaihtelevasti siten, että
sijoittuminen ja/tai liikkuminen tukee sekä oppilaiden työskentelyä että osallistumista? (Harjoittelijan tilassa liikkumista voidaan seurata esim. piirtämällä luokkapohjaan viivaa, sen mukaan kuin
hän liikkuu.)
Käyttääkö hän vaihtelevaa viestintäetäisyyttä ja liikkumista, joka tukee luokanhallintaa?
Rakentaako hän tilallisesti ja liikkuen vaihtelevaa (läheisempää ja etäisempää) vuorovaikutussuhdetta yksittäisiin oppilaisiin ja koko opetusryhmään?
Tukeeko harjoittelijan liikkuminen ja tilan käyttö oppilaiden sitoutumista oppimiseen?

3. Katsekontakti
•
•
•
•

Suuntautuuko opiskelijan katse tasapuolisesti eri puolille opetusryhmää?
Huomioiko hän yksittäisiä oppilaita tasapuolisesti?
Onko katsekontakti rauhallinen vai pälyilevä?
Reagoiko hän näkemäänsä?

4. Kehon asennot, rentous sekä vuorovaikutusta tukevat eleet
•
•
•
•
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Välittyykö opiskelijan kehon asennoista rentous ja läsnäolo opetustilanteessa sekä jämäkkyys rajaamista vaativissa tilanteissa? Käyttääkö harjoittelija kehon asentoja, jotka suuntautuvat kohti oppilaita ja eleitä, jotka tukevat vuorovaikutusta (lisäävät viestin intensiivisyyttä)?
Käyttääkö opiskelija eleitä puheen tukena?
Käyttääkö hän eleitä tarkoituksen mukaisesti tukemaan tai täydentämään sanallista opetusviestintäänsä (rytmittämään, havainnollistamaan puhetta) tai ohjaamaan oppilaiden toimintaa (jakaa puheenvuoroja, hiljentää, antaa myönteistä palautetta)?
Vai näkyykö enemmän sulkeutuneita ja jännittyneitä vartalon asentoja ja hermostuneita eleitä sekä
harkitsemattomia käsien ja jalkojen liikkeitä?

K E H U - tukiaineisto I

5. Myönteiset ilmeet, hymyt ja eleet
•
•

•

Kuinka ilmeikäs harjoittelija on opettaessaan? Tukevatko ilmeet vuorovaikutusta?
Välittyykö harjoittelijan kasvojen ilmeissä ja/tai pään liikkeissä positiivinen suhtautuminen oppilaisiin ja opetettavaan asiaan? Välittyykö ilmeistä ja pään eleistä erilaiset positiiviset reaktiot oppilaiden suunnasta tuleviin viesteihin tai toimintaan? Kuinka paljon hän hymyilee opetustilanteen
aikana ja missä tilanteissa (esim. reagoiko oppilaiden positiivisiin viesteihin)?
Käyttääkö hän erilaisia vuorovaikutusta tukevia eleitä ja ilmeitä kuten kiinnostus (eteenpäin suuntautuminen, nyökyttely, hymyily), empatia (kallistus sivulle), johtajuus (leuan nosto) tai torjunta
(kallistus taaksepäin).

6. Vaihteleva äänenkäyttö
•
•

Onko opiskelijan äänenkäyttö vaihtelevaa (vaihtelevat äänenpainot, sävy, voimakkuus, tempo, tauotus ja suuntaaminen) ja vuorovaikutusta tukevaa?
Suuntautuuko hänen puheensa oppilaille (yksittäisille oppilaille vai koko ryhmälle tarkoituksen mukaisesti)?

7. Kosketus (vain LIITE 3)
•
•

Onko opiskelijan kosketusviestinnän käyttäminen luontevaa ja sensitiivistä sekä positiivista vuorovaikutusta tukevaa (osoittaa tukea, hyväksyntää, luottamista tai empatiaa)?
Ohjaako hän oppilaiden toimintaa tai suuntaako hän oppilaiden huomiota kosketusviestinnän avulla
tarkoituksenmukaisesti?

Yhteenveto: Suhde oppilaisiin
Edellä kuvattujen ei-sanallisen välittömyyden eri osa-alueiden yhdessä muodostamaa kuvaa opetusharjoittelijan sen hetkisestä kyvystä luoda lämmintä vuorovaikutussuhdetta oppilasryhmään.
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•

•
•
•

					

välimatkaa ja tilankäyttöä
ilmeitä, katsetta, eleitä, asentoja
äänen ominaisuuksia (painotukset, voimakkuus,
tauot)

Tarkastelumallissa havainnoidaan
yleisemmällä tasolla opiskelijan
didaktisen ja pedagogisen suhteen
kehitysvaihetta ja sen vaikutusta
vuorovaikutusta luovien käyttäytymismallien esiintymiseen;

V A I H E 2 		

Opetuksen organisointi tavoitteista toiminnaksi, käsitteistön
hallinta ja opetus- ja ohjausviestintä ovat jo siinä määrin
kehittyneet, että opetusharjoittelija pystyy käyttämään sekä
tilaa että tilassa liikkumista
opetuksen aikana siten, että se
osin tukee sekä vuorovaikutusta ja ryhmän hallintaa. Hänen
pystyy jo ajoittain hyödyntämään eleitä ja ilmeitä (hymyilee jonkin verran) myönteisen
vuorovaikutuksen luomisessa.
Asennot ovat jo usein avoimia
ja oppilaisiin suuntautuneita.
Harjoittelijan katsekontakti tavoittaa yksittäisiä oppilaita ja/
tai koko ryhmää. Äänenkäyttö
on osin vaihtelevaa.

V A I H E 1 				

Opetuksen organisointi tavoitteista
toiminnaksi, käsitteistön hallinta ja
opetus- ja ohjausviestintä vievät vielä
siinä määrin huomiota, että harjoittelija on pääosin sijoittuneena yhteen
osaa luokkaa (eteen tai sivulle)
siten, että se ei tue hänen vuorovaikutustaan tai ryhmän hallintaansa. Opetuksen aikana hänellä on vielä niukasti
positiivia ilmeitä ja vuorovaikutusta
tukeva elekieli on niukkaa. Asennot
ovat usein suljettuja eivätkä suuntaudu
oppilaisiin. Harjoittelijan koko ryhmän
tavoittavaa katsekontaktia on vähän.
Se rajoittuu pääasiassa yksittäisiin
oppilaisiin. Äänenkäytössä on vähän
vaihtelua.

VAIHE 3

Opetuksen organisointi tavoitteista toiminnaksi, käsitteistön
hallinta ja opetus- ja ohjausviestintä ovat jo siinä määrin
kehittyneet, että opetusharjoittelija kykenee käyttämään tilaa
tarkoituksenmukaisesti siten,
että se tukee sekä vuorovaikutusta että ryhmän hallintaa.
Hänen eleensä ja ilmeensä (hymyilee paljon) tukevat myönteistä vuorovaikutusta. Asennot
ovat avoimia ja suuntautuvat
oppilaisiin. Harjoittelija kykenee aktiiviseen katsekontaktiin,
joka huomioi yksittäisiä oppilaita ja koko luokkaa. Äänenkäyttö on vaihtelevaa.

LIITE 1
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Ei liiku juurikaan
tilassa

Suuntautuu vain osittain ryhmään.
Ei näe tai reagoi oppilaiden toimintaa.

Keho ei suuntaudu usein
oppilaisiin. Jännittyneitä ja suljettuja
asentoja. Ei vuorovaikutusta tukevia eleitä

Vain vähän

Vain vähän

* = ei lainkaan tai ei juurikaan tue vuorovaikutusta

Tarkoituksen mukainen liikkuminen tilassa
Liikkuuko harjoittelija vaihtelevasti suhteessa
oppilaisiin niin, että se tukee sekä vuorovaikutusta
että luokanhallintaa?

Katsekontaktien määrä ja laatu
Suuntautuuko opiskelijan katse tasapuolisesti eri
puolille opetusryhmää?

Kehon asennot, rentous,
suuntautuminen sekä vuorovaikutusta tukevat
eleet
Välittyykö opiskelijan kehon asennoista rentous ja
läsnäolo opetustilanteessa sekä jämäkkyys rajaamista vaativissa tilanteissa? Käyttääkö opiskelija
eleitä puheen tukena?

Positiiviset ilmeet, hymyt ja pään eleet
Välittyykö harjoittelijan kasvojen ilmeissä ja/tai
pään liikkeissä positiivinen suhtautuminen oppilaisiin ja opetettavaan asiaan?

Vaihteleva äänen käyttö
Onko opiskelijan äänen käyttö vaihtelevaa (vaihtelevat äänenpainot, sävy, voimakkuus, tempo, tauotus ja suuntaaminen) ja vuorovaikutusta tukevaa?

Havainnointi;

			

Kaukana oppilaista, pääasiassa luokan
edessä tai sivulla

Etäisyysviestintä eli etäisyys ja sijoittuminen
suhteessa oppilaisiin
Sijoittuuko harjoittelija valittujen työtapojen,
opetustilanteen luonteen ja opetusmenetelmän
näkökulmasta tarkoituksen mukaisesti ja vaihtelevasti siten, että se tukee sekä oppilaiden työskentelyä että osallistumista- se hänen luokanhallintaansa?

**= tukee jonkin verran vuorovaikutuksen syntymistä

***= tukee vuorovaikutuksen syntymistä

Vaihtelevasti

Runsaasti

Keho suuntautuu oppilaisiin.
Avoin ja rento. Vuorovaikutusta
tukevia eleitä.

Suuntautuu koko ryhmään. Näkee
ja reagoi oppilaiden toimintaan.

Liikkuu paljon ja tarkoituksen
mukaisesti

Tilanteen mukaisesti ja tarpeen
mukaan myös lähellä oppilaita
luokassa.

Analyysimallissa opiskelijan nonverbaalin välittömyyden tarkastelua varten (liite 2.)
LIITE 2.
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Kaukana oppilaista, pääasiassa luokan
edessä tai sivulla

Ei liiku juurikaan
tilassa

Suuntautuu vain osittain ryhmään.
Ei näe tai reagoi oppilaiden toimintaa.

Keho ei suuntaudu usein
oppilaisiin. Jännittyneitä ja suljettuja
asentoja. Ei vuorovaikutusta tukevia eleitä

Vain vähän

Vain vähän

Ei käytä

* = ei lainkaan tai ei juurikaan tue vuorovaikutusta

Etäisyysviestintä eli etäisyys ja sijoittuminen suhteessa
oppilaisiin
Sijoittuuko harjoittelija valittujen työtapojen, opetustilanteen luonteen ja opetusmenetelmän näkökulmasta tarkoituksen mukaisesti ja vaihtelevasti siten, että se tukee
sekä oppilaiden työskentelyä että osallistumista- se hänen
luokanhallintaansa?

Tarkoituksen mukainen liikkuminen tilassa
Liikkuuko harjoittelija vaihtelevasti suhteessa oppilaisiin
niin, että se tukee sekä vuorovaikutusta että luokanhallintaa?



Katsekontaktien määrä ja laatu
Suuntautuuko opiskelijan katse tasapuolisesti eri puolille
opetusryhmää?

Kehon asennot, rentous,
suuntautuminen sekä vuorovaikutusta tukevat eleet
Välittyykö opiskelijan kehon asennoista rentous ja läsnäolo opetustilanteessa sekä jämäkkyys rajaamista vaativissa tilanteissa? Käyttääkö opiskelija eleitä puheen tukena?

Positiiviset ilmeet, hymyt ja pään eleet
Välittyykö harjoittelijan kasvojen ilmeissä ja/tai pään
liikkeissä positiivinen suhtautuminen oppilaisiin ja
opetettavaan asiaan?

Vaihteleva äänen käyttö
Onko opiskelijan äänen käyttö vaihtelevaa (vaihtelevat
äänenpainot, sävy, voimakkuus, tempo, tauotus ja suuntaaminen) ja vuorovaikutusta tukevaa?

Kosketusviestintä
Luontevaa ja sensitiivistä, osoittaa tukea, hyväksyntää,
luottamusta tai ohjaa oppilasta

Havainnointi;

**= tukee jonkin verran vuorovaikutuksen syntymistä

***= tukee vuorovaikutuksen syntymistä

Käyttää luontevasti

Vaihtelevasti

Runsaasti

Keho suuntautuu oppilaisiin.
Avoin ja rento. Vuorovaikutusta
tukevia eleitä.

Suuntautuu koko ryhmään. Näkee
ja reagoi oppilaiden toimintaan.

Liikkuu paljon ja tarkoituksen
mukaisesti

Tilanteen mukaisesti ja tarpeen
mukaan myös lähellä oppilaita
luokassa.

Liite 3. KEHU-havaintolomake: Opiskelijan nonverbaalin välittömyyden tarkastelu (B)
LIITE 3.
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KEHU-tukiaineisto II
A n u P y y k k ö & T a p i o To i v a n e n

V E R TA I S R Y H M Ä O S A N A O P E T U S V U O R O VA I K U T U S TA

Opetusvuorovaikutuksen aikana oppiminen ja toimiminen tapahtuvat pääosin ryhmämuotoisesti. Tämä korostaa sosiaalisten suhteiden merkitystä osana oppimisympäristöä ja ryhmässä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Oppilaiden välille muodostuu tutustumisen ja yhdessä toimimisen kautta vertaissuhteita, jotka ovat vuorovaikutukseen
perustuvia yksilön suoria tai epäsuoria kokemuksia ja suhteita ikätovereiden seurassa.
(Bukowski, Laursen & Rubin 2018, 3–9; Rubin, Bukowski & Bowker 2015.) Näistä suhteista muodostuu vertaisryhmiä, sillä oppilailla on luontainen tarve kuulua laajempaan
yhteisöön sekä saada sosiaalista hyväksyntää muilta. Vertaisryhmän vuorovaikutuksessa syntyy ryhmälle tyypillisiä rakenteita, jotka määrittävät ryhmässä ilmenevää
dynamiikkaa. (Johnson & Johnson 2017, 14–18; Jauhiainen & Eskola 1994, 13). KEHU-tukiaineistossa oppilaiden muodostamaa vertaisryhmää ja sen sosiaalista rakennetta
tarkastellaan näiden ryhmän rakenteellisten tekijöiden kautta. Ryhmän rakennetta
on mahdollista selvittää mm. sosiometrisen mittauksen avulla. Vertaisryhmän sosiaalinen
rakenne -analyysimalli pohjautuukin sosiometrisen mittauksen toteuttamiseen harjoitteluluokassa sekä mittauksesta saatujen tulosten tarkasteluun ohjauksen tueksi luodun
mallin avulla.

T U K I A I N E I S T O I I : V E R TA I S R Y H M Ä

TEOREETTINEN
OSUUS

2.1 Ryhmän
kehitysvaiheet ja
rakenteelliset tekijät

2.2 Ryhmän
vaikutus ja
opettajan toimet

Kuvio 2.1. KEHU-tukiaineiston II rakenne
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2.3 Sosiometrinen
mittaus

2.3.2 Mallin
kysymykset ja
käsittely

K E H U - tukiaineisto I I

Tukiaineisto II koostuu vertaisryhmää ja sen rakennetta käsittelevästä teoreettisesta osuudesta, sosiometrisen mittauksen toteuttamiseen liittyvästä ohjeistuksesta sekä tulosten analysoimiseen liittyvistä kysymyksistä. Tukiaineiston teoreettinen tausta on jaettu kahteen alalukuun 2.1 ja 2.2. Alaluku 2.1. käsittelee
vertaisryhmän kehitysvaiheita ja rakennetekijöitä. Alaluvussa 2.2. tarkastellaan ryhmän rakennetekijöiden vaikutusta luokkahuonevuorovaikutukseen sekä opettajan mahdollisuuksia ohjata vertaisryhmän sosiaalista dynamiikka. Viimeinen alaluku 2.3. koostuu Vertaisryhmän sosiaalinen rakenne -analyysimallin
esittelystä. Alaluvussa on ohjeet sosiometrisen mittauksen toteuttamiseen sekä tulosten tarkasteluun.
Mallia voidaan hyödyntää opetusharjoittelujen sekä eri opiskeluvaiheissa olevien opetusharjoittelijoiden
ohjaamisessa.
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2 . 1 . V E R TA I S R Y H M Ä N K E H I T Y S VA I H E E T J A S O S I A A L I N E N
RAKENNE
Ryhmän rakenne ja sen mahdollistamat kokemukset luovat tärkeän kehityksellisen kontekstin oppilaille
koulussa. Vertaisryhmän tuottamat positiiviset kokemukset, oppilaiden kompetenssi vertaisten suhteen
sekä opettajan antama tuki vertaissuhteille luovat pohjaa hyvinvoinnille oppimisympäristössä. Jokainen
oppilas ei kuitenkaan automaattisesti pääse osaksi vertaisryhmää tai -suhteita, koska ryhmän jäsenyys aukeaa sosiaalisen valinnan kautta. Tähän valintaan vaikuttavat mm. ryhmän rakenne sekä oppilaan toiminta ja sosiaalinen kyvykkyys. Lisäksi ryhmän rakenteet voivat mahdollistaa ja ylläpitää negatiivisia ilmiöitä,
kuten torjuntaa, kiusaamista tai yksinäisyyttä, jolloin oppilas ei saa vertaisryhmän tarjoamia positiivisia
kokemuksia. Vertaisryhmän rakenteet voivat näin vaikuttaa sekä yksittäisten oppilaiden että koko ryhmän hyvinvointiin, oppimiseen ja toimintaan luokassa. Negatiivisilla kokemuksilla voi olla kauaskantoisia
seuraamuksia, sillä tapahtumien vaikutukset saattavat heijastua aikuisuuteen asti. (ks. esim. Bukowski ym.
2018, xiv; Kiuru ym. 2014; Rubin, Bukowski & Parker 2006, 571.)
Vertaisryhmän toimintaa voidaan tarkastella ryhmälle ominaisten tunnuspiirteiden kautta, jotka syntyvät
ja muotoutuvat vertaisten välisessä vuorovaikutuksessa ryhmän muodostumisen jälkeen. Tässä tukiaineistossa II näistä ryhmän tunnuspiirteistä tarkastellaan ryhmän kehitysvaiheita sekä ryhmän sosiaalista
rakennetta ylläpitäviä ja muokkaavia rakenteellisia tekijöitä.

2.1.1 RYHMÄN KEHITYSVAIHEET
Ryhmän kehittymisen voidaan nähdä jakautuvan viiteen osaan tai vaiheeseen Tuckmanin (1965) kehittämän sekä Tuckmanin ja Jensenin (1977) täydentämän mallin mukaisesti. Vaiheet ovat muodostumisen
(forming), kuohunnan (storming), vakiintumisen (norming), toimivan ryhmän (performing) sekä lopettavan ryhmän (adjourning) vaiheet (Kuvio 2.2.).

