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1 Johdanto   
 
 
Aikaisemmin yliopisto-opetuksen tavoitteena oli mahdollisimman laajan tietokokonai-

suuden