MUODOSTUMINEN: TUTUSTUMINEN

K U O H U N TA : O M A N PA I K A N E T S I M I N E N

VA K I I N T U M I N E N : Y H T E E N K U U L U V U U D E N T U N T E E N S Y N T Y M I N E N

T O I M I N TA : T E H TÄVÄ K E S K E I S Y Y S

PÄ ÄT TÄ M I N E N : L U O P U M I N E N

Kuvio 2.2. Ryhmän kehitysvaiheet (Tuckman 1965; Tuckman & Jensen 1977)
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Uuden ryhmän muodostumisessa opettajan rooli on ensiarvoinen. Opettajan tehtävänä on tukea luokan
ryhmäytymistä, jotta oppilaat tutustuvat toisiinsa ja löytävät paikkansa ryhmässä. Oppilaat voivat aluksi
hieman varoa toisiaan, joka saattaa näyttäytyä oppilaiden epävarmuutena, pelkoina ja itsensä suojaamisena. Oppilaat pyrkivät selvittämään, millaisia muut ryhmänjäsenet ovat, jotta he tuntisivat olonsa turvalliseksi. Muodostumisvaihe kestää niin kauan, että oppilaat ovat tutustuneet toisiinsa kunnolla.
Muodostumisvaiheen jälkeen ryhmät joutuvat ns. kuohuntavaiheeseen. Vaihetta leimaa opettajan ja toisten oppilaiden testaaminen, jonka avulla etsitään omaa paikkaa ja roolia luokassa. Tämä voi näkyä esimerkiksi siinä, että ryhmä ei halua tehdä opettajan antamia tehtäviä tai oppilaat saattavat arvostella tai
haastaa opettajaa. Oppilaiden ristiriidat ja eroavaisuudet nousevat myös pintaan ryhmässä. Ryhmään alkaa
syntyä hierarkia, jossa toisia arvostetaan enemmän kuin toisia. Luokkaan voi näin muodostua alaryhmiä
tai klikkejä, ja joku ryhmän jäsenistä voidaan eristää syrjään ryhmän vuorovaikutuksesta. Tässä vaiheessa
opettajasta saattaa tuntua siltä, ettei hän hallitse tilannetta. Opettajan tulisi kuitenkin antaa kuohunnalle
tilaa, mutta samalla hänen on jaksettava asettaa rajat ja pidettävä kiinni perustehtävästä. Onnistuneen
kuohuntavaiheen avulla luokasta voi tulla kiinteämpi, ja vastuu pelisääntöjen noudattamisesta ja ryhmäkurista huolehtimisesta siirtyy enemmän oppilaille.
Vakiintumisvaiheessa ryhmän kehitys johtaa parhaimmillaan yhdenvertaisuuteen eli siihen, että oppilaiden keskinäiset eroavaisuudet hyväksytään ja yhteenkuuluvuuden tunne alkaa syntyä. Luokan oppilaiden
sisäiset roolit vakiintuvat. Toimivassa ryhmässä (performing) oppilaat pyrkivät yhteistoimintaan ja välttävät konflikteja. Hyvin toimiva luokka mahdollistaa keskittymisen itse tehtävään eli luokkatyöskentelyyn.
Oppilaat kokevat ryhmän itselleen tärkeänä ja ymmärtävät, että toisia tarvitaan sellaisten tehtävien tekemiseen, joista he eivät yksinään suoriudu. Luottamus, vastuunantaminen ja -ottaminen sekä virheiden
salliminen kuuluvat hyvin toimivan luokan piirteisiin.
Jokainen ryhmä hajoaa ennemmin tai myöhemmin eli siirtyy lopettavan ryhmän vaiheeseen. Luopuminen
toimivasta ja hyvän yhteishengen omaavasta ryhmästä ei ole kaikille helppoa. Jos ryhmähenki on ollut
hyvä, eroamisvaiheeseen liittyy usein haikeuden, surun ja tyhjyyden tunteita. Ne ovat luonnollinen osa
itselle merkityksellisestä ryhmästä luopumista. On tärkeää, että opettaja rohkaisee jokaista luopumaan ja
katsomaan myös eteenpäin.
Ryhmän kehitys etenee edellä kuvattujen vaiheiden kautta prosessinomaisesti, mutta ei välttämättä lineaarisesti, sillä ryhmä voi taantua tai jäädä kehityksessään johonkin edellä luetelluista vaiheista. Jokainen
vaihe nimittäin sisältää ryhmälle kehitystehtävän, jonka suorittaminen vie ryhmän kehitystä eteenpäin.
(Tuckman, 1965, 386–387; Tuckman & Jensen, 1977, 427.)

2.1.2 RYHMÄN SOSIAALINEN RAKENNE
Ryhmän sosiaalinen rakenne muodostuu ryhmässä ilmenevän vuorovaikutuksen aikana. Ryhmän rakenteelliset tekijät syntyvät yksilöiden erilaisista pyrkimyksistä, jotka edistävät tai estävät ryhmän toimintaa.
(Forthsyth 2010, 143–173; Johnson & Johnson 2017, 14–21.) Syntyneet rakenteet vaikuttavat siis oppilaiden
käytökseen ja toimintaan ryhmässä. Tutkimuksen mukaan tästä syystä mm. pelkästään yhden oppilaan
problemaattista käytöstä muokkaavat interventiot eivät välttämättä tuota tulosta pitkällä aikavälillä, jos
ryhmän rakenteet pysyvät samana (ks. Farmer ym. 2018).
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Vertaisryhmään syntyvät vuorovaikutuksessa mm. seuraavat rakenteet:
1.

Statukset: Sosiaalinen status kuvaa yksilön painoarvoa, arvostusta tai tärkeyttä vertaisryhmässä. Usein sosiaalisen statuksen nähdään liittyvän valtaan ja määrittävän yksilön mahdollisuuksia
vaikuttaa ja osallistua ryhmän toimintaan. Erot statuksissa jakavat yksilöt erilaisiin asemiin ryhmissä.
Statuserot ovat merkittäviä sekä ryhmän että yksilön toiminnan ja hyvinvoinnin kannalta. Ryhmässä
ilmenevät statukset ovat riippuvaisia ryhmän normeista. (Johnson & Johnson 2017, 14–16.) Luokassa
statuserot voivat näkyä esimerkiksi siinä, ketä oppilasta ryhmässä kuunnellaan tai kenen mielipiteellä
on suurin painoarvo luokassa.

2.

Normit: Normit ovat vuorovaikutuksessa syntyneitä ryhmän sisäisiä ”sääntöjä”. Ne määrittävät ryhmässä hyväksytyn käytöksen sekä sen, mikä ryhmässä koetaan arvokkaaksi tai tavoittelemisen arvoiseksi. Normit voivat olla tiedostamattomia. (Forthsyth 2010, 145–148; Veenstra, Dijkstra & Kreager
2018, 47–50.) Luokassa normit voivat näkyä esimerkiksi siinä, kuinka oppilaat suhtautuvat toisten
oppilaiden auttamiseen. Mikäli normit luokassa ovat toisten auttamista tukevia, oppilaat kokevat tällaisen käyttäytymisen hyväksyttävämmäksi, ja auttamista saattaa esiintyä luokassa enemmän.

3.

Roolit: Sosiaaliset roolit ovat odotuksia siitä, miten tietyssä asemassa olevan yksilön tulee käyttäytyä.
Erilaiset roolit linkittyvät yleensä ryhmässä sosiaaliseen statukseen. Roolit voivat olla formaaleja eli
virallisesti annettuja, kuten oppilaan rooli, tai epäformaaleja ryhmän vuorovaikutuksessa syntyneitä,
kuten syrjitty. Rooleja voi myös tarkastella toimintaa estävinä, ylläpitävinä tai edistävinä rooleina,
jotka vaikuttavat ryhmän toimintakykyyn. (Benne & Sheats 1948; Johnson & Johnson 2017, 14–18.) Luokassa oppilaiden erilaisia rooleja voivat olla esimerkiksi hauskuuttaja tai kyseenalaistaja. Opettaja voi
myös tietoisesti jakaa työskentelyn ajaksi erilaisia vaihtelevia formaaleja rooleja nimittämällä esimerkiksi puheenjohtajan, sihteerin tai kirjurin.

4.

Koheesio: Koheesio näyttäytyy ryhmän jäsenten välisenä vetovoimana, joka vetää ryhmänjäseniä
yhteen, johtaen haluun pysyä osana ryhmää. Koheesio syntyy oppilaiden keskinäisestä ystävyydestä, tehtävän kiinnostavuudesta tai ryhmänjäsenten tuntemasta arvostuksesta. (Buck 1951; Johnson &
Johnson 2017, 98–100.) Ryhmä, joka on kohesiivinen edes yhdellä edellä mainituista tavoista, toimii
tehtäväsuuntautuneemmin kuin ei kohesiivinen ryhmä (Buck 1951). Koheesio voi näyttäytyä luokassa me-henkenä tai yhteenkuuluvuuden tunteena, jolloin oppilaat esimerkiksi hakeutuvat toistensa
seuraan vapaaehtoisesti, nauttivat yhdessä olemisesta sekä toimivat yhdenmukaisuutta vahvistavasti.
Ryhmäkoheesio ei välttämättä ole aina positiivinen merkki ryhmässä. Ryhmä, jossa on voimakas koheesio vaikuttaa enemmän jäsentensä päätöksentekoon sekä ajatuksiin. (Schmuck & Schmuck 2001,
115.)

Edellä esitetyt rakenteelliset tekijät ovat osittain limittäisiä ja vuorovaikutteisia. Statukset, normit ja roolit
ovat usein kietoutuneita toisiinsa koheesion toimiessa vahvistavana tekijänä. Ryhmään muodostuu ajan
kuluessa suhteellisen pysyviä rakenteita, mikäli niiden olemassaoloon ei puututa.
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2 . 2 . V E R TA I S R Y H M Ä N R A K E N T E E N VA I K U T U S O P E T U S VUOROVAIKUTUKSEEN
Tullakseen hyväksytyksi vertaisryhmässä, tulee oppilaiden noudattaa ryhmässä ilmeneviä toimintoja,
rutiineja sekä käyttäytymismalleja, joita ryhmän rakenne synnyttää. Oppilaat vaikuttavat toistensa käytökseen mallintamisen, vertailun, hyväksynnän ja torjunnan kautta. (Grusec & Davidov 2015, 170–173;
Kindermann 2016, 33–34.) Näiden vaikutusmallien kautta ryhmään voi muodostua hierarkkinen rakenne
esimerkiksi statusten suhteen (Taulukko 2.1). Vahvasti hierarkkisessa ryhmässä ryhmän rakenne voi muistuttaa pyramidia, jolloin vain yhdellä tai muutamalla oppilaalla on korkea status. Taas tasa-arvoisemmassa
ryhmässä oppilaiden statukset ovat jakautuneet tasaisemmin. Korkean statuksen kautta tietyille oppilaille
mahdollistuu laajempi pääsy ryhmän resursseihin. Vahvasti hierarkkisessa ryhmässä korkealla statuksella
olevat oppilaat pyrkivät pitämään kiinni saavutetusta asemastaan. Tällaisessa ryhmässä esiintyy tutkimusten mukaan enemmän kiusaamista ja aggressiivista käyttäytymistä kuin rakenteeltaan tasa-arvoisemmassa ryhmässä. (Gest & Rodkin 2011; Hamm & Hoffman 2016.)
Taulukko 2.1. Ryhmän suosituimmuushierarkian vaikutus oppilaiden vertaisvuorovaikutukseen (Pyykkö 2021)

Hierarkkinen ryhmä

Tasa-arvoinen ryhmä

Yksi/ muutama oppilas hierarkian huipulla

Oppilailla tasa-arvoiset statukset

Vain muutamalla pääsy resursseihin

Resurssit jakautuvat tasa-arvoisemmin

Enemmän aggressiota, häiritsevää käytöstä ja
hyljeksintää

Vähemmän häiritsevää käytöstä, positiivisempi ilmapiiri

Rakenne vahvistaa statusstressiä

Oppilailla ei tarvetta kilpailla asemastaan

Tutkimusten (esim. Dijkstra & Gest 2015; Garandeau, Lee & Salmivalli 2014; Garandeau, Ahn & Rodkin
2011; Wilson, Karimpour & Rodkin 2011) mukaan statusrakenne näyttäytyy kahden erilaisen vaikutustavan kautta. Korkealla statushierarkiassa olevat voivat vaikuttaa ryhmässä syntyviin normeihin tai pyrkiä synnyttämään niitä. Näin jokaisen oppilaan käytöksellä ryhmässä ei ole yhtä paljon painoarvoa, vaan
käyttäytyminen latautuu statuksen mukaan. Esimerkiksi aggressiivinen oppilas, jolla on korkea status, voi
myötävaikuttaa aggressiivisten normien syntyyn ryhmässä. Toisaalta ryhmään voi syntyä normit, jotka
tukevat tietynlaista ryhmässä runsaasti esiintyvää käyttäytymistä. Esimerkiksi paljon aggressiota ja häiriökäyttäytymistä esiintyvässä luokassa saattaa muodostua aggressiota tukevat normit, jotka vaikuttavat
ryhmässä syntyvään statusrakenteeseen. Näin aggressiosta voi tulla korkeaa statusta ja sen ylläpitoa määrittävä tekijä, jolloin se vahvistaa edelleen aggressiivista käyttäytymistä ja vaikeuttaa puuttumista haasteelliseen käyttäytymiseen.
Oppilaan asema statushierarkiassa on yhtenä tekijänä vaikuttamassa siihen, millainen rooli oppilaalle on
ryhmässä mahdollinen. Roolista voi muodostua oppilaalle epäsopiva, jolloin se kaventaa hänen toimintasädettään ja hyvinvointiaan. Roolit ovat ryhmässä suhteellisen pysyviä, ja niiden noudattamista valvotaan sekä rangaistuksin että palkkioin ryhmän toimesta. (Johnson & Johnson 2017, 98–100.) Oppilaat myös
muokkaavat omaa käyttäytymistään ja identiteettiään sopimaan vertaisryhmään, vahvistaakseen yhteenkuuluvuutta ja erottuvuutta muista vertaisista. Näin koheesio voi vielä entisestään vahvistaa ryhmässä
ilmeneviä rakenteita.
Huonoimmassa tapauksessa ryhmän rakenteet voivat siis mahdollistaa ja ylläpitää negatiivisia ilmiöitä,
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kuten kiusaamista tai yksinäisyyttä (ks. Garandeau ym. 2014; Gest & Rodkin 2011). Niistä aiheutuvien ikävien kokemusten ja haittojen lisäksi, torjunta ja vertaisryhmän ulkopuolelle jääminen voivat aiheuttaa
negatiivisen kehän. Torjuttu oppilas ei enää pääse mukaan sosiaaliseen kanssakäymiseen eikä näin harjoittelemaan sosiaalisia taitoja vertaisten kanssa. Ajan kanssa tämä myös vahvistaa negatiivista minäkuvaa,
ja negatiivisen kehän vahvistuessa, torjuttu ei välttämättä enää edes pyri pääsemään mukaan vertaisryhmään. Näin hänen sosiaaliset taitonsa saattavat jäädä heikoiksi. (ks. esim. Laine 2002, 36.) Tästä syystä
pelkästään sosiaalisiin taitoihin keskittyvä interventio ei välttämättä tuota tulosta pitkällä aikavälillä, jos
ongelmia ylläpitäviin ryhmän rakenteisiin ei puututa opettajan toimesta. Lisäksi vertaisryhmän rakenteella on vaikutusta opettajan toimintaan sekä työhyvinvointiin luokassa.

2 . 2 . 1 O P E T TA J A V E R TA I S R Y H M Ä N S O S I A A L I S E N D Y N A M I I K A N
OHJAAJANA
Vertaisryhmiin perehtyneet tutkijat ovat nostaneet esiin opettajan vastuun ja merkityksen luokan sosiaalisen dynamiikan ohjaamisessa (ks. Braun, Zadora, Miller & Gest 2019; Hamm & Hoffmann 2016). Opettajalla onkin keskeinen asema vertaissuhteiden mahdollistamisessa, kehittymisessä sekä ylläpidossa.
Tästä syystä Farmer, Lines ja Hamm (2011) ovat ottaneet käyttöön käsitteen näkymätön käsi (invisible
hand). Sillä viitataan niihin toimintoihin ja prosesseihin, joiden kautta opettaja ohjaa ja vaikuttaa vertaissuhteisiin ja -ryhmään luokassa. Nämä toimet saattavat olla opettajalle itselleenkin näkymättömiä. (Farmer ym. 2011.) Tutkimuksen mukaan opettajan ja oppilaiden väliset suhteet paranevat, häiritsevä käyttäytyminen vähenee ja oppilaat ovat sitoutuneempia, kun opettaja ohjaa aktiivisesti luokan vertaissuhteita
luomalla tasa-arvoisen ja kohesiivisen luokan. Jos opettaja puuttuu tehokkaasti aggressiiviseen ja häiritsevään käyttäytymiseen, tukee hän samalla oppilaiden sosiaalisten taitojen kehitystä, ystävyyssuhteiden
syntymistä sekä yksin jääviä oppilaita. (Madill, Zadora, Miller & Rodkin 2014.)
Tutkimusten mukaan opettaja ei kuitenkaan välttämättä ole täysin tietoinen luokkansa sosiaalisesta rakenteesta. Tästä syystä opettajan raportoimat vertaissuhteet voivat poiketa sosiometrian avulla selvitetystä ryhmän sosiaalisesta rakenteesta (Shin ym. 2014). Lisäksi opettajilla ei aina ole aikaa tai tieto-taitoa
ohjata vertaissuhteista koostuvaa ryhmää (Ryan, Kuusinen & Bedoya-Skoog 2015). Näin opettajan vaikutus
ryhmän vertaissuhteisiin saattaa olla jopa negatiivinen, jos hän ei ole tietoinen roolistaan ja ryhmän sosiaalisesta rakenteesta.
Opettajan voidaan nähdä ohjaavan luokan sosiaalista dynamiikkaa fasilitaattorin ja auktoriteetin rooleista
käsin (Kuvio 2.3.). Fasilitaattorin roolissa opettaja pyrkii mahdollistamaan positiivisen ryhmän sosiaalisen
rakenteen opettaja-oppilassuhteen, opetusmuotojen sekä fyysisten järjestelyiden kautta. Auktoriteettina
opettajan tehtävänä on huolehtia luokan normeista ja säännöistä. Opettajan tulee ohjata luokan sosiaalista dynamiikkaa sensitiivisesti ja ryhmää kuunnellen, ottaen huomioon ryhmän rakenteen sekä oman
toiminnan vaikutuksen. Rodkinin ja Gestin (2011) mukaan suora vertaissuhteisiin kajoaminen, esimerkiksi
komentamalla oppilaita leikkimään yksinäisen oppilaan kanssa, saattaa heikentää oppilaan statusta entisestään.
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O P E T TA J A N N Ä K Y M ÄT Ö N K Ä S I

Opettajan tietoisuus omasta roolistaan ja ryhmän
rakenteesta

FA S I L I TA AT T O R I

Opettaja-oppilassuhde

AUKTORITEETTI

Opetusmuodot ja
fyysiset järjestelyt

Normien ja sääntöjen
luominen ja ylläpito

Kuvio 2.3. Opettajan mahdollisuudet muokata vertaisryhmän sosiaalista rakennetta

Oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutussuhde vaikuttaa sosiaaliseen dynamiikkaan ja sen sävyyn luokassa. Oppilaiden tasapuolinen ja kunnioittava kohteleminen viestittää oppilaille jokaisen olevan arvokas
jäsen vertaisryhmässä. (Farmer ym. 2011; Hendrickx, Mainhard, Boor-Klip, Cillessen & Brekelmans 2016).
Kiurun ja hänen kollegoidensa (2015) mukaan opettajan positiivinen suhtautuminen ja välittäminen oli
yhteydessä oppilaan hyväksyntään vertaisryhmässä. Tämä vaikutus oli huomattavissa myös toisinpäin,
sillä vertaisryhmän hyväksyntä vaikutti opettajan suhtautumiseen oppilaaseen (Kiuru ym. 2015). Opettajan
suhtautuminen eri oppilaisiin voi siis tämän vuorovaikutusmekanismin kautta tehdä oppilaiden kykyerot
näkyväksi luokassa. Opettajan ja oppilaan välisen suhteen kautta opettaja sekä viestittää yksittäisten oppilaiden arvoa sekä odotuksia vertaissuhteiden laadusta. Opettajan tulisi esimerkiksi pyrkiä antamaan
negatiivinen palaute kahden kesken sekä antaa positiivista palautetta ja huomiota tasaisesti luokassa. Näin
opettaja ei huomaamattaan rakenna luokkaan hierarkiaa nostamalla tai laskemalla oppilaan statusta tämän vaikutusmekanismin kautta.
Opettajalla fasilitaattorina ja luokan sosiaalisena johtajana on vaikutusta myös siihen, millaisia tilaisuuksia oppilaiden väliselle vuorovaikutukselle ja vertaissuhteille muodostuu. Toiminnan aikana oppilaiden
työskentelyparin ja -ryhmien sekoittaminen luo vertaisvuorovaikutustilanteita, joissa oppilaat tutustuvat
toisiinsa ja tottuvat toimimaan keskenään. Tutkimusten (ks. van den Berg, Seagers & Cillessen 2011; van
den Berg & Cillessen 2013) mukaan fyysinen läheisyys lisäsi oppilaiden pitämistä toisistaan. Myös KEHU-hankkeeseen liittyvässä Sofia Papatheocharouksen (2021) tutkimuksessa painottui opettajan vastuu
toiminnan laadusta. Sen tulisi olla sosiaalisesti osallistavaa ja mahdollistaa jokaisen oppilaan osallistumisen (Papatheocharous 2021). Oppimisympäristö, joka on rakennettu kilpailemisen ja menestyvien oppilaiden etuoikeuksien sekä jalustalle nostamisen varaan, luo luokkaan epäterveellistä hierarkkista rakennetta (ks. esim. Juvonen, Lessard, Rastogi, Schacter & Smith 2019). Toisaalta jokaisen oppilaan vahvuuksien,
erilaisia taitoja vaativien tehtävien sekä avoimien vastauksien viljeleminen luokassa vähentää statusten
merkitystä ja luo monipuolisesti reittejä arvostuksen piiriin.
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Vertaisvuorovaikutustilanteiden ja toiminnan lisäksi opettaja luo luokkaan tietyt odotukset käytökselle
sekä normit ja säännöt, jotka muokkaavat sosiaalista dynamiikkaa. Opettaja voi luoda luokkaan normeja,
sanoittamalla käyttäytymisodotuksensa sekä opettamalla oppilaille niiden mukaista käyttäytymistä. Tärkeää on myös, että opettaja tarvittaessa korjaa oppilaiden toimintaa ja käytöstä sekä mallintaa ja toimii
itse normien mukaisesti. (Farmer ym. 2011; Wentzel 2003.) Oppilaat sitoutuvat tavoittelemaan yhteisiä tavoitteita ja normeja ympäristössä, joka on välittävä ja lämmin. Tästä syystä opettajan on tärkeä ohjata
oppilaita näissä tilanteissa sensitiivisesti ja tukea antaen. (Hamre ym. 2013.)
Edellä mainittujen vuorovaikutustilanteiden ja toimien lisäksi, opettajalla on mahdollisuus vaikuttaa ryhmän sosiaaliseen rakenteeseen erilaisten interventioiden kautta. Interventio voi koostua esimerkiksi erilaisista ryhmäyttämisharjoituksista tai ongelmallisen ryhmäilmiön nostamisesta ryhmän yhteiseen tarkasteluun. Koska vertaisryhmään liittyvät ryhmäilmiöt ovat monimuotoisia ja dynaamisia, vaatii ryhmän
rakenteen muokkaaminen opettajalta pitkäjänteisyyttä, uteliaisuutta, sitoutumista työskentelyyn sekä
taitoa reflektoida omaa toimintaansa. Havainnoimalla oppilaita sekä erilaisilla kyselyillä opettaja voi saada
paljon arvokasta tietoa ryhmänsä rakenteesta ja toiminnasta. Lisäksi opettajan on syytä pysähtyä pohtimaan omaan rooliaan ja toimintaansa suhteessa ryhmään. Keskeistä on, että opettaja on tietoinen ryhmän
rakenteesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä ymmärtää, että 1) hänen arkipäiväiset toimensa ja valintansa
vaikuttavat ja heijastuvat vertaisryhmään ja 2) vertaisryhmän rakenteen työstäminen on mahdollista.
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2 . 3 . VERTAISRYHMÄN SOSIA ALINEN RAKENNE - A N A L Y Y S I M A L L I O S A N A O P E T U S H A R J O I T T E L U N O H J A A M I S TA
Opetusharjoittelijat tulevat usein opetusryhmiin tuntematta niiden aiempaa historiaa, ryhmän kehitysvaihetta tai oppilaiden keskinäisiä suhteita. Siksi onkin tärkeää heti harjoittelujakson aluksi tarkastella
vertaisryhmän kehitysvaihetta ja toimintaa myös ryhmälle ominaisten tunnuspiirteiden kautta. Näitä rakenteellisia tekijöitä ovat mm. statukset, normit ja roolit, jotka ovat usein kietoutuneita toisiinsa. Näistä
tekijöistä muodostuu ajan kuluessa ryhmään suhteellisen pysyviä rakenteita, ja siksi niiden olemassaolo
on hyvä huomioida myös opetusharjoittelun aikana.
KEHU-tukiaineisto II:ssa Vertaisryhmän sosiaalinen rakenne -analyysimalli (Kuvio 2.4.) koostuu sosiometrisen
mittauksesta (luku 2.3.1) sekä mittausten tulosten ja malliin liittyvien kysymysten tarkastelusta (luku 2.3.2)
yhdessä opiskelijan kanssa pohjaten edellä esitettyihin teoreettisiin näkemyksiin. Mallin avulla voidaan
kartoittaa ryhmän tämänhetkinen tilanne (koskien sosiaalista rakennetta ja kehitysvaihetta), asettaa tavoitteita ryhmän kehitykselle sekä kartoittaa toimia, joilla nämä tavoitteet saavutetaan.

1 . V E R TA I S R Y H M Ä N L Ä H T Ö K O H D AT ( S O S I O M E T R I N E N M I T TA U S )
SOSIAALINEN RAKENNE

K E H I T Y S VA I H E

2 . TAV O I T T E E T
R Y H M ÄTA S O

Y K S I L Ö TA S O

3. TOIMET
OPETUSJÄRJESTELYT

V U O R O VA I K U T U S

Kuvio 2.4. Vertaisryhmän sosiaalinen rakenne -analyysimallin sisältö
Mallin tavoitteena on korostaa opettajan/opiskelijan mahdollisuutta vaikuttaa ryhmän rakenteeseen sekä
antaa keinoja huomioida sekä muokata ryhmän sosiaalista rakennetta ja dynamiikkaa osana opetustyötä
opetusharjoittelun aikana. Tämän lisäksi tavoitteena on kiinnittää opiskelijoiden huomio ryhmätekijöiden
vaikutukseen luokkahuonevuorovaikutuksessa. Yhteenveto Vertaisryhmän sosiaalinen rakenne -analyysimallista on koottu tämän luvun lopuksi taulukkoon 2.2.
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2 . 3 . 1 S O S I O M E T R I S E N M I T TA U K S E N TO T E U T TA M I N E N
Sosiometrisellä mittauksella voidaan selvittää luokan sosiaalista rakennetta ja oppilaiden välisiä positiivisia ja negatiivisia sosiaalisia sidoksia. Sosiometrisen mittauksen toteuttamiseen on monia tapoja, mutta
perinteisesti oppilaita pyydetään mittauksessa nimeämään luokkakavereitansa tietyin kriteerein (Bukowski, Cillessen & Velasquez 2012, 211–212). Sosiometrinen mittaus on tarkoitettu opettajan työkaluksi eikä
sen tuloksia näytetä suoraan oppilaille tai vanhemmille. Sosiometrisen mittauksen toteuttamisessa opettajan on hyvä olla sensitiivinen ja toimia oman ryhmänsä tilannetta kuunnellen.

Kysymykset
Opettajan valitsemat kysymykset sosiometriseen mittaukseen riippuvat siitä, mitä ryhmästä halutaan selvittää.
Mahdolliset kysymykset voivat liittyä:
a)

Miellyttävyyteen
Kysymys: Kenestä pidät?

b)

Suosioon/valtaan
Kysymys: Ketkä ovat suosittuja luokallasi?

c)

Ystävyyssuhteisiin
Kysymys: Ketkä ovat kavereitasi? / Kuka on paras kaverisi?

Tutkimuksissa sosiometriaa hyödynnetään usein näiden edellä esitettyjen kysymysten muodossa. Näitä
kysymyksiä on tutkimuksissa esitetty alakoulun kaikille luokille, jolloin myös pienimmät oppilaat ovat
vastanneet näihin. Kysymysten avulla on mahdollista selvittää myös kielteisiä valintoja (esim. Kenestä et
pidä?), joka avaa ryhmän rakenteesta laajemman kuvan. Tutkimusten mukaan sosiometrisen mittauksen toteuttaminen ei vaikuta luokan dynamiikkaan negatiivisesti, jos sosiometrinen mittaus on toteutettu
muuten oikeaoppisesti (ks. Mayeux, Underwood & Risser, 2007).

Lomake
Kun kysymykset on valittu, päätetään tiedon keräämistapa. Yleisesti lomakkeen voi tehdä ainakin kahdella
eri tavalla:
Vaihtoehto A: Oppilaille voidaan luoda valmiiksi lomake, johon luokan oppilaiden nimet on kirjoitettu
allekkain sattumanvaraisessa järjestyksessä. Pienten oppilaiden kohdalla tämä on suositeltava. Oppilas
tarvitsee erillisen lomakkeen jokaista kysymystä varten. Oppilaita kannattaa muistuttaa laittamaan nimi
papereihin.
A-vaihtoehdossa jokainen luokan oppilas tarvitsee siis kaksi tai kolme (riippuen haluaako opettaja kysyä
ystävyyssuhteista, ks. yllä olevat kysymykset) lomaketta/paperia, joissa kaikissa on:
•
•
•
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Lomakkeet erottaa toisistaan siis yläreunassa olevasta kysymyksestä. Valmis lomake voisi näyttää esimerkiksi tältä:
Kenestä pidät luokassasi?

Nimi:_____________________________

Oppilas 13
Oppilas 17
Oppilas 1
Oppilas 5
jne.
Oppilaiden kanssa on hyvä olla tarkkana, että heillä on oikea lomake edessään. Näin valinnat kohdistuvat
juuri haluttuun kysymykseen.
Vaihtoehto B: Oppilaille annetaan tyhjä paperi, johon oppilas kirjaa nimensä sekä opettajan valitsemien
kysymysten verran numeroita allekkain. Tällöin oppilas kirjaa itse valitsemiensa oppilaiden nimet numeron jälkeen. Oppilaat saattavat tarvita opettajan/avustajan apua.
Tässä vaihtoehdossa oppilaat tarvitsevat tyhjän paperin, jota itse täyttää. Esimerkiksi oppilas voisi itse
täyttää lomakkeen näin:

OPPILAAN OMA NIMI
1.
2.

Toteutus
Kun opettaja on jakanut lomakkeet oppilaille, hän esittää valitsemansa kysymykset yksi kerrallaan. Erityisesti suosittelemme selvittämään miellyttävyyteen ja suosioon liittyvät nimeämiset, eli kysymykset a)
Kenestä pidät luokallasi? ja b) Kuka/Ketkä ovat suosittuja luokallasi? Oppilaille voi tarvittaessa avata, että
suosittu ei välttämättä ole valitsijan kaveri, mutta monet luokassa hakeutuvat tai haluaisivat hakeutua
suositun seuraan/ kuuntelevat hänen juttujaan/ mukautuvat hänen tahtoonsa jne. Suosio on siis oppilaan
maineeseen perustuva valinta, joka indikoi osaltaan vaikutusvaltaa ryhmässä.
Oppilaat nimeävät jokaisen kysymyksen kohdalla luokkalaistensa joukosta kysymykseen sopivat oppilaat
lomakkeeseensa. Yleensä valintaa rajoitetaan kolmeen oppilaaseen, jotta tuloksia on helpompi tulkita. Rajattomien valintojen kautta luokasta aukeaa kuitenkin monipuolisempi kuva. Oppilaat saavat tehdä valintoja vain luokkansa oppilaista eikä itseään voi valita (ellei opettaja halua tätä tietoa).
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Esimerkki vaihtoehdosta A (valmis lomake):
Kenestä pidät luokassasi?

Nimi: Oppilas 2

Oppilas 13
Oppilas 17
Oppilas 1
Oppilas 5
jne.
Esimerkki vaihtoehdosta B (oppilas täyttää itse lomakettaan):
Oppilas 3
1. Oppilas 1, Oppilas 15 ja Oppilas 29
2. Oppilas 8, Oppilas 30 ja Oppilas 2

Erittäin tärkeää: Opettajan tulee muistuttaa, että tehdyt valinnat ovat henkilökohtaisia eikä niistä puhuta sosiometrisen mittauksen aikana eikä sen jälkeen (vrt. vaalisalaisuus)!

Tulosten koonti
Alla on esitetty kaksi erilaista tapaa koota sosiometrisen mittauksen tulokset. Ohjaavana opettajana voit
halutessasi hyödyntää kumpaakin tapaa.
a.

Sosiogrammi: Oppilaiden tekemistä valinnoista voidaan koota sosiogrammi. Yksi tapa koota sosiogrammi on merkitä paperille oppilaiden nimet ripotellen. Jokaisen oppilaan kohdalla vedetään nuoliviivaa valittuihin oppilaisiin kuvaamaan tehtyä valintaa. Alla olevassa esimerkissä oppilas 2 on valinnut
oppilaan 3. Oppilaat 1 ja 3 ovat valinneet toisensa. Näin luokasta löytyy yksisuuntaiset valinnat sekä
ilman valintaa jääneet oppilaat. Jokaisesta kysymyksestä voi joko koota oman sosiogrammin tai vaihtoehtoisesti merkintöjä voi tehdä samaan sosiogrammiin erilaisella merkinnällä.

OPPILAS 1

OPPILAS 2

OPPILAS 3
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b. Matriisi: Jokaisen kysymyksen kohdalla tulokset kootaan omaan matriisiin. Matriisi muodostuu kirjoittamalla oppilaiden nimet taulukkoon sekä allekkain (valitut) että yläriviin (valitsijat) vierekkäin
samassa järjestyksessä. Oppilaan 1 valinnat merkitään taulukkoon laittamalla 1 niiden oppilaiden kohdalle, jotka hän on valinnut. Oppilas 1 olisi alla olevassa esimerkissä valinnut oppilaan 2 ja oppilaan 5.
Oppilas 2 olisi puolestaan valinnut oppilaan 1, oppilaan 3 ja oppilaan 5 jne. Lopuksi valinnat lasketaan
yhteen esim. taulukkolaskentaohjelman avulla.
Oppilas 1
Oppilas 1
Oppilas 2

Oppilas 2 Oppilas 3 Oppilas 4 Oppilas 5 Yhteensä

1
1

Oppilas 3

1
1

2
1

1

Oppilas 4
Oppilas 5

1

4

1

2
0

1

1

1

1

4

Taulukko paljastaa esimerkiksi oppilaan 4, joka ei ole saanut yhtään valintaa sekä paljon valintoja saaneet
oppilaat 2 ja 5.
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2.3.2 VERTAISRYHMÄN SOSIAALINEN RAKENNE -ANALYYSIMALLIN KYSYMYKSET
Sosiometrisen mittauksen tulosten ja alla olevien kysymysten avulla ohjaaja voi yhdessä opetusharjoittelijan kanssa 1) selvittää vertaisryhmän lähtökohdan opetusharjoittelujakson alussa, 2) asettaa yhdessä
opiskelijan kanssa tavoitteet ryhmän kehitykselle, joita opetusharjoittelijan tulisi omalla opetusvuorovaikutuksellaan tukea ja 3) pohtia yhdessä opiskelijan kanssa keinoja edetä kohti tai saavuttaa nämä tavoitteet
osana opetusharjoittelua.
Mallia voidaan käyttää joko tarkastelemalla kaikkia ryhmän rakenteellisia tekijöitä tai keskittymällä vain
yhteen tekijään kerrallaan. Tällöin tietyn ryhmän rakenteellisen tekijän lähtötilanteen kartoituksen jälkeen, pohditaan tavoitteita ja toimia vain tämän tekijän osalta.
1 . V E R TA I S R Y H M Ä N L Ä H TÖ K O H D AT

Harjoittelujakson alussa ja luokkaan tutustuttaessa käydään läpi luokan yleinen rakenne sosiometrisen
mittauksen tulosten, ryhmäilmiöihin liittyvien käsitteiden ja alla olevien kysymysten avulla. Tavoitteena
on tarjota opiskelijalle yksi malli, jonka avulla hän voi tulla tietoisemmaksi ryhmän sosiaalisesta rakenteesta ja sen vaikutuksesta opetusvuorovaikutukseen.
Vertaisryhmän lähtökohtia kartoitetaan käymällä läpi ensin vertaisryhmän sosiaalinen rakenne kolmeen
ryhmän rakenteelliseen tekijään pohjaten (statukset, normit ja roolit). Sen jälkeen tarkastellaan näiden
tekijöiden vaikutusta opetusvuorovaikutukseen sekä ryhmän sen hetkistä kehitysvaihetta. Vertaisryhmän
lähtökohtia voidaan selvittää myös tarkastelemalla vain yhtä rakenteellista tekijää ja sen vaikutusta opetusvuorovaikutukseen.
Sosiaalinen rakenne
•

Millaisia statuksia ryhmässä ilmenee?
– Miten nimeämiset jakautuvat luokassa?
– Millainen rakenne luokkaan syntyy?

Status kuvaa yksilön painoarvoa, arvostusta tai tärkeyttä tietyssä vertaisryhmässä. Usein sosiaalisen statuksen nähdään liittyvän valtaan ja määrittävän yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua ryhmän
toimintaan. Erot statuksissa jakavat yksilöt erilaisiin asemiin ryhmissä. Nämä statuserot ovat merkittäviä
sekä ryhmän että yksilön toiminnan ja hyvinvoinnin kannalta. Tällöin nimeämiset ovat kerääntyneet epätasaisesti ja luokkaan voi muodostua hierarkkinen rakenne.
•

Millaiset normit ylläpitävät ja/tai luovat ryhmän rakennetta?
– Onko sama oppilas pidetyin ja suosituin?
– Millä keinoilla oppilas on hankkinut ja ylläpitää asemaansa?
– Millaisia normeja suosittu luo ryhmäänsä

Normit ovat vuorovaikutuksessa syntyviä ryhmän sisäisiä ”sääntöjä”. Ne määrittävät ryhmässä hyväksytyn
käytöksen sekä sen, mikä ryhmässä koetaan arvokkaaksi tai tavoittelemisen arvoiseksi. Korkealla statushierarkiassa olevat oppilaat voivat vaikuttaa ryhmässä syntyviin normeihin tai pyrkiä synnyttämään ryhmään uusia normeja. Näin jokaisen oppilaan käytöksellä ryhmässä ei ole yhtä paljon painoarvoa vaan käyttäytyminen latautuu statuksen mukaan. Toisaalta ryhmään voi syntyä normeja, jotka tukevat tietynlaista
ryhmässä runsaasti esiintyvää käyttäytymistä. Näin tästä kyseisestä käyttäytymisestä voi tulla korkeaa
statusta ja sen ylläpitämistä määrittävä tekijä.
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•

Millaisia rooleja ryhmän rakenne mahdollistaa?
– Millaisia rooleja ryhmässä on?
– Onko kaikilla oppilailla samanlaiset mahdollisuudet erilaisiin rooleihin?

Roolit ovat odotuksia siitä, miten tietyssä asemassa olevan yksilön tulee käyttäytyä. Erilaiset roolit linkittyvät yleensä ryhmässä sosiaaliseen statukseen. Asema statushierarkiassa luo myös pohjaa sille, millaiset
roolit ovat mahdollisia ryhmässä tai tietylle yksilölle. Roolista voi muodostua oppilaalle epäsopiva, jolloin
se kaventaa oppilaan toimintasädettä ja hyvinvointia ryhmässä. Roolit ovat ryhmässä suhteellisen pysyviä.
Ryhmän jäsenet valvovat roolin noudattamista rangaistuksien ja palkkioiden avulla.
Miten ryhmän sosiaalinen rakenne näyttäytyy luokan toiminnassa? Miten se mahdollisesti vaikuttaa
opetusvuorovaikutukseen?
Opiskelijaa voi ohjata havainnoimaan ryhmän rakennetekijöiden vaikutusta luokan toimintaan. Millainen
yleiskuva luokasta ryhmänä syntyy tarkastelun pohjalta? Tarkasteltavia asioista voi olla esimerkiksi yleinen ilmapiiri, koheesio ja luokkaan muodostuneet normit. Näitä tarkasteltavia näkökulmia voi syventää
oppilaille suunnatuilla kyselyillä. Ryhmän sosiaalisen rakenteen näyttäytymistä ja vaikutusta opetusvuorovaikutukseen voi myös tarkastella yksittäisen rakennetekijän kautta.
Lisäksi harjoittelun aikana tapahtuneita yksittäisiä onnistuneita sekä haastavia tilanteita voidaan käsitellä opiskelijan kanssa ryhmän rakenteellisten tekijöiden näkökulmasta. Näitä tilanteita voidaan käydä
läpi pohtimalla ryhmätekijöiden vaikutusta kyseiseen opetustilanteeseen sekä opiskelijan omaa toimintaa
tilanteessa. Esimerkiksi: Ryhmäntyöskentely ei sujunut jokaiselta oppilasryhmältä. Tarkastellaan opiskelijan kanssa, mitkä tekijät ryhmän rakenteessa vaikuttivat tähän. Mitkä harjoittelijan ratkaisut tai toimintamallit vaikuttivat tilanteen etenemiseen?
Kehitysvaihe
Missä kehitysvaiheessa ryhmä tällä hetkellä on? Miten se mahdollisesti vaikuttaa ryhmän toimintaan?
Ohjaaja ja opiskelija voivat yhdessä arvioida ryhmän kehitysvaihetta pohjaten Tuckmanin ja Jensenin (1977) malliin.
Onko ryhmä muodostumisen, kuohunnan, vakiintumisen, toiminnan vai päättämisen vaiheessa?

•

2 . TAV O I T T E E T

Vertaisryhmän tilanteen kartoittamisen jälkeen mietitään, millaisia tavoitteita lähtökohtien pohjalta nousee sekä ryhmän rakenteen huomioimiseksi että kehittämiseksi. Keskeistä on myös pohtia, millainen on
toimiva ryhmä ja mitä sen saavuttamiseksi vaaditaan. Tavoitteita voi asettaa koskien vain yhtä rakenteellista tekijää tai laajemmin ryhmän ja opetusharjoittelijan tilanteen mukaan.
Millaisia tavoitteita ryhmän kehitykselle asetetaan?
•
•
•
•

Millainen on toimiva ryhmä?
Mitkä asiat toimivat tässä ryhmässä?
Millaisia tavoitteita ryhmän kehitysvaiheesta nousee?
Mitkä tekijät vaativat huomioimista tässä ryhmässä (yksilö- tai ryhmätasolla)?

Millaisia tavoitteita nousee ryhmän tämänhetkisestä tilanteesta? Tavoitteet voivat nousta ryhmän kehitysvaiheesta, rakennetekijöistä tai yleisesti ryhmän toimivuudesta. Tavoitteet voivat koskea koko ryhmää
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ja/tai yksittäistä oppilasta. Tavoitteena voisi olla esimerkiksi luokkaan muodostuneen statushierarkian
muokkaaminen niin, että se olisi tasa-arvoisempi.
3. TOIMET

Ryhmän lähtötilanteen ja tavoitteiden pohjalta, käydään läpi yhdessä opiskelijan kanssa niitä toimia, joiden avulla harjoittelija voi edetä kohti tavoitetta sekä huomioida ryhmän sosiaalisen rakenteen osana opetusharjoittelua. Näitä toimia voidaan pohtia sekä opetusjärjestelyiden että opetusvuorovaikutuksen osalta.
Keskeistä on myös sopia, millä tavoin ryhmän tilannetta seurataan ja kartoitetaan, esimerkiksi uusimmalla sosiometrinen mittaus.
Millaisia toimia tavoitteiden saavuttaminen vaatii?
•
•

Miten opetusharjoittelijan tulisi huomioida ryhmän kehitysvaihe opetusharjoittelujakson aikana?
Miten opetusharjoittelija voi omalla toiminnallaan pyrkiä vaikuttamaan ja huomioimaan ryhmän
rakennetta a) opetusjärjestelyiden b) vuorovaikutuksen tasolla?

Miten tavoitteiden saavuttamista seurataan?
Miten opiskelija voi toimia, jotta tavoitteet saavutetaan ja ohjataan luokan sosiaalista dynamiikkaa kohti
hyvin toimivaa ryhmää? Tarkasteluun voidaan ottaa myös vain yksi ryhmän rakenteellinen tekijä ja pohtia
toimia sen kautta. Esim. Miten opetusharjoittelija voi omalla toiminnallaan vahvistaa ryhmän positiivisia normeja ja/
tai niiden kehittymistä? Miten opetusharjoittelija voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ryhmärooleihin? Mitkä
toimet tukevat niiden monimuotoisuuden kehittymistä? Opiskelijan kanssa on hyvä myös pohtia, onko
tarpeen tehdä erillistä interventiota tiettyjen esimerkiksi oppilaiden sosiaalisten taitojen vahvistamiseksi.
Koko Vertaisryhmän sosiaalinen rakenne -analyysimalli ja siihen liittyvät kysymykset on koottu alla olevaan
taulukkoon 2.2.
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Taulukko 2.2. Yhteenveto Vertaisryhmän sosiaalinen rakenne -analyysimallista

1.

VERTAISRYHMÄN LÄHTÖKOHDAT
(Pohjana: Sosiometrisen mittauksen tulokset)

Ryhmän sosiaalinen rakenne:
Sosiaaliset statukset
Millaisia statuksia ryhmässä ilmenee?
• Miten nimeämiset jakautuvat luokassa?
• Millainen rakenne luokkaan syntyy?
Vertaisryhmän normit
Millaiset normit ylläpitävät ja/tai luovat ryhmän rakennetta?
• Onko sama oppilas pidetyin ja suosituin?
• Millä keinoilla oppilas on hankkinut ja ylläpitää asemaansa?
• Millaisia normeja suosittu luo ryhmäänsä?
Ryhmässä ilmenevät roolit
Millaisia rooleja ryhmän rakenne mahdollistaa?
• Millaisia rooleja ryhmässä on?
• Onko kaikilla oppilailla samanlaiset mahdollisuudet erilaisiin rooleihin?
Miten ryhmän sosiaalinen rakenne näyttäytyy luokan toiminnassa? Miten se mahdollisesti vaikuttaa
opetusvuorovaikutukseen?
Kehitysvaihe:
Missä kehitysvaiheessa ryhmä tällä hetkellä on?
Miten se mahdollisesti vaikuttaa ryhmän toimintaan?
2.

TAVOITTEET

Millaisia tavoitteita ryhmän kehitykselle asetetaan?
• Millainen on toimiva ryhmä?
• Mitkä asiat toimivat tässä ryhmässä?
• Millaisia tavoitteita ryhmän kehitysvaiheesta nousee?
• Mitkä tekijät vaativat huomioimista tässä ryhmässä (yksilö- tai ryhmätasolla)?
3.

TOIMET

Millaisia toimia tavoitteiden saavuttaminen vaatii?
• Miten opetusharjoittelijan tulisi huomioida ryhmän kehitysvaihe opetusharjoittelujakson aikana?
• Miten opetusharjoittelija voi omalla toiminnallaan pyrkiä vaikuttamaan ja huomioimaan ryhmän
rakennetta a) opetusjärjestelyiden b) vuorovaikutuksen tasolla?
Miten tavoitteiden saavuttamista seurataan?
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KEHU-tukiaineisto III
T a p i o To i v a n e n , A n u P y y k k ö , C i a R ä t y , H e l i M a k k o n e n ,
E r i k To n t e r i j a V i l m a B e r g g r e n

H A A S TAVAT KO H TA A M I S E T –
E N N A L TA E H K Ä I S E M I N E N J A R E A K T I I V I N E N TO I M I N TA

KEHU-tukiaineistojen kolmannessa osassa tarkastellaan haastavia opettaja-oppilaskohtaamisia ennaltaehkäisyn ja reaktiivisen toiminnan kautta. Tarkastelun kohteena
on nonverbaalin välittömyyden lisäksi puheen ja fyysisen oppimisympäristön merkitys. Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisemisen näkökulmasta KEHU-tukiaineisto
III:ssa keskeisenä käsitteenä on välittävä vuorovaikutus. Se sisältää sellaisia sanallisia viestejä ja nonverbaalin välittömyyden keinoja, joilla opettaja ilmaisee haluavansa
lähestyä oppilaita ja antaa oppilaiden lähestyä itseään (Kendon 2004, 7–16; Ellis 2004;
Makkonen 2020).
Välittävää vuorovaikutusta tarkasteltaessa keskitytään siihen, miten ja millaisia asioita opettaja sanoo oppilaille pyrkiessään luomaan positiivista vuorovaikutusilmapiiriä
(mm. Richmond ym. 2003, Ellis 2004). Tutkimusten mukaan (mm. Gorham 1988; Mottet
& Richmond 1998) välittävää vuorovaikutusta lisää se, että opettaja käyttää oppilaiden etunimiä, antaa positiivista palautetta oppilaiden toiminnasta, on valmis yhteisiin
keskusteluihin oppilaiden kanssa tuntien aikana ja/tai niiden ulkopuolella, sekä paljastaa jotakin henkilökohtaista itsestään (esim. ottamalla opetukseen liittyvän esimerkin omasta elämästään), kysyy oppilaiden mielipiteitä, rohkaisee heitä vastaamaan ja
käyttää puhuessaan ilmaisuja ”me” tai ”meidän luokkamme”. Myös opettajan ja oppilaiden välinen huumori on tärkeää. Positiivinen ja välittävä vuorovaikutus opettajan ja
oppilaan välillä vähentää tutkimusten mukaan oppilaiden haastavaa käyttäytymistä.
Ennaltaehkäisystä huolimatta ei-toivottua käyttäytymistä ja haastavia tilanteita voi
kuitenkin ilmetä koulussa. Tällöin opettajan on toimittava reaktiivisesti eli puututtava
tilanteeseen ja ohjattava oppilaiden toimintaa ja käyttäytymistä toivottuun suuntaan.
KEHU-tukiaineisto III koostuu haastavaa käyttäytymistä, ennaltaehkäisyä ja reaktiivisia toimia käsittelevästä teoreettisesta taustasta, haastavat kohtaamiset -analyysimallista sekä sen käytön ohjeistuksesta. Analyysimalli sisältää havainnointilomakkeita
(Liitteet 4–7) sekä niihin liittyviä apukysymyksiä, jotka on esitelty aina aihepiiriä käsittelevän alaluvun yhteydessä.
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T U K I A I N E I S T O I I I : H A A S TAVAT K O H TA A M I S E T

• 3.1–3.3 Määrittely

• Haastava käyttäytyminen
ja sen ilmeneminen
(Liite 4)

• 3.4–3.5 Ennaltaehkäiseminen
• 3.6 Reaktiivinen toiminta

• Välittävä vuorovaikutus
(Liite 5) ja vuorovaikutteinen
palaute (Liite 6)
• Haastavan käyttäytymisen
uudelleenohjaaminen

• 3.7 Mallin käsittely osana
opetusharjoittelua

• Yhteenvetotaulukko
analyysimallin osa-alueista:
kysymykset ja liitteet

(Liite 7)

Kuvio 3.1 KEHU-tukiaineiston III rakenne
Mitä haastavalla käyttäytymisellä tarkoitetaan? Alaluvuissa 3.1–3.3 luodaan lyhyt katsaus haastavan käyttäytymisen määrittelyihin ja taustateorioihin. Haastavan käyttäytymisen ilmenemistä opetusharjoittelussa voidaan tarkastella havainnointilomakkeen (Liite 4) avulla yhdessä opiskelijan kanssa. Millaisin keinoin
haastavaa käyttäytymistä voidaan pyrkiä ennaltaehkäisemään tai uudelleen ohjaamaan? Välittävän vuorovaikutuksen luomisen keinoja esitellään alaluvussa 3.4 ja vuorovaikutteista oppimista tukevaa palautetta alaluvussa 3.5. Haastavan käyttäytymisen uudelleenohjauksen eri muotoja käsitellään alaluvussa 3.6.
Lämpimän pedagogisen suhteen luomisen ja oppimista tukevan palautteen sekä haastavan käyttäytymisen
uudelleen ohjaamisen havainnointiin on olemassa omat havainnointilomakkeet (Liitteet 5., 6. ja 7.).
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3 . 1 . H A A S TAVA K ÄY T TÄY T Y M I N E N
Eri-ikäisten oppilaiden käyttäytymisen haasteet ovat toistuvasti esillä ja osa opettajista kokee itsensä jopa
voimattomaksi, eikä keinoja oppilaiden kanssa toimimiseen ole (Ahonen 2015, 15; Greene 2009, 6). 24 eri
maassa toteutetun OECD:n johtaman TALIS 2018-tutkimuksen (myös 2009) mukaan työrauhassa on yksittäisten opettajien keskuudessa suuremmat erot kuin eri maiden tai koulujen välillä. Suomessa järjestyksen ylläpitoon kului aikaa keskimäärin 14 % oppitunnista. Se oli 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin
naapurimaissa. Joka kolmannen TALIS 2018 tutkimukseen osallistuneen suomalaisopettajan mukaan, he
joutuivat odottamaan tunnin alussa oppilaiden hiljentymistä ja oppitunneilla esiintyi työrauhaongelmia,
jotka veivät aikaa oppimiselta. Lisäksi työrauha suomalaisissa kouluissa oli PISA-maista kolmanneksi huonoin (Taajamo & Puhakka 2019, 51, 89). Työrauha on näin yhteydessä oppimiseen käytettyyn aikaan; mitä
parempi työrauha, sitä enemmän käytettiin aikaa oppimiseen. Vaikka opettajan rooli luokkahuoneen vuorovaikutuksessa näyttäytyy haastavan käyttäytymisen näkökulmasta keskeisenä ilmiönä (Miller, Ferguson
& Byrne 2000; Richardson & Fallona 2001; Way 2011), on peruskoulun työrauhaa koskevaa tutkimusta vuorovaikutuksen näkökulmasta tehty varsin vähän (Lehtomäki & Mikkilä-Erdmann 2018).
Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus vaikuttaa pedagogisen suhteen rakentumiseen (esim. Jennings & Greenberg 2009; Brackett, Reyes, Rivers, Elbertson & Salover 2011; Cooper 2011; Jeffrey, Auger &
Pepperell 2013; Muhonen, Vasalampi, Poikkeus, Rasku-Puttonen & Lerkkanen 2016). Pedagogisen suhteen
rakentaminen vaatii opettajalta vahvaa vuorovaikutukseen sitoutumista, mikä voi lisätä esimerkiksi opettajan työn emotionaalista kuormittavuutta sekä riittämättömyyden tunnetta (Hargreaves 2000, 813–814;
O’Connor 2006). Laadukas opettaja-oppilasvuorovaikutussuhde näyttäytyy myönteisenä ilmapiirinä, jota
tukee opettajan tarjoama selkeä opetuksen rakenne sekä oppimisen tuki. Näiden kolmen osatekijän on
todettu edistävän oppilaiden vahvempaa sitoutumista koulutyöhön, parempia itsesäätelytaitoja ja tehtäväsuuntautunutta käyttäytymistä ryhmässä (Lerkkanen & Pakarinen 2018). Luokan ohjaamisen ei tulisi olla
siis pelkästään oppilaiden käyttäytymisen kontrollointia (reaktiivinen toiminta) vaan ennemminkin haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäisevää, positiivisen pedagogisen suhteen ja oppimisympäristön luomista
(ennakoiva toiminta). Opettajan tulisi pyrkiä
a. luomaan välittävät suhteet oppilaisiin,
b. ylläpitämään pedagogista auktoriteettia olematta uhkaava, joustamaton tai rankaiseva sekä
c. motivoimaan oppilaita mm. vaihtelevilla ja innostavilla työmuodoilla.
Tutkimusten mukaan esimerkiksi oppilaan haastava käyttäytyminen sekä tuen tarve sosioemotionaalisissa
taidoissa voivat haastaa opettaja-oppilassuhteen rakentumista (Eisenhower, Baker & Blacer 2007; Murray
& Greenberg 2001). Vaikeat vuorovaikutustilanteet sekä yhteisymmärryksen puute voivat herättää opettajassa ristiriitaisia ja kielteisiä tunteita (Hargreaves 2000, 814; Muhonen ym. 2016, 113, 119). Puhutaan evokatiivisesta vaikutuksesta, jolla tarkoitetaan sitä, että jokainen oppilas herättää opettajassa erilaisia tunteita ja toimintatapoja. Ne heijastuvat opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen. Opettaja saattaa
esimerkiksi antaa enemmän huomiota ja osoittaa myönteisiä tunteita oppilaille, joiden hän myös odottaa
suoriutuvan hyvin. Heikommin suoriutuvat saattavat jäädä vähäisemmälle huomiolle (Nurmi 2012). Opettajan vuorovaikutussuhdetta yksittäisiin oppilaisiin näyttää säätelevän myös sukupuoli ja oppimisen haasteet. On havaittu, että opettajalla on kielteisempi suhde poikiin ja oppilaisiin, joilla on oppimisvaikeuksia
tai käyttäytymisen haasteita (Kiuru ym. 2013; Pakarinen ym. 2017). Lisäksi on havaittu, että mitä enemmän
opettajalla on ristiriitoja oppilaan kanssa, sitä heikompaa on oppilaan kouluun kiinnittyminen (Muhonen
ym. 2016). Tutkimusten mukaan oppilaan haastavan käyttäytymisen vaikuttamiseen ei ole tuloksellista
vastata rangaistuksilla ja aggressiolla (Lewis, Romi, Katz & Qui 2008, 722). Opettajan luokan ohjaamisen
tulisikin olla toimintaa, jolla hän pyrkii luomaan oppimista tukevaa oppimisympäristöä ja auttaa siten
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oppilaita saavuttamaan oppimistavoitteet (Evertson & Weinstein 2011, 15–17). Koulun ja kodin näkemykset
haastavasta käyttäytymisestä ja sen syistä saattavat myös olla ristiriitaisia, sillä opettajat selittävät usein
työrauhaa rikkovaa käyttäytymistä oppilaan sisäisillä ominaisuuksilla ja kotioloilla, kun taas oppilaiden
ja vanhempien mielestä käyttäytyminen pohjautuu erityisesti opettajien toimintaan ja opetukseen (mm.
Bibou-Nakou, Kiosseoglou, & Stogiannidou 2000; Erätuuli & Puurula 1992, 21; Mavropoulou & Padeliadu
2002; Miller ym. 2000).
Opettajaksi opiskelevien tulisi saada opinnoissaan valmiuksia ja toimintamalleja haastavasti käyttäytyvien
oppilaiden kohtaamiseen, koska TALIS-opettajatutkimuksen mukaan käyttäytymisen ohjaaminen on osaalue, johon opettajat todella tuntevat tarvitsevansa tukea. Näin kokevat erityisesti juuri uransa aloittaneet
opettajat, joilla ei ole vielä paljon kokemusta toimivista käyttäytymisen ohjaamisen keinoista (Haydn 2012,
20; OECD 2009, 229). Sama kävi ilmi KEHU-hankkeeseen liittyvässä Vilma Berggrenin (2020) pitkittäistutkimuksessa, jossa varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat ensimmäistä 1,5 vuotta opettajan urallaan
hektiseksi ja jopa selviämiseksi.
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3 . 2 . M I T E N O P P I L A A N H A A S TAVA K ÄY T TÄY T Y M I N E N I L M E N E E
OPETUSTILANTEESSA?
Oppilaiden haastava käyttäytyminen rikkoo luokan oppimisprosessin sujuvuutta. KEHU-hankkeessa ja siihen liittyvässä Rädyn (2019) tutkimuksessa hyödynnettiin Karhun (2018) havainnointilomaketta haastavaa
käyttäytymistä sisältävien tilanteiden tarkastelussa (Liite 4). Karhun ja Rädyn käyttämä havainnointilomake on alun perin Campbellin ja Andersonin (2011) luoma. Siinä oppilaan haastava käyttäytyminen jaetaan
neljään erilaiseen ilmenemismuotoon, jotka näkyvät joko yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän käyttäytymisessä:
1.
2.
3.
4.

Häiritsevä käytös (asiattomien äänien tekeminen, kuten ääntely ja jutustelu, tavaroiden käyttäminen
väärään tarkoitukseen esim. kirjan paiskominen)
Väärä sijainti (oppilas ei ole siellä, missä ohjeiden mukaan pitäisi olla)
Tottelemattomuus (oppilas kieltäytyy suullisesti noudattamasta opettajan ohjeita, tai ei toimi ohjeen mukaisesti kymmenen sekunnin sisällä)
Negatiivinen verbaalinen tai fyysinen vuorovaikutus (oppilas kommentoi loukkaavasti muita, lyö, potkii, nipistelee tai heittelee tavaroita)

Haastaviksi tilanteiksi määritellään tilanteet, joissa ilmenee edellä esiteltyjen haastavan käyttäytymisen
muotojen (1–4) mukaista käyttäytymistä ja joissa:
a.

opettaja joutuu puuttumaan, joko sanattoman viestinnän keinoin (esim. katsoo, koskee, keskeyttää
oman toimintansa) tai sanallisen viestinnän keinoin (kutsuu nimellä, antaa ohjeen, kieltää) jollakin
tavalla oppilaan tai oppilasryhmän haastavan käyttäytymiseen

b. oppilaan (tai oppilaiden) käyttäytyminen vaikuttaa toisen oppilaan, oppilasryhmän tai koko luokan
toimintaa häiritsevästi siten, että se suuntautuu pois tavoitteen mukaisesta toiminnasta.
Käyttäytyminen, jota ei luokitella haastavaksi käyttäytymiseksi opetustilanteessa, on ikään kuin oppilaan
sisäänpäin suuntautunutta toimintaa, esimerkiksi vetäytymistä tai ahdistuksen kokemista (Greene 2018,
23; Takala & Kontu 2016, 82). Haastavaksi käyttäytymiseksi ei määritellä myöskään sellaista toimintaa, jossa yksittäinen oppilas ei seuraa opetusta tai tekee omiaan, mutta johon kukaan toinen oppilas tai opettaja
ei reagoi tai se ei vaikuta opetustapahtuman etenemiseen.
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3 . 3 . S Y I TÄ H A A S TAVA L L E K ÄY T TÄY T Y M I S E L L E
Yleisimmät syyt oppilaiden haastavalle käyttäytymiselle ovat huono opettaja-oppilassuhde, heikko suhtautuminen kouluun ja se, että koulutyö koetaan tylsäksi (Sargeant 2012, 198). Oppilaat voivat alkaa käyttäytyä haastavasti, koska he ovat pitkästyneitä, haluavat huomiota ja kokevat koulutyöhön liittyviä vaikeuksia (Montuoro & Lewis 2015, 357–358). Järjestyksen ja erityisesti mielekkään tekemisen puute saavat
oppilaat usein turhautumaan sekä keskittymään johonkin aivan muuhun kuin opettajan mielestä pitäisi:
motivoimattomuus ilmeneekin yleensä joko muiden oppilaiden työskentelyn häiritsemisenä tai syrjään
vetäytymisenä (Saloviita 2014, 45). Oppilas, jolla ilmenee haastavaa käyttäytymistä, ajautuu usein kielteisiin opettaja-oppilassuhteisiin (Lindh & Sinkkonen 2009, 15–16; Myers & Pianta 2008, 605). Vaikeudet oppilas-opettaja vuorovaikutussuhteessa syntyvät jatkuvasta yhteisten sääntöjen rikkomisesta ja opetuksen
häiritsemisestä (Lindh & Sinkkonen 2009, 15–16; Levin & Nolan 2007, 61). Edellä esitettyjen tutkimustulosten mukaan haastava käytös on valtava riski oppilaan kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja opinpolulle (Myers
& Pianta 2008, 600).
Tutkimuksissa on havaittu, että haastavasti käyttäytyviltä oppilailta puuttuu taitoja, jotka usein liittyvät
hänen kykyyn olla sopeutuva, ratkaista ongelmia ja käsitellä turhautumista (mm. Greene 2018; Jennings
& Greenberg 2009; Kern & Clemens 2007). Tutkimushavainnot ovat kuitenkin vaikuttaneet hitaasti koulun toimintatapoihin, jotka edelleen pitkälti palkitsevat toivotusta käytöksestä ja rankaisevat ei-toivotusta
käytöksestä. Näin toimien haastavasti käyttäytyvät oppilaat joutuvat usein epäonnistumisen kierteeseen.
(Greene 2018, 24.)
Haastavan käytöksen taustalla voi olla käytöshäiriö. Käytöshäiriö on yksi yleisimmistä lasten- ja nuorisopsykiatrisista häiriöistä. Sitä esiintyy noin 3–8 % lapsista ja 5–10 % nuorista. Häiriö on yleisempää pojilla
kuin tytöillä. Käytöshäiriöiselle on ominaista toistuva ja pitkäaikainen, sosiaalisia odotuksia vastaan toimiva vastahakoinen käytös. Se ilmenee välinpitämättömänä toimintana toisten oikeuksia ja hyvinvointia kohtaan. Käytöshäiriöiselle on tyypillistä yhteisön määrittelemien sääntöjen ja normien rikkominen.
(Aronen & Lindberg 2016, 254, 258.) Käytöshäiriön taustalla voi olla biologisia selittäviä tekijöitä, mutta
toisaalta käytöshäiriön ilmenemiseen voivat vaikuttaa ympäristötekijät, kuten perhe, koulu ja kaverit. Perheympäristössä epämääräiset rajat, arjen rutiinittomuus, vanhempien tietämättömyys lapsen tekemisistä ja seurausten epäjohdonmukaisuus, voivat vaikuttaa lapsen tai nuoren käyttäytymiseen negatiivisesti.
(Moilanen 2004, 271–272.)
Suurin osa haasteellisista oppilaista tietää, millaista käyttäytymistä pidetään hyväksyttävänä. Usein oppilas haluaisi käyttäytyä hyvin, mutta hän ei osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Haastavasti käyttäytyvällä oppilaalla on vaikeuksia säädellä omia tunteitaan ja mukautua äkillisiin suunnitelmien muutoksiin.
Hänellä saattaa olla myös vaikeuksia ymmärtää ja pohtia oman toiminnan seurauksia sekä vaikutuksia
toisiin ihmisiin. (Greene 2018, 24.) Haastavasti käyttäytyvällä oppilaalla voi olla täyttämättömiä tarpeita,
joiden eteen hän alkaa toimia. Hänellä, kuten muilla oppilailla, on kuitenkin tarve tuntea itsensä merkityksellisiksi, kuulua joukkoon, tuntea itsensä osaavaksi ja itsenäiseksi muiden joukossa (Levin & Nolan
2007, 213).
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Liite 4. Millaista haastavaa käyttäytymistä ryhmässä mahdollisesti ilmenee?
•
•
•
•

Mitä haastavaa käyttäytymisen muotoja ryhmässä ilmenee harjoittelutilanteissa?
Miten haastava käyttäytyminen jakautuu luokassa (yksittäiset oppilaat/oppilasryhmät)?
Millaisissa tilanteissa sitä syntyy?
Mistä syystä haastavan käyttäytymistä esiintyy opetustilanteessa?

Ohjaajana voit hyödyntää haastavan käyttäytymisen havainnointilomaketta (Liite 4). Sen avulla voidaan tarkastella harjoitteluympäristössä mahdollisesti esiintyvää haastavaa käyttäytymistä. Ohjaaminen tapahtuu merkitsemällä taulukkoon haastavaksi käyttäytymiseksi luokiteltua yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän toimintaa. Kyseinen toiminta rikkoo luokan oppimisprosessin sujuvuutta
siten, että harjoittelija joutuu puuttumaan siihen tai se vaikuttaa toisen oppilaan, oppilasryhmän
tai koko ryhmän toimintaa häiritsevästi. Haastavan käyttäytymisen ilmeneminen luokitellaan havainnointilomakkeessa häiritseväksi käytökseksi, vääräksi sijainniksi, tottelemattomuudeksi tai negatiiviseksi
verbaaliseksi tai fyysiseksi vuorovaikutukseksi.
Oppitunnin jälkeen ohjaaja keskustelee tehdyistä havainnoista yhdessä opetusharjoittelijan kanssa.
Havaintoja voidaan vertailla opetusharjoittelijan tai hänen harjoitteluparinsa opetustilanteessa tekemiin huomioihin.
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3 . 4 . VÄ L I T TÄVÄ V U O R O VA I K U T U S H A A S TAVA N K ÄY T TÄY T Y M I S E N E N N A L TA E H K Ä I S Y S S Ä
Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy on tutkitusti todettu tehokkaimmaksi ja tärkeimmäksi oppilaan
käyttäytymisen ohjaamisen muodoksi (ks. Bear 2015, 18; Simonsen, Fairbanks, Briesch, Myers & Sugai 2008).
Tutkimus onkin osoittanut, että haastavaa käyttäytymistä vaimentavat reaktiiviset keinot eivät ole yhtä
vaikuttavia kuin keinot, joiden tarkoitus on ohjata oppilaita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan (Sun
2015). Ennaltaehkäisyssä on kyse muun muassa ympäristön, olosuhteiden, opetuksen ja vuorovaikutuksen
muokkaamisesta sellaiseksi, että se vähentää haastavaa käyttäytymistä sekä tukee tavoitteiden mukaista
toimimista (Brophy 2006, 40; Kern & Clemens 2007; Landrum & Kauffman 2006). Ennakoivilla keinoilla
tarkoitetaan myös esimerkiksi oppitunnin aktiivista muuttamista, häiritsevien asioiden minimoimista tai
poistamista tai haastavan oppilaan aktivoimista opetukseen (Lehtomäki & Mikkilä-Erdmann 2018).
Tässä luvussa haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyä tarkastellaan erityisesti suhdetason näkökulmasta. KEHU-toimintamallin kanssa samanaikaisesti kehitetyssä Jyväskylän yliopiston VOPA-toimintamallissa vuorovaikutuksen laatua tarkastellaan neljän eri osa-alueen kautta (Pöysä, Pakarinen, Ketonen,
Lehesvuori & Lerkkanen 2021; Pöysä, Pakarinen, Kajamies & Lerkkanen 2021). Näitä ovat:
1.
2.
3.
4.

opettajan sensitiivisyys ja myönteinen ilmapiiri (esim. opettaja on tietoinen oppilaiden yksilöllisistä
tarpeista ja vastaa niihin oikea-aikaisesti)
ryhmän toiminnan organisointi ja motivointi (esim. opettaja tukee oppilaiden työskentelyyn sekä toivottuun käyttäytymiseen kiinnittymistä)
palaute (esim. myönteisen oppimista tukevan palautteen antaminen oppilaalle tämän suoriutumisesta
oppimistilanteissa)
Dialogisuus (esim. opettajan opetuskäytänteet ovat tarkoituksenmukaisia, vastavuoroisia ja kannustavia).

Kaikki mainitut vuorovaikutuksen osa-alueet vaikuttavat osaltaan lämpimän pedagogisen suhteen rakentumiseen ja haastavan käyttäytymisen ilmenemiseen (Hamre ym. 2013, 463–464), mutta ryhmän toiminnan motivointi ja organisointi rajataan pääosin tämän luvun KEHU-mallin tarkastelun ulkopuolelle. Opettajan välittävää vuorovaikutusta tarkastellaan erityisesti henkilökohtaisen ja emotionaalisesti lämpimän
pedagogisen suhteen näkökulmasta. Ammatillisessa suhdetason vuorovaikutuksessa on tärkeää se, mitä
opettaja sanoo ja miten hän sen sanoo tai miten hän toimii oppilaita kohdatessaan. Erityisesti emotionaalisella vuorovaikutuksella on tärkeä rooli opettajan ja oppilaan välisen henkilökohtaisen pedagogisen
suhteen rakentamisessa (Jeffrey ym. 2013, 100; Leskisenoja 2016, 114, 188; Raczynski & Horne 2015; Virta &
Lintunen 2012, 35–36).
Vaikka oppilaan haastava käyttäytyminen herättää opettajassa kielteisiä tunteita, täytyy hänen kohdata haastavasti käyttäytyvä oppilas ja pyrkiä luomaan myönteinen suhde tähän. Opettaja ei voi muuttaa
oppilaan käytöstä, mutta hän voi muuttaa omaa toimintaansa. Opettajat, jotka yrittävät löytää positiivisia ominaisuuksia jokaisesta oppilaastaan ja pyrkivät olemaan näyttämättä kielteisiä tunteitaan oppilasta
kohtaan, onnistuvat todennäköisesti auttamaan oppilaita käyttäytymään tavoitteiden mukaisesti. (Bear,
2015, 26; Levin & Nolan, 2007, 210; Sargeant, 2012, 198.) Mikäli opettaja ei pyri luomaan ja kehittämään
myönteistä vuorovaikutussuhdetta oppilaan kanssa, voi sillä olla useita seurauksia opettajan toiminnalle. Opettajan vuorovaikutustaitojen puute ja kielteiset tunteet oppilasta kohtaan voivat ohjata opettajia
käyttämään kielteisiä toimintatapoja luokkahuoneessa. Opettaja saattaa turvautua aggressiiviseen käyttäytymiseen, kuten huutamiseen tai luokasta poissulkemiseen, mikä voi lisätä edelleen oppilaan haastavaa
käyttäytymistä. Huutamisella on kielteinen vaikutus myös opettaja-oppilassuhteisiin. Opettajasta ei enää

69



K E H U - tukiaineisto I I I

pidetä, oppilaat tuntevat itsensä alistetuiksi sekä syrjityiksi. Nämä edelleen vaikeuttavat opettajan mahdollisuuksia ohjata oppilaita tulevaisuudessa. (Montuoro & Lewis 2015, 357–358; Raczynski & Horn 2015,
390; Sutton, Mudrey-Camino & Knight 2009.)
Tilanteissa, joissa opettaja kokee suuttumusta, tulisi hänen pyrkiä hillitsemään omia tunteita ja pysymään
rauhallisena (Gersten, 2011, 71). Mikäli opettaja kuitenkin menettää malttinsa, olisi hänen hyvä varoittaa
oppilasta etukäteen. Opettajan kielteistenkin tunteiden esiintulo on hyväksyttävää, sillä oppilas oppii näin
myös tunteiden ilmaisua. Oppilas saattaa myös huomata, että hän ei ole ainoa, jolla on vaikeuksia. Oppilas
voikin saada opettajasta itselleen mallin siitä, miten vastaavanlaisissa tilanteissa voidaan toimia myöhemmin. (Hovila, 2004, 43; Lanas 2011, 32; Veivo-Lempinen 2009, 211.)
Oppilaiden kielteisten tunteiden ohjaamiseen liittyen Ahola ym. (2017) tuovat esille tunteiden navigoinnin
käsitteen. Tunteiden navigoinnilla viitataan opettajan kykyyn ennakoida ja ohjata haastavissa tilanteissa
ilmeneviä oppilaan tunteita tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Tunteiden navigointi on keino vaikuttaa
myönteisesti haastavan tilanteen kulkuun ja siihen, miltä eri osapuolista tuntuu. Tärkeää tunteiden navigoinnissa on tunnistaa oppilaan kokemat tunteet sekä sen hetkiset tilannetekijät ja pyrkiä toimimaan
tavalla, jolla olisi mahdollisimman myönteinen vaikutus käyttäytymiseen. (Ahola ym. 2017, 291.) Tunteita
navigoimalla voidaan Aholan ym. (2017) mukaan vaikuttaa kaikkien ryhmän oppilaiden viihtymiseen ja
hyvinvointiin. Tunteiden navigointia ei nähdä kielteisten tunteiden kitkemisenä; kielteisiä tunteita kartoittamalla voidaan saada lisäymmärrystä tilanteesta. Tunteiden navigointi on hyödyllistä juuri niissä tilanteissa, joissa on tavallisesti riski ajautua konflikteihin ja täten vaarantaa oppimisilmapiiriä. Esimerkiksi
tilanteessa (https://www.kehuprogram.fi/tukiaineisto), jossa oppilaat siirtyvät välitunnilta luokkahuoneeseen äänekkäästi ja levottomasti, opettaja voi tunteita navigoimalla antaa oppilaille ensin riittävästi tilaa
ja aikaa rauhoittua ennen oppitunnin aloittamista. Toimimalla näin, moitteiden ja kielteisten tunteiden
ilmaisemisen sijaan, opettaja tukee oppilaiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita ja luo myönteisen ilmapiirin oppitunnin aloitukseen. (Ahola ym. 2017, 294–295, 298–299.)
Opettajan tunteiden navigointi pitää sisällään tietoisia valintoja, asennoitumista sekä konkreettisia tekoja (Ahola ym. 2017, 298). Opettajan taito navigoida tunteita avaa opettajan tunteiden säätelyn ohella
uudenlaisia mahdollisuuksia toimia tilanteissa, joissa oppilas käyttäytyy haastavasti. Kun opettaja pystyy
säätelemään omia tunteitaan tarkoituksenmukaisesti ja kykenee toimimaan tilanteessa rauhallisesti tunteita navigoiden, voidaan päätyä vuorovaikutuksen näkökulmasta myönteisiin lopputuloksiin. Tällainen
toiminta voi edelleen heijastua koko luokan yleisten toimintatapojen muodostumiseen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. (Ahola ym. 2017, 298; Jennings & Greenberg 2009, 495.)
Brackett ym. (2011) tunteita käsittelevässä laajassa tutkimuksessa tarkasteltiin luokkahuoneen tunneilmapiirin ja oppilaiden käyttäytymisen välistä yhteyttä. Tutkimustulokset kerättiin 90:stä viidennestä- ja
kuudennesta luokasta (n=2000). Tutkimustulosten mukaan opettajan rakentaman luokkahuoneen tunneilmapiirin ja oppilaiden käyttäytymisen välillä oli selkeä suora positiivinen yhteys riippumatta oppilaiden
luokkatasosta ja sukupuolesta. Tutkimustulosten perusteella voitiin osoittaa, että opettajan emotionaalisesti tukevalla toiminnalla on suuri merkitys oppilaiden käyttäytymiselle. (Brackett ym. 2011.) Opettajien,
jotka osoittavat myönteisiä tunteita oppilailleen, on osoitettu olevan myös tehokkaampia työssään. (Sutton
ym. 2009.)
Haastavan käyttäytymisen näkökulmasta keskeisenä ilmiönä näyttäytyy siis opettajan rooli luokkahuoneen vuorovaikutuksessa (Miller, Ferguson & Byrne 2000; Richardson & Fallona 2001; Way 2011). KEHU-tukiaineistossa keskitytäänkin haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyä tarkastellessa opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen, sillä se vaikuttaa pedagogisen suhteen rakentumiseen (esim. Jennings &
Greenberg 2009; Brackett, Reyes, Rivers, Elbertson & Salover 2011; Cooper 2011; Jeffrey, Auger & Pepperell
2013; Muhonen, Vasalampi, Poikkeus, Rasku-Puttonen & Lerkkanen 2016). Tutkimusten mukaan useat lap-
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set ja nuoret kokevat suhteensa opettajaan edelleen etäiseksi ja toivovat opettajiltaan enemmän välittäviä
kohtaamisia koulun arjessa (mm. Janhunen 2013, 62; Jeffrey, Auger & Pepperell 2013; Äärelä 2012, 187–190;
Harinen & Halme 2012, 66–68). Säännöllisesti toistuvat myönteiset vuorovaikutustilanteet sekä opettajan
tapa kohdata oppilas välittävästi vaikuttavat vuorovaikutussuhteen rakentumiseen (esim. Jeffrey ym. 2013;
Muhonen, Vasalampi, Poikkeus, Rasku-Puttonen & Lerkkanen 2016, 121). Kuvioon 3.2. on koottu välittävän
vuorovaikutuksen muotoja, jotka ovat tärkeitä opettajan rakentaessa emotionaalista ja henkilökohtaista
suhdetta oppilaisiinsa.

Empatian ja sensitiivisyyden osoittaminen
oppilaalle

Tavoitteenmukainen
tilan käyttäminen

Oppilaan
kannustaminen ja
kehuminen

Myönteisten
kehoviestien
hyödyntäminen

Oppilaan aktiivinen
kuunteleminen

Tavoitteenmukainen
äänen käyttäminen

Oppilaan
ajatusten ja kokemusten
huomioiminen

Opettajan
välittävä
vuorovaikutus

Katseen
kohdistaminen
oppilaaseen

Kuvio 3.2. Välittävä sanallinen ja nonverbaali vuorovaikutus (Makkonen 2020)

Opettajan välittävällä vuorovaikutuksella (Kuvio 3.2) tarkoitetaan lämmintä pedagogista suhdetta rakentavaa nonverbaalia ja verbaalia vuorovaikutusta, joka ilmenee eri tavoin opettajan ja oppilaiden välisissä
kohtaamisissa. Koulun arkea haastaa kiire sekä paine saavuttaa oppimistavoitteita. Se tekee opettajan ja
oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta herkästi asiakeskeistä, jolloin henkilökohtaisen suhteen rakentamiselle jää vähemmän aikaa (Määttä & Uusiautti 2012, 29–30; Virta & Lintunen 2012, 35–36). Moninaisten
työtehtävien sekä oppimistavoitteiden saavuttamisen paineen vuoksi opettajan on usein haastavaa järjestää oppitunneilla sellaisia tilanteita, joissa hänellä olisi aikaa kohdata oppilaansa välittävästi ja olla aidosti
läsnä (esim. Jeffrey ym. 2013; Lehtonen ym. 2016, 563; Rodgers & Raider-Roth 2006). Se että opettaja kykenee luomaan oppitunneille tilanteita, joissa hän voi kohdata oppilaitaan kahdenkeskisesti ja tasapuolisesti,
vaatii opettajalta joustavuutta (Janhunen 2013, 63–64; Saari 2009, 140–141).
Vuorovaikutuksen vastavuoroisuus toteutuu siten, että opettaja osoittaa kiinnostuneisuutta ja haluaa olla
vuorovaikutuksessa tekemällä aloitteita tasapuolisesti kaikkien oppilaiden kanssa ja tarjoamalla oppilaille mahdollisuuden tehdä vastavuoroisesti aloitteita (esim. Ahonen 2015, 168–169; Leskisenoja 2016, 168;
Raczynski & Horne 2015, 389.) Vastavuoroisuuden huomioimisen lisäksi opettajan on tärkeää pyrkiä sensitiivisyyteen. Opettajan tulisi esimerkiksi tulkita koko oppilasryhmän vuorovaikutusilmapiiriä sekä yksittäisten oppilaiden tarpeita ja tunteita. Oppituntien aikana opettajan on hyvä pyrkiä arvioimaan, milloin
ja millaista huomiota sekä tukea kukin oppilas tarvitsee. (esim. Louhela 2012, 111; Määttä & Uusiautti 2012,
114.) Jokainen oppilas kaipaa opettajan emotionaalista tukea ja läheisyyttä eri tavoin (Louhela 2012, 96).
Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 3.1.) on koottu esimerkkejä sanallisen välittävän vuorovaikutuksen keinoista, joilla opettaja voi osoittaa välittämistä oppilailleen koulun arjessa.
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Taulukko 3.1. Esimerkkejä opettajan sanallisen välittävän vuorovaikutuksesta koulun arjessa (Makkonen 2020)

Sanallinen välittävä vuorovaikutus (Esimerkkejä)
Oppilaan ajatusten ja
kokemusten huomioiminen

–
–
–
–
–
–

Oppilaan aktiivinen
kuunteleminen

–

–
–
–

Oppilaan kannustaminen
ja kehuminen

–
–
–

Empatian ja sensitiivisyyden
osoittaminen oppilaalle

–

–
–
–

Oppilaalle tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista keskusteleminen (esim. viikonlopun
ja vapaa-ajan tapahtumat, perhe ja ystävät, harrastukset ja mielenkiinnonkohteet)
Oppilaan vastausten kommentoiminen ja lisäkysymysten esittäminen
Opettajan omien ajatusten ja kokemusten jakaminen ja niistä kertominen
Koulupäivän erilaisista tapahtumista keskusteleminen (esim. välitunnit, ruokailu ja
retket)
Oppilaan näkökulman huomioiminen (esim. oppilaan ideaan tarttuminen oppitunnilla
Yhteinen iloitseminen ja huumorin käyttäminen
Oppilaan auttaminen ja rohkaiseminen erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa oppilas kokee voimakkaita tunteita (esim. jännittyneisyys, turhautuneisuus ja surullisuus) tai kohtaa haasteita ja tarvitsee tukea (esim. vertaissuhteissa tai työskentelyn
aikana)
Oppilaan kuunteleminen yhteisten keskustelujen aikana
Oppilaan vastausten kommentoiminen ja lisäkysymysten esittäminen
Yhteinen iloitseminen ja huumorin käyttäminen
Oppilaan kannustaminen myös sellaisissa tilanteissa, jotka eivät liity kognitiivisten
tai oppisisältöjen tavoitteiden saavuttamiseen (esim. sosio-emotionaalisten taitojen
käyttäminen)
Oppilaiden tasapuolinen kannustaminen ja kehuminen
Sellaisten oppilaiden tietoinen kehuminen, jotka kohtaavat haasteita kognitiivisten
ja oppisisältöjen tavoitteiden saavuttamisessa
Oppilaan auttaminen, lohduttaminen ja rohkaiseminen erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa oppilas kokee voimakkaita tunteita (esim. jännittyneisyys, turhautuneisuus ja surullisuus) tai kohtaa haasteita ja tarvitsee tukea (esim. vertaissuhteissa
tai työskentelyn aikana)
Vuorovaikutuksen mukauttaminen sensitiivisesti tilanteeseen sopivaksi
Oppilaan vastausten kommentoiminen ja lisäkysymysten esittäminen
Tunteiden sanoittaminen oppilaalle

Välittävän vuorovaikutuksen rakentamisen näkökulmasta erityisen merkityksellistä on sen kokonaisvaltaisuus. Vaikka oppituntien vuorovaikutustilanteet ovat kestoltaan lyhyitä, voivat opettajat osoittaa sanallisen vuorovaikutuksen ohella erityisesti nonverbaalilla vuorovaikutuksellaan läsnäoloa ja välittämistä
oppilaitaan kohtaan (Jeffrey ym. 2013; Teven & Hanson 2004). Opettajan välittävässä vuorovaikutuksessa
korostuvat KEHU-tukiaineiston ensimmäisessä osassa esitellyt nonverbaalin välittömyyden osa-alueet,
kuten hymyileminen, silmiin katsominen, rauhallinen ja lempeä äänensävy, oppilasta kohti suuntautuminen sekä oppilaiden lähelle asettuminen. On tärkeää mukauttaa nonverbaalia vuorovaikutusta erityisesti
sellaisissa tilanteissa, joissa osoitetaan empatiaa oppilaita lohduttaessa tai sensitiivisyyttä heitä auttaessa.
Ahosen (2015, 187) mukaan on oleellista, että opettajat pohtivat omien nonverbaalien viestien merkitystä
sekä sitä, mitä pyrkii osoittamaan oppilaille omalla vuorovaikutuksellaan.
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Taulukko 3.2. Esimerkkejä opettajan nonverbaalista välittävästä vuorovaikutuksen koulun arjessa (Makkonen ja
Toivanen 2021)

Opettajan nonverbaali välittävä vuorovaikutus
1. Tavoitteenmukainen tilan käyttäminen
• oppilaan lähelle asettuminen
• tarkoituksenmukainen liikkuminen luokkatilassa
2. Myönteisten kehoviestien ja eleiden hyödyntäminen
• positiiviset kasvojen ilmeet ja hymyily
• myönteisiä sanallisia ilmauksia tukevat eleet
• oppilaisiin suuntautuvat kehon asennot
3. Tavoitteenmukainen äänen käyttäminen
• positiivinen äänensävy
• intensiteetti (innostus, mielihyvä, tyytyväisyys)
• tunneilmaisu (empatia, ilo)
4. Katseen kohdistaminen oppilaaseen
• katsekontakti yksittäisen oppilaiden kanssa
• koko ryhmän huomioiminen

Oppilaisiin tutustumiseen ja vuorovaikutussuhteen rakentamiseen kannattaa varata tavoitteellisesti aikaa
muun koulutyön ohessa. Opetusharjoittelija voi hyödyntää oppitunneillaan sellaisia työtapoja ja käytänteitä, jotka mahdollistavat monipuoliset kohtaamiset oppilaidensa kanssa. Niiden avulla voidaan ohjata
oppilaita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan. Oppilaiden tulisi saada kokemuksia omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja valintojen tekemisestä. Ne tukevat oppilaan autonomiaa ja luovat ryhmään yhteenkuuluvuuden tunteita (ks. Bear 2015, 18; Simonsen, Fairbanks, Briesch, Myers & Sugai 2008).
On tärkeää muistaa, että opetusvuorovaikutussuhde on perusluonteeltaan asymmetrinen. Tämä ilmenee
osapuolten erilaisista tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista ja näin erilaisesta näkökulmasta viestintäsuhteeseen. (Gerlander & Kostiainen 2005, 68, 71.) Välittävä vuorovaikutus on myös oppilaan ei tavoitteenmukaisen toiminnan tai käyttäytymisen rajaamista. Näissä tilanteissa opettajan tulee osoittaa, että
hän hallitsee omaa käyttäytymistään ja tarkoittaa todella mitä sanoo. (Gersten 2011, 71–72.) Levinin ja Nolanin (2007, 188, 190) mukaan haastavan käyttäytymisen ennusmerkkien ilmetessä olisi hyvä ensin kokeilla
sanallisen viestinnän sijaan nonverbaalia viestintää. Nonverbaalien hienovaraisten viestien käytössä on
olennaista ohjata ne suoraan ja selkeästi oppilaalle, jotta oppilas tulee tietoiseksi, mitä opettaja toiminnallaan tarkoittaa. Oppilas tulkitsee ristiriitaiset viestit opettajan epäaitoudeksi. (Gordon 2006, 60–61; Levin &
Nolan 2007, 179–180; Saloviita 2014, 112.) Ennustettavissa oleva opettajan toiminta ja oppilaiden toiminnasta johtuvat johdonmukaiset seuraamukset lisäävät oppilaiden luottamuksen tunnetta opettajaa kohtaan
(Gersten 2011, 72).
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Liite 5. Millaisilla keinoilla opetusharjoittelija voisi pyrkiä luomaan lämmintä pedagogista
suhdetta harjoitteluluokan oppilaisiin?
Tarkastellaan välittävän sanallisen ja sanattoman vuorovaikutuksen luomisen keinoja liitteen 5
avulla siten, että ohjaaja tai harjoittelupari merkitsee taulukkoon sovitusti (esim. yhden oppitunnin ajan) opetusharjoittelijan käyttämiä sanallisen ja sanattoman välittävän vuorovaikutuksen luomisen keinoja. Näistä keskustellaan oppitunnin jälkeen tai erillisessä ohjaustuokiossa
seuraavien kysymysten avulla.
•
•
•

Mitä välittävän vuorovaikutuksen keinoja opetusharjoittelija käyttää? Kuinka paljon hän niitä käyttää?
Mikä on sanallisten ja nonverbaalia välittävää vuorovaikutusta luovien keinojen suhde?
Mitä keinoja hän voisi pyrkiä jatkossa käyttämään?

Opetusharjoittelun vaihe ja luonne sekä opetusharjoittelijan valmiudet luoda toimivia didaktisia
ratkaisuja sekä vuorovaikutusta oppilasryhmän kanssa vaikuttavat siihen, kuinka paljon hänellä
on valmiuksia luoda välittävää vuorovaikutusta. Edellä esitettyjä välittävän vuorovaikutuksen
osa-alueita onkin syytä havainnoida nämä näkökohdat huomioiden ja havainnointilomaketta
soveltaen. Sen avulla voidaan tarkastella esim. yksittäisiä onnistuneita tai haastavaksi koettuja
tilanteita yhdessä harjoittelijan kanssa. Ohjauskeskusteluissa onnistumiset ja haasteet palautetaan opiskelijan omaan nonverbaaliin ja verbaaliin toimintaan kyseisessä tilanteessa. Pyrkimyksenä on kiinnittää opiskelijan huomio niiden merkitykseen vuorovaikutuksen näkökulmasta.
Harjoittelutilanteesta otetut valokuvat tai videotallenne syventävät tarkastelua.
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3 . 5 . V U O R O VA I K U T T E I N E N O P P I M I S TA T U K E VA PA L A U T E
Suora oppimistilanteessa annettava palaute tukee oppimista vain, jos se on vuorovaikutteista. Oppilaalla
tulee olla halu huomioida opettajan nonverbaali ja/tai puheviestimä palaute ja hänen tulee aktiivisesti
pyrkiä hyödyntämään sitä. Tutkimusten mukaan opetusvuorovaikutuksessa annettua palautetta hyödynnetään vain osittain, vaikka sen merkitys oppilaan oppimisen kannalta on vahvasti tunnistettu. Etenkin
opetusvuorovaikutuksessa annettu palaute on todettu tutkimuksissa hyödylliseksi. (vrt. Atjonen, Oinas ja
Ahtiainen 2021). Kehittääkseen omia suorituksiaan, oppilaan on ymmärrettävä, mitä hän on opetettavasta
asiasta jo oppinut sekä mitä opittavaa hänellä vielä on. Palaute voi lisätä oppilaan yrittämistä, motivaatiota
ja sitoutuneisuutta koulutyöskentelyyn. Se voi lisäksi kehittää oppilaan kykyä etsiä vihjeitä tai menetelmiä,
jotka johtavat tehtävän ymmärtämiseen. (Hattie & Timperley 2007, 102–103.) Palautteen avulla ryhmään
voidaan luoda vuorovaikutukseen kannustavaa kulttuuria, jossa dialogisuus eli kysymysten tekeminen ja
avoin keskustelu ovat mahdollisia.
Jatkuvaa formatiivista palautetta käsittelevien kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan, ongelmana on se, että oppilaat saavat yllättävän vähän suullista ja nonverbaalia myönteistä sekä oppimista
tukevaa palautetta oppitunneilla. Opettajien oppitunneilla antama myönteinen palaute koostui tutkimusten mukaan pääosin suuntaamattomista tai rutiininomaisista sanallisista palautteista (esim. Hyvä! OK!
Kyllä!) tai nonverbaaleista viesteistä (esim. nyökkäys, hymy). (Roukkula 2018, 81; Smith 2011, 58; Voerman,
Meijer, Korthagen & Simons 2012, 1107.) Suuntaamattomalla palautteella tarkoitetaan palautteita, jotka eivät selkeästi viittaa tarkoitukseen (Mikä on palautteen kohde?) tai sen vastaanottajaan (Kenelle palaute on
suunnattu?). Nämä ilmaukset (esim. Hyvä!) voivat olla positiivisen palautteen sijaan siirtymiä seuraavaan
asiaan tai aiheeseen tai pelkästään oppilaan vastauksen hyväksymisen ilmauksia. Suuntaamaton palaute
ei tutkimusten mukaan edistä oppilaiden oppimista tehokkaasti. (Hattie & Timperley 2007, 84–86; Kluger
& DeNisi 1996, 254; Shute 2008, 157; Williams 1997, 6–7.)
Englanninkieliset termit ”feedback” ja ”feed-forward” kertovat opettajan tarjoaman palautetiedon suuntaavan oppilaiden ajattelua joko taakse- tai eteenpäin. ”Feedback” tarkoittaa sitä, että palautteenannossa
keskitytään vain oppilaan tekemään suoritukseen, ja ”feed-forwardissa” oppilaalle tarjotaan myös keinoja, joiden avulla hän kykenee parantamaan omaa suoritustaan tulevaisuudessa. Opettaja voi siis antaa oppilailleen joko palautetta tai ”edistettä”. Näiden kahden ero tulee siitä, kertooko opettaja oppilaan
suorituksesta, että ”tämä meni nyt näin”, vai ”tämä meni nyt näin, koska...” (Engelsen & Smith 2010, 415.)
Jatkuva kahdensuuntainen palaute on tärkeä osa formatiivista arviointia, koska se antaa sekä opettajalle
että oppilaalle tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä. Parhaimmillaan kahdensuuntaisessa palautteessa
sekä opettaja että oppilas ymmärtävät, miksi oppilas on suoriutunut annetusta tehtävästä, kuten on suoriutunut. Avainasemassa kahdensuuntaisen palautteen toteutumisessa ovat opettajan ja oppilaan väliset
keskustelut, joiden avulla molemmille tulee selväksi, missä mennään ja miksi. Opettaja voi antaa oppilaalle
palautetta, eli tietoa hänen suoriutumisestaan vain toteamuksina tai sitten annetulla palautteella voi olla
jokin tarkoitus. (Engelsen & Smith 2010, 416; Hattie & Timperley 2007, 86; Shute 2008, 157.)
Opettaja voi antaa suullista palautetta oppilaasta henkilönä, tämän suorittamasta tehtävästä, työskentelystä tai itseohjautuvuudesta. Jos opettaja kehuu oppilasta pelkästään henkilönä, ei oppilas tällöin saa
tietoa siitä, mitä hän on tehnyt oikein tai väärin. Tehtävästä annettu palaute kertoo kyllä oppilaalle, mikä
tehtävässä on mennyt oikein tai väärin, mutta se ei kerro hänelle, mitä tämä voisi tehdä jatkossa toisin
välttääkseen tekemänsä virheet. Työskentelystä annettava palaute taas pystyy vastaamaan oppilaalle, mitä
toimintoja hänen tulee muuttaa, jotta hän suoriutuisi vastaavasta tehtävästä tulevaisuudessa paremmin.
Itseohjautuvuudesta annettava palaute sen sijaan lisää oppilaan sitoutumista, tehtävänhallintaa ja itseluottamusta. (Ashford, Blatt & VandeWalle 2003, 777; Hattie & Timperley 2007, 84–86; Locke & Latham 1990,
245.)
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Suoraan oppilaaseen, hänen persoonaansa, kohdistettu kehu (”Sinä olet niin taitava!”) ei siis ole toimivin
tapa kohdistaa palautetta, vaikka se varmasti luo palautteen saaneelle oppilaalle hyvän mielen. Pahimmassa tapauksessa oppilaalle annettu kehu ohjaa hänen huomionsa kokonaan pois itse tehtävästä. Kehun
tulisi kohdistaa joko annetun tehtävän suorittamiseen (”Taitavasti tehty!”), oppilaan itsesäätelyyn (”Olet
löytänyt kirjasta juuri oikean vastauksen!”), tai tehtävän suorittamiseen prosessina (”Olet tehnyt taitavaa
työtä suunnittelussa!”), jotta palautteesta on oppilaalle oppimista ja toimimista tukevaa hyötyä. Oppimista
tukevan palautteen ei siis aina tarvitse olla myönteistä, vaan opettaja voi antaa oppilaalleen myös kritiikkiä, kunhan se johtaa myönteiseen kehitysehdotukseen. Oppimista tukeva palaute annetaan oppilaalle
opiskelun aikana, jolloin hän pystyy vielä vaikuttamaan omaan toimintaansa. Keskeisessä roolissa on palautteen sisältämä tieto: sen on kerrottava oppilaalle, onko hänen suorituksensa onnistunut, mitkä asiat
onnistumiseen ovat vaikuttaneet ja mitä oppilaan on tehtävä, jotta hän pääsee haluttuun lopputulokseen.
(Hattie & Timperley 2007, 90–96; Kluger & DeNisi 1996, 254.)

Liite 6. Millaisin vuorovaikutuksellisin keinoin opetusharjoittelija voisi tukea oppilaiden sitoutumista opetukseen positiivisen oppimista tukevan palautteen avulla?
Ohjaajana voit käyttää hyödyksi liitettä 6 esim. yksittäisen oppitunnin tai muutaman oppitunnin
mittaisen jakson ajan. KEHU-havainnointilomake tarjoaa apuvälineen, jonka avulla voi analysoida
harjoittelijan oppitunneilla antaman suullisen tai oheisviestinnällisen oppimista tukevan palautteen määrää ja laatua. KEHU-havainnointilomake tarjoaa VOPA- toimintamallissa esitetylle palautteen tarkastelumallille rinnakkaisen yksinkertaisemman havainnointityökalun (vrt. Pöysä ym.
2021). KEHU-havainnointilomakkeen avulla kiinnitetään opetusharjoittelijan huomio palautteen
merkitykseen oppilaiden oppimiselle ja positiivisen oppimisilmapiirin luomiselle. Lomakkeessa arvioidaan opiskelijan opetustilanteessa antamaa palautetta, joka on jaettu kolmeen eri kategoriaan;
E1 (myönteinen, mutta suuntaamaton eli epätarkka palaute), T1 (myönteinen yksittäiselle oppilaalle, oppilasryhmälle tai koko luokalle suunnattu tarkka palaute) ja IO (oppilaan tai oppilasryhmän itseohjautuvuuteen kohdistuva palaute). Lomakkeen keskimmäinen tyhjä ruutu on varattu muistiinpanoille eli sille millaisesta palautteesta on kyse (esim. kohtaan T1 ”Sinä (nimi) olet ratkaissut tehtävän
ihan oikein!) Lomakkeen oikeanpuoleinen sarake on varattu määrien merkitsemiseen ”tukkimiehen
kirjanpidolla” eli esim. edellinen olisi tuottanut yhden viivan T1-sarakkeeseen. Lomakkeen avulla
voit tarkastella opiskelijan kanssa palautteen yhteydessä seuraavia kysymyksiä;
•
•
•
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Kuinka paljon positiivista oppimista tukevaa palautetta hän antaa ryhmälle ja yksittäisille oppilaille yhden oppitunnin aikana?
Suuntautuuko palaute tasapuolisesti kaikille?
Millaista palaute on sisällöltään?
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3 . 6 . H A A S TAVA A N K ÄY T TÄY T Y M I S E E N VA S TA A M I N E N UUDELLEENOHJAAMINEN
Haastava käyttäytyminen saattaa herättää opettajassa vahvoja tunteita, kuten epätoivoa, epäonnistumisen
kokemuksia, riittämättömyyttä ja suuttumusta (Kerola & Sipilä 2007, 17). Haastava käyttäytyminen on aikaa sekä energiaa vievää, ja se voi olla fyysisesti uuvuttavaa (Levin & Nolan 2007, 34–35, 209). Millä keinoilla
opettaja voi kohdata haastavasti käyttäytyvän oppilaan myönteisesti, oppilasta kunnioittaen ja tukien niin,
että haastava käyttäytyminen saataisiin uudelleenohjattua tavoitteen mukaiseksi käyttäytymiseksi? Ei ole
yhtä oikeaa toimintatapaa uudelleenohjata häiritsevää oppilasta tavoitteen mukaiseen toimintaan (Greene
2018, 26). Oppilaantuntemus ja oppilaan tarpeiden huomioiminen ovat erityisen merkityksellisiä käyttäytymiseen vaikuttamisessa (Levin & Nolan 2007, 180–181). Tutkimusten mukaan haastavasti käyttäytyville
oppilaille on erittäin merkityksellistä saada selkeää ja yksinkertaista tietoa siitä, mitä heiltä odotetaan
(Parsonson 2012, 18).
Käyttäytymisen uudelleenohjaamisen keinot voidaan jakaa sanallisiin ja sanattomiin keinoihin (Levin &
Nolan 2007, 178–179) Erilaisia keinoja hyödyntäen voidaan uudelleenohjata useamman oppilaan käyttäytymistä samanaikaisesti (Räty 2019). Räty (2019) löysi omassa tutkimuksessaan seuraavia nonverbaaleja ja
sanallisen ohjaamisen keinoja, jotka ovat koottuna alla olevaan taulukkoon 3.3. (Liite 7. KEHU-havainnointilomake: Käyttäytymisen uudelleenohjaamisen keinot);
Taulukko 3.3. Käyttäytymisen uudelleenohjaamisen keinoja (Räty 2019)
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Uudelleenohjaamisen keinot

Nonverbaali uudelleenohjaaminen

Sanallinen uudelleenohjaaminen

Nimellä kutsuminen

Opettaja osoittaa kädellään
istumapaikkaa piirissä

”Santeriii”

Kehotus

Opettaja hymyilee ja puhuu
rauhallisella äänellä

”Käy Noora omalle paikalle.”

Pyyntö

Opettaja kutsuu oppilasta kädellä,
ystävällinen äänensävy

”Roope tuutko mukaan tänne piiriin ettet sä oo ihan siellä syrjässä?”

Säännöistä muistuttaminen

Opettaja muistuttaa oppilaita
jämäkästi, mutta hymyilee samalla

”Heei ei saanut puhua vielä.”

Kysyminen

Opettaja kysyy jämäkästi, mutta hymyilee samalla

”Maria toimitko ohjeen mukaan?”

Valintojen antaminen

Opettaja puhuu rauhallisella
äänellä, osoittaa olemuksellaan,
että kumpi tahansa vaihtoehdoista on hyvä vaihtoehto

”Sulla on nyt kaks vaihtoehtoa. Joko
sä tuut tähän ryhmään ja käyttäydyt
kunnolla tai sit sä meet tonne sivuun.”

Toteamus

Äänensävy on myönteinen

”Tuomas nyt sä et voi kuulla, jos sä puhut samaa aikaa.”

Keskustelu

Opettaja asettuu oppilaan vierelle ja
hymyilee

”Päätä vaan reippaasti. Se ei oo niin
tarkkaa. No ei sun tarvii jännittää.
Jännittääks sua kun Noel kattoo?...”

Kielto

Opettaja puhuu jämäkästi,
äänensävy ja olemus ystävällinen

”Älä lähde ryhmän kanssa liikkumaan stop, stop, stop!”

Katseet, ilmeet, eleet

Opettaja pyytää katseellaan oppilasta nousemaan

Lähestyminen

Opettaja kävelee oppilaan lähietäisyydelle rauhallisesti

Kosketus

Opettaja koskettaa oppilasta
kevyesti hiljentääkseen hänet
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Sanallisista keinoista kehotukset ovat yksi tehokas keino uudelleenohjata haastavaa käyttäytymistä (Bear
2015, 21). Mallintamalla oppilaalle yksinkertaisesti ja selkeästi, mitä tämän tulee tehdä, oppilaan toiminta
paranee usein nopeasti. Kehotusten myötä oppilas voi tulla tietoiseksi odotetusta käyttäytymisestä ja kehittää itsehallintaansa. (Parsonson 2012,18, 20.) Kehotukset ”Aino tuu sä tänne mun viereen istumaan ” ja
”Jere kuuntele seuraava ohje” ovat esimerkkejä toimivista kehotuksista. Kehotuksia käyttäessään opettajan
tulee ilmaista itseään varmasti, mutta silti myönteisesti hyödyntämällä äänenvoimakkuutta ja eleitä. (Räty
2019.) Yhdistämällä kehotukseen oppilaan nimen, voidaan oppilaan huomio saavuttaa nopeasti (Parsonson
2012, 17).
Säännöistä muistuttamalla voidaan myös uudelleenohjata haastavaa käyttäytymistä. Säännöistä muistuttamalla opettaja selkeyttää oppilaalle, millaista käyttäytymistä tältä odotetaan. (Kern & Clemens 2007, 73.)
Säännöistä muistuttamiset kuten ”Muista kunnioittaa omaa ryhmääsi” ja ”Vastausvuoron saa vain sellainen, joka viittaa hiljaisesti” ovat esimerkkejä toimivista tavoista muistuttaa säännöistä (Räty 2019).
Toteaminen ja nimellä kutsuminen ovat myös tehokkaita keinoja uudelleenohjata käyttäytymistä. Toteamukset
”Tuomas nyt sä et voi kuulla, jos sä puhut samaa aikaa” ja ”Sannilla puheenvuoro” kuvastavat tehokkaita
toteamuksia. Toteamuksia käyttäessä on olennaista hyödyntää äänenpainoa ja katsekontaktia. (Räty 2019.)
Nimellä kutsuessaan opettaja voi saavuttaa oppilaan huomion nopeasti ja oppilas voi näin itse ymmärtää
muuttaa toimintaansa (Levin & Nolan 2007, 192).
Hienovaraista ohjaamista voi tehdä ilman sanoja. Luokassa liikkuminen ja sijoittuminen, joka liittyy oppilaiden toiminnan aktiiviseen seuraamiseen ja siihen reagoimiseen, on tehokas nonverbaali keino hallita
tilaa ja ryhmää. Se helpottaa myös haastavasti käyttäytyvien oppilaiden toiminnan uudelleenohjaamista.
Kun oppilaan toimintaa uudelleenohjataan varhaisessa vaiheessa, se häiritsee harvoin opetusta tai sen
etenemistä. (Bear 2015, 21.) Myös Lehtomäki ja Mikkilä-Erdmann (2018) löysivät omassa tutkimuksessa
seuraavia nonverbaalisen uudelleenohjaamisen keinoja (Taulukko 3.4.).
Taulukko 3.4. Nonverbaalisen uudelleenohjaamisen keinoja (Lehtomäki & Mikkilä-Erdmann 2018)
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Nonverbaalit uudelleen
ohjaamisen keinot

Tulkinta

Työrauhapyyntö

hyssyttely ”shh” tai ”psst”

Viittominen

viittoo kädellä merkkiä

Koskettaminen

oppilaan koskettaminen (sisältää myös fyysisen läheisyyden)

Fyysinen läheisyys

oppilaan lähestyminen tai lähellä oleminen

Katse

vain merkitsevät katseet, ei tavallisesti puheen yhteydessä

Äänen korottaminen

äänen selkeä korottaminen

Kuiskaus

äänen selkeä madaltaminen

Hiljaisuuden odottaminen

hiljentymisen odottaminen

Taputus

käsien lyöminen yhteen

Koputus

koputus pulpettiin tai kirjaan

Rykäisy

yskäisy huomion merkiksi
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Kosketus on keino, jonka avulla opettaja voi uudelleenohjata käyttäytymistä tehokkaasti (Levin & Nolan
2007, 180–181). Koskettamalla oppilasta kevyesti hartiasta tai kädestä voidaan ohjata oppilaita siirtymään
paikasta toiseen. Koskettamalla kevyesti voidaan hiljentää oppilas tilanteessa, jossa oppilas keskustelee
vierustoverin kanssa tai tilanteessa, jossa oppilas keskeyttää kommentillaan toisen puheenvuoron. Kosketus voi toisinaan toimia myös oppilasta rauhoittavana keinona erilaisissa tilanteissa. Kosketusta hyödyntämällä opettaja voi uudelleenohjata oppilaan toimintaa niin, että se häiritsee muuta opetusta kaikista
vähiten. (Räty 2019.)
Opettajan myönteisellä verbaalilla ja nonverbaalilla vuorovaikutuksella voidaan uudelleenohjata oppilaiden haastavaa käyttäytymistä tavoitteen mukaiseksi toiminnaksi (esim. Bear 2015, 26; Räty 2019). Opettajan
myönteisen vuorovaikutuksen voidaan nähdä olevan haastavan käyttäytymisen välttämisen, syntymisen
ja ratkaisemisen kannalta tärkein yksittäinen tekijä (Ahonen 2015, 188; Lundan & Suoninen 2006, 460).
Opettajan ei tarvitse käyttää äärimmäisiä keinoja, kuten huutamista tai uhkailua oppilaiden käyttäytymisen uudelleenohjaamiseksi (Räty 2019).
Tutkimusten mukaan oppilaat tulevat paremmin kohdatuiksi kahdenkeskeisissä tilanteissa kuin ryhmätilanteissa, joissa koko muu luokka on läsnä (Lundan & Suoninen 2006, 453–456). Kahdenkeskeisissä tilanteissa opettaja pystyy paremmin tulemaan tietoiseksi oppilaan syistä käyttäytyä haastavasti ja hän voi
tehdä usein toimivampia ratkaisuja oppilaan tuen tarve huomioiden.

Liite 7. Millaisilla keinoilla opetusharjoittelija voisi opetustilanteessa pyrkiä uudelleenohjaamaan
haastavaa toimintaa ja vahvistamaan luokanhallintaansa?
Tarkastellaan uudelleen ohjaamisen keinoja liitteen 7. avulla siten, että ohjaaja tai harjoittelupari
kirjaa taulukkoon sovitusti (esim. yhden oppitunnin ajan) ”tukkimiehen kirjanpidolla” kaikki opetusharjoittelijan käyttämät sanalliset ja nonverbaaliset uudelleen ohjaamisen keinot. Huomioista
keskustellaan, muistiinpanojen pohjalta oppitunnin jälkeen tai erillisessä ohjaustuokiossa, seuraavien kysymysten avulla.
•
•
•
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Mitä uudelleenohjaamisen keinoja opetusharjoittelija käyttää? Kuinka paljon hän niitä käyttää?
Mikä on sanallisten ja nonverbaalisten uudelleenohjaamisen keinojen suhde?
Mitkä uudelleenohjaamisen keinot ovat toimivia? Mitkä niistä eivät tuota toivottua tulosta?
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3 . 7. H A A S TAV I E N O P P I L A S KO H TA A M I S T E N K Ä S I T T E L Y O S A N A
OPETUSHARJOITTELUA
Opetusharjoittelijat tulevat usein opetusryhmiin tuntematta luokan oppilaita, heidän valmiuksiaan ja
taustojaan tai ryhmän sisäistä rakennetta. Haastavaa käyttäytymistä, sen ennakoimista ja reaktiivista toimintaa koskeva KEHU-analyysimalli pohjautuu opetusharjoittelijan havainnointiin, apuna käytettäviin
kysymyksiin sekä liitteinä (4., 5., 6. ja 7.) olevien KEHU-havainnointilomakkeiden käyttöön. Ohjaaja voi
käyttää ohjaamisen tukena tukiaineistosta löytyviä taustateoriaa sisältäviä tekstiä, niistä löytyviä taulukoita ja liitteinä löytyviä KEHU-havainnointilomakkeita. Yhteenveto haastavat kohtaamiset -analyysimallin
apukysymyksistä on koottu yhteen alla olevaan taulukkoon 3.5.
Taulukko 3.5. Yhteenveto Haastavat kohtaamiset -analyysimallista

HAASTAVAT KOHTAAMISET -ANALYYSIMALLI
1. Haastavan käyttäytymisen ilmeneminen
Millaista haastavaa käyttäytymistä ryhmässä ilmenee?
•
•
•

Mitä haastavan käyttäytymisen muotoja luokassa ilmenee harjoittelutilanteissa?
Miten haastava käyttäytyminen jakautuu luokassa (yksittäiset oppilaat/oppilasryhmät)?
Millaisissa tilanteissa sitä syntyy?

LIITE 4: KEHU-havainnointilomake: Haastavan käyttäytymisen ilmeneminen
2. Lämmin pedagoginen suhde
Millaisilla keinoilla opetusharjoittelija voisi pyrkiä luomaan lämmintä pedagogista suhdetta harjoitteluluokan oppilaisiin?
•
•
•

Mitä välittävän vuorovaikutuksen keinoja opetusharjoittelija käyttää? Kuinka paljon hän niitä käyttää?
Mikä on sanallisten ja nonverbaalien välittävää vuorovaikutusta luovien keinojen suhde?
Mitä keinoja hän voisi pyrkiä jatkossa käyttämään?

LIITE 5: KEHU-havainnointilomake: Sanallisen ja nonverbaalin välittävän vuorovaikutuksen luominen
3. Oppimista tukeva palaute
Millaisin vuorovaikutuksellisen keinoin opetusharjoittelija voisi tukea oppilaiden sitoutumista opetukseen positiivisen oppimista tukevan palautteen avulla?
•
•
•

Kuinka paljon positiivista oppimista tukevaa palautetta hän antaa ryhmälle ja yksittäisille oppilaille yhden oppitunnin aikana?
Suuntautuuko palaute tasapuolisesti kaikille?
Millaista palaute on sisällöltään?

LIITE 6: KEHU-havainnointilomake: Oppimista tukeva palaute
4. Haastavan käyttäytymisen uudelleenohjaaminen
Millaisilla keinoilla opetusharjoittelija voisi opetustilanteessa pyrkiä uudelleenohjaamaan haastavaa
käyttäytymistä ja vahvistaa luokanhallintataitojaan?
•
•
•

Mitä uudelleenohjaamisen keinoja opetusharjoittelija käyttää? Kuinka paljon hän niitä käyttää?
Mikä on sanallisten ja nonverbaalien uudelleenohjaamisen keinojen suhde?
Mitkä uudelleenohjaamisen keinot ovat toimivia? Mitkä niistä eivät tuota toivottua tulosta?

LIITE 7: KEHU-havainnointilomake: Uudelleenohjaamisen keinot

80



K E H U - tukiaineisto I I I

LÄHTEET
Ahola, K., Lanas, M. & Hämäläinen, E. (2017). Opettaja tukemassa kouluviihtyvyyden
ilmapiiriä tunteita navigoimalla. Kasvatus, 48(4), 288–300.
Ahonen, L. (2015). Varhaiskasvattajan toiminta päiväkodin haastavissa kasvatustilanteissa. ActaUniversitatis Tamperensis 2115. Tampere: Tampereen yliopistopaino.
Anttila, R. (2015). Hallittu vapaus luovassa ympäristössä. Oppilaiden käyttäytyminen ja käyttäytymisen hallinta
draamatunnilla. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Aronen, E. & Lindberg, N. (2016). Lasten ja nuorten käytöshäiriöt. Teoksessa K. Kumpulainen, E. Aronen &
H. Ebeling (toim.), Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria (s. 254–261). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
Ashford, S. J., Blatt, R. & VandeWalle, D. (2003). Reflections on the Looking Glass: A Review of Research on
Feedback-Seeking Behavior in Organizations. Journal of Management 2003, 29(6), 773–799.
Aspelin, J. & Jonsson, A. (2019). Relational competence in teacher education. Concept analysis and report
from a pilot study. Teacher Development, 23(2), 264–238.
Atjonen P., Oinas S., ja Ahtiainen R. (2021). Palaute osana formatiivista arviointiprosessia. Kasvatus. Suomen
kasvatustieteellinen aikakauskirja. 52(1), 37–50.
Barmby, P. (2006). Improving Teacher Recruitment and Retention: The Importance of Workload and Pupil
Behaviour, Educational Research, 48, 247–265.
Bear, G. G. (2015). Preventive and classroom-based strategies. Teoksessa E. T. Emmer & E. J. Sabornie (toim.),
Handbook of classroom management (2. painos, s. 15–39). New York: Routledge.
Berggren, V. (2020). Opettaja(n) roolissa - teatterilähtöiset menetelmät osana varhaiskasvatuksen opettajuuden rakentumista. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Bibou–Nakou, I. & Kiosseoglou, G. (2000). Elementary teachers’ perceptions regarding school behavior
problems: Implications for school psychological services. Psychology in the Schools, 37(2), 123–134.
Brackett, M. A., Reyes, M. R., Rivers, S. E., Elbertson, N. A. & Salovey, P. (2011). Classroom emotional climate,
teacher affiliation, and student conduct. Journal of Classroom Interaction, 46(1), 27–36.
Brophy, J. E. (2006). History of research in classroom management. Teoksessa C. Evertson & C. Weinstein
(toim.), Handbook of Classroom Management: Research, practice, and contemporary issues (s. 17–43). Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Campbell, A. & Anderson, C. M. (2011). Check in/Check out: A systematic evaluation and component analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 44(2), 315–326.
Cooper, P. (2011). Teacher strategies for effective intervention with students presenting social, emotional
and behavioural difficulties: An international review. European Journal of Special Needs Education, 26(1), 71–86.
Eisenhower, A. S., Baker, B, L. & Blacher, J. (2007). Early student-teacher relationships of children with and
without intellectual disability: Contributions of behavioral, social, and self-regulatory competence. Journal
of School Psychology, 45, 363–383.

81



K E H U - tukiaineisto I I I

Ellis, K. (2004). The impact of perceived teacher confirmation on receiver apprehension, motivation, and
learning. Communication Education, 53(1), 1–20. DOI: 10.1080/0363452032000135742
Engelsen, K. S. & Smith, K. (2010). Is ‘Excellent’ Good Enough? Educational Inquiry 1(4), 415–431.
Erätuuli, M., & Puurula, A. (1992). Miksi häiritset minua. 2. osa, Opettajan näkökulma työrauhahäiriöihin yläasteella.
Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos.
Evertson, C. M. & Weinstein, C. S. (2011). Classroom management as a field of inquiry. Teoksessa C. M.
Evertson & C. S. Weinstein (toim.), Handbook of classroom management: Research, practice and contemporary issues
(s. 3–15). New York: Routledge.
Gerlander, M. & Kostiainen, E. (2005). Jännitteisyys opettajan ja oppijan vuorovaikutussuhteessa. Prologi: puheviestinnän vuosikirja 2005, 68–87.
Gersten, M. (2011). Addressing children’s challenging behavior. Teaching with respect.
Challenging behavior exchange, 70–73.
Gordon, T. (2006). Toimiva koulu. Suom. M. Savolainen. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
Gorham, J. (1988). The relationship between verbal teacher immediacy behaviors and student learning.
Communication Education, 37(1), 40–53.
Greene, R.W. (2018). Transforming school discipline: Shifting from power and control to collaboration and
problem solving. Childhood Education, 94(4), 22–27.
Greene, R. W. (2009). Koulun hukkaamat lapset. Opas käytösongelmaisten lasten auttamiseksi. Porvoo: WS Bookwell
Oy.
Hamre, B. K., Pianta, R. C., Downer, J. T., DeCoster, J., Mashburn, A. J., Jones, S. M., Brown, J. L., Cappella, E.,
Atkins, M., Rivers, S. E., Brackett, M. A. & Hamagami, A. (2013). Teaching through interactions: Testing a
developmental framework of teacher effectiveness in over 4000 classrooms. The Elementary School Journal,
113(4), 461–487.
Hargreaves, A. (2000). Mixed emotions: Teachers’ perceptions of their interactions with students. Teaching
and Teacher Education, 16(8), 811–826.
Harinen P, & Halme, J. (2012). Hyvä, paha koulu. Kouluhyvinvointia hakemassa. Suomen UNICEF. [Viitattu
4.6.2021]. Saatavilla osoitteessa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/hyva_paha_koulu.pdf
Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112.
Haydn, T. (2012). Managing pupil behaviour: Improving the classroom atmosphere (2.painos). Oxon: Routledge.
Hovila, H. (2004). Opettajan ja oppilaan kohtaaminen koulusituaatiossa. ActaUniversitatis Tamperensis
1031. Tampere: Tampereen yliopistopaino.
Huhtamäki, E., Holma, H., Nokelainen, P., & Kumpulainen, K. (2017). Otos iloa - lasten näkökulmia iloa tuottavista peruskoulun oppimisympäristöistä. Kasvatus, 48(4), 336–352.

82



K E H U - tukiaineisto I I I

Jeffrey, A. J., Auger, R. W. & Pepperell, J. L. (2013). ‘’If we’re in trouble they’re always there.’’ A qualitative
study of teacher-student caring. The Elementary School Journal, 114(1), 100–116.
Jennings, P. A. & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), 491–525.
Karhu, A. (2018). Check in, check out! Käyttäytymisen tehostettua tukea lähikoulussa. JYU Dissertations 6. Jyväskylä:
Jyväskylän yliopistopaino.
Kendon, A. (2004). Gesture: Visible action as utterance. Cambridge University Press: Gambridge.
Kern, L. & Clemens, N. H. (2007). Antecedent strategies to promote appropriate classroom behavior. Psychology in the Schools, 44(1), 65–75.
Kerola, K. & Sipilä, A-K. (2007). Haastava käyttäytyminen – syitä– muutoksen mahdollisuuksia. Tervakylän koulu.
Oulu.
Kiuru, N., Lerkkanen, M.-K., Niemi, P., Poskiparta, E., Ahonen, T., Poikkeus, A.-M. & Nurmi, J.-E. (2013). The
role of reading disability risk and environmental protective factors in students’ reading fluency in Grade 4.
Reading Research Quarterly, 48(4), 349–368.
Kluger, A. N. & DeNisi, A. (1996). The Effects of Feedback Interventions on Performance: A Historical Review, a Meta-analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory. Psychological Bulletin, 119, 254–284.
Lanas, M. (2011). Smashing potatoes – Challenging student agency as utterances. Acta Universitatis Ouluensis. E
Scientiae Rerum Socialicum 120. Tampere: Juvenes Print.
Landrum, T. J., & Kauffman, J. M. (2006). Behavioral approaches to classroom management. Teoksessa C. M.
Evertson, & C. S. Weinstein (toim.), Handbook of classroom management: Research, practice and contemporary issues
(s. 47–72). Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum Associates.
Lehtomäki, S. & Mikkilä-Erdmann, M. (2018). Opettaja työrauhan rakentajana luokkahuoneen vuorovaikutuksessa. Prologi: puheviestinnän vuosikirja 2018, 10–25.
Lerkkanen, M.-K., & Pakarinen, E. (2018). Opettajan merkitys oppimismotivaatiolle. Teoksessa K. Salmela-Aro (toim.), Motivaatio ja oppiminen (s. 181–196). Jyväskylä: PS-kustannus.
Leskisenoja, E. (2016). Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä.
Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Levin, J. & Nolan, J. F. (2007). Principles of classroom management: A professional decision-making model (5.
painos). Boston: Pearson/Allyn and Bacon.
Lewis, R., Romi, S., Katz, Y. & Qui, X. (2008). Students’ reaction to classroom discipline in Australia, Israel
and China. Teaching and Teacher Education, 24(3), 715–724.
Lindh, R. & Sinkkonen, H-M. (2009). Koulusta selviytyminen: opettajan ja oppilaan yhteinen haaste. Helsinki: Palmenia Helsinki University Press.
Locke, E. A. & Latham, G. P. (1979). Goal Setting: A Motivational Technique That Works. Organizational Dynamics. AMACOM, a division of American Management Association, 68–80.

83



K E H U - tukiaineisto I I I

Louhela, V. (2012). Kuulluksi tulemisen pedagogiikka kaikille yhteisessä koululiikunnassa.
Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto.
Lundan, A. & Suoninen, E. (2006). Haasteellisen lapsen kohtaaminen. Kasvatus, 37(5), 453–462.
Makkonen, H. (2020). Luokanopettajan välittävä vuorovaikutus alkuopetuksen oppitunneilla. Tavoitteena lämpimän pedagogisen suhteen rakentaminen alakoulussa. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Mavropoulou, S., & Padeliadu, S. (2002). Teachers’ causal attributions for behaviour problems in relation to
perceptions of control. Educational Psychology, 22(2), 191–202.
Miller, A., Ferguson, E., & Byrne, I. (2000). Pupils’ causal attributions for difficult classroom behaviour.
British Journal of Educational Psychology, 70(1), 85–96.
Moilanen, I. (2004). Käyttäytymisen häiriöt. Teoksessa I. Moilanen, E. Räsänen, T. Tamminen, F. Almqvist,
J. Piha & K. Kumpulainen (toim.), Lasten- ja nuorisopsykiatria (s. 265–275). Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim.
Montuoro, P. & Lewis, R. (2015). Student perceptions of misbehavior and classroom management. Teoksessa E. Emmer, & E. J. Sabornie (toim.), Handbook of classroom management (2. painos, s. 344–362). New York:
Routledge.
Muhonen, H., Vasalampi, K., Poikkeus, A.-M., Rasku-Puttonen, H. & Lerkkanen, M.-K. (2016). Lämmin opettaja-oppilassuhde edistää kouluun sitoutumista. Kasvatus, 47(2), 112–124.
Murray, C. & Greenberg, M. T. (2001). Relationships with teachers and bonds with school: social emotional
adjustment correlates for children with and without disabilities. Psychology in the Schools, 38(1), 25–41.
Myers, S. M. & Pianta, R. C. (2008). Developmental commentary: Individual and contextual influences on
student-teacher relationships and children’s early problem behaviors. Journal of Clinical Child and Adolescent
Psychology, 37(3), 600–608.
Määttä, K. & Uusiautti, S. (2012). Pedagoginen auktoriteetti ja pedagoginen rakkaus - yhdessä vai vastakkain. International Journal of whole schooling, 8(1), 21–39.
Neil, S. & Caswell, C. (2005). Body language for competent teachers. London: Routledge.
Nurmi, J.-E. (2012). Students’ characteristics and teacher–child relationships in instruction: A meta-analysis. Educational Research Review, 7, 177–197.
O’Connor, K. E. (2006). ‘’You choose to care’’: Teachers, emotions and professional identity. Teaching and
teacher education, 24, 117–126.
OAJ. (2014). Opettajan työolobarometri. Verkkojulkaisu.
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Julkaisut
OECD. (2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS.
Verkkojulkaisu. http://www.oecd.org/edu/school/43023606.pdf
OECD (2019) TALIS 2018: Teachers and School Leaders as Lifelong Learners (Volume I) (Summary in English).
https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en

84



K E H U - tukiaineisto I I I

Pakarinen, E., Silinskas, G., Hamre, B. K., Metsäpelto, R.-L., Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A.-M. & Nurmi, J.E. (2017). The cross-lagged associations between problem behaviors and teacher– student relationships in
early adolescence. The Journal of Early Adolescence, 38, 1100–1141.
Parsonson, B. S. (2012). Evidence-based classroom behaviour management strategies. Kairanga, 13(1), 16–23.
Pianta, R. C., Belsky, J., Vandergrift, N., Houts, R. M. & Morrison, F. J. (2008). Classroom effects on children’s
achievement trajectories in elementary school. American Educational Research Journal, 45, 365–397.
Pöysä, S., Pakarinen, E., Ketonen, L., Lehesvuori, S. & Lerkkanen, M.-K. (2021). Vuorovaikutus osana opettajan arviointiosaamista (VOPA) -toimintamallin vaiheittaiset kuvaukset. Opettajien arviointiosaaminen
oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA) -hanke. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. V. 5.5.2021. 10.17011/jyx/dataset/75754
Pöysä, S., Pakarinen, E., Kajamies A., & Lerkkanen, M.-K. (2021). VOPA-toimintamalli opettajan vuorovaikutusosaamisen ja arvioinnin tukena. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin. 2(21), 81–93.
Raczynski, K. A. & Horne, A. M. (2015). Communication and interpersonal skills in classroom management:
How to provide the educational experiences students need and deserve. Teoksessa E. T. Edmund & E. J. Sabornie (toim.), Handbook of classroom management (2. painos, s. 387–408). New York: Routledge.
Richardson, V. & Fallona, C. (2001). Classroom management as method and manner. Journal of Curriculum
Studies, 33(6), 705–728.
Richmond, V. P., McCroskey, J. C. & Johnson, A. E. (2003). Development of the Nonverbal Immediacy Scale
(NIS): Measures of self- and other-perceived nonverbal immediacy. Communication Quarterly, 51, 504–515.
Rodgers, C. R. & Raider-Roth, M. B. (2006). Presence in teaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice,
12(3), 265–287.
Roukkula, S. (2018). Kehut opettajan puheessa 6. luokan oppitunneilla. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin
yliopisto.
Räty, C. (2019). Haastavasti käyttäytyvän oppilaan kohtaaminen ja sen merkitys oppilaan käyttäytymiselle draamatunnilla. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Saloviita, T. (2014). Työrauha luokkaan (3. uud. painos). Helsinki: PS-Kustannus.
Sargeant, J. (2012). Prioritising student voice: “Tween” children’s perspectives on school success. Education
3-13, 42(2), 190–200.
Shute, V. J. (2008). Focus on Formative Feedback. Review of Educational Research, 78(1), 153–189.
Simonsen, B., Fairbanks, S., Briesch, A., Myers, D., & Sugai, G. (2008). Evidence-based practices i
classroom management: Considerations for research to practice. Education & Treatment of
Children, 31(3), 351–380.
Smith, K. (2011). Professional Development of Teachers – A Prerequisite for AfL to Be Successfully Implemented in the Classroom. Studies in Educational Evaluation 37, 55–61.

85



K E H U - tukiaineisto I I I

Sugai, G., & Simonsen, B. (2015). Supporting general classroom management: Tier 2/3 practices
and systems. Teoksessa T. E. Emmer, & J. S. Sabornie (toim.), Handbook of classroom
management (2. painos, s. 60–75). New York: Routledge.
Sun, R. C. F. (2015). Teachers’ experiences of effective strategies for managing classroom misbehavior in
Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 46, 94–103.
Sutton, R. E., Mudrey-Camino, R. & Knight, C.C. (2009). Teachers’ emotion regulation and classroom management. Theory into Practice, 48(2), 130–137.
Taajamo, M. & Puhakka, E. (2019). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2018, Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 ensituloksia, osa 1. Opetushallitus: Raportit ja selvitykset, 2019 (8).
Takala, M. & Kontu, E. (2016). Oppimisen vaikeuden ulottuvuuksia – lukemisen, käyttäytymisen ja kuulemisen haasteet. Teoksessa M. Takala (toim.), Erityispedagogiikka ja kouluikä (s. 74–91). Helsinki: Gaudeamus
Helsinki University Press.
Teven, J. J. & Hanson, T. L. (2004). The impact of teacher immediacy and perceived caring on teacher competence and trustworthiness. Communication Quarterly, 52(1), 39–53.
Veivo-Lempinen, L. (2009). Nuoren aito kohtaaminen. Teoksessa A-L. Lämsä (toim.), Mun on paha olla (s.
197–214). Jyväskylä: PS-kustannus
Virta, J. & Lintunen, T. (2012). Vuorovaikutustaitojen soveltaminen koulussa nostaa esille opettaja-oppilassuhteen jännitteitä. Kasvatus, 43(1), 31–43.
Voerman, L., Meijer, P. C., Korthagen, F. A. J. & Simons, R. J. (2012). Types and Frequencies of Feedback
Interventions in Classroom Interaction in Secondary Education. Teaching and Teacher Education, 1107–1115.
Äärelä, T. (2012). ”Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla”: nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan. Lapin yliopisto: Universitatis Lapponiensis 105.
Way, S. M. (2011). School discipline and disruptive classroom behavior: The moderating effects of student
perceptions. Sociological Quarterly, 52(3), 346–375.
Williams, S. E. (1997). Teachers’ written comments and students’ responses: A socially constructed interaction. Paper
presented at the annual meeting of the Conference on College Composition and Communication, Phoenix,
AZ, 1–14.

86



K E H U - tukiaineisto I I I

L I I T E 4 . K E H U - H AVA I N N O I N T I L O M A K E : H A A S TAVA N
K ÄY T TÄY T Y M I S E N I L M E N E M I N E N

Haastavan käyttäytymisen ilmenemismuoto
Häiritsevä käytös

Väärä sijainti

Tottelemattomuus

Negatiivinen verbaalinen tai fyysinen
vuorovaikutus

Muuta huomioitavaa:
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Ilmeneminen

LIITE 5.

LIITE 5. KEHU-HAVAINNOINTILOMAKE: SANALLISEN JA NONV E R B A A L I N VÄ L I T TÄVÄ N V U O R O VA I K U T U K S E N L U O M I N E N
Oppilaan ajatusten ja kokemusten huomioiminen
•
•
•
•
•
•

Oppilaalle tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista keskusteleminen
Oppilaan vastausten kommentoiminen ja lisäkysymysten esittäminen
Opettajan omien ajatusten ja kokemusten jakaminen
Koulupäivän erilaisista tapahtumista keskusteleminen
Oppilaan näkökulman huomioiminen
Yhteinen iloitseminen ja huumorin käyttäminen

Oppilaan aktiivinen kuunteleminen
•
•
•

Oppilaan auttaminen ja rohkaiseminen erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa
oppilas kokee voimakkaita tunteita/kohtaa haasteita ja tarvitsee tukea (esim. vertaissuhteissa tai työskentelyn aikana)
Oppilaan kuunteleminen yhteisten keskustelujen aikana
Oppilaan vastausten kommentoiminen ja lisäkysymysten esittäminen

Oppilaan kannustaminen ja kehuminen
•
•
•

Oppilaan kannustaminen myös sellaisissa tilanteissa, jotka eivät liity kognitiivisten tai oppisisältöjen tavoitteiden saavuttamiseen
Oppilaiden tasapuolinen kannustaminen ja kehuminen
Sellaisten oppilaiden tietoinen kehuminen, jotka kohtaavat haasteita kognitiivisten ja oppisisältöjen tavoitteiden saavuttamisessa

Empatian ja sensitiivisyyden osoittaminen oppilaalle
•
•
•
•

Oppilaan auttaminen, lohduttaminen ja rohkaiseminen
Vuorovaikutuksen mukauttaminen sensitiivisesti tilanteeseen sopivaksi
Oppilaan vastausten kommentoiminen ja lisäkysymysten esittäminen
Tunteiden sanoittaminen oppilaalle

Tavoitteenmukainen tilan käyttäminen
•
•

oppilaan lähelle asettuminen
tarkoituksenmukainen liikkuminen luokkatilassa

Myönteisten kehoviestien hyödyntäminen
•
•
•

positiiviset kasvojen ilmeet ja hymyily
myönteisiä sanallisia ilmauksia tukevat eleet
oppilaisiin suuntautuvat kehon asennot

Tavoitteenmukainen äänen käyttäminen
•
•
•

positiivinen äänensävy
intensiteetti (innostus, mielihyvä, tyytyväisyys)
tunneilmaisu (empatia, ilo)

Katseen kohdistaminen oppilaaseen
•
•
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katsekontakti yksittäisen oppilaiden kanssa
koko ryhmän huomioiminen

Käytetyt keinot

LIITE 6.

LIITE 6. KEHU-HAVAINNOINTILOMAKE:
O P P I M I S TA T U K E VA PA L A U T E

Harjoittelija:
Luokka:
Määrä →
Palaute ↓
Myönteinen epätarkka
(E1)
Palaute ei kohdistu
suoraan yksittäiselle
oppilaalle tai oppilasryhmälle eikä sillä ole
selkeää kohdetta, johon
palaute kohdistuu.
(esim. ”Hyvä!”, nyökkäys,
hymy tms.).
Myönteinen tarkka (T1)
Suuntautuu suoraan
jollekin oppilaalle tai
oppilasryhmälle sekä
kohdistuu tehtävän
suorittamiseen tai
prosessiin.
(esim. ”Sinä (nimi) olet
nokkelasti keksinyt…”,
katsekontakti ja nyökkäys tms.).
Itseohjautuvuu-teen
kohdistuva (IO)
(esim. ”Mitä mieltä olet
itse?”, Koeta vielä…,
kannustava ilme tai ele,
tms.).
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Yhteensä

LIITE 7.

LIITE 7. KEHU-HAVAINNOINTILOMAKE:
UUDELLEENOHJAAMISEN KEINOT

Uudelleenohjaamisen keinot
Nimellä kutsuminen

Kehotus

Pyyntö

Säännöistä muistuttaminen

Kysyminen

Valintojen antaminen

Toteamus

Keskustelu

Kielto

Katseet, ilmeet, eleet

Lähestyminen

Kosketus
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Nonverbaali uudelleenohjaaminen

Sanallinen uudelleenohjaaminen
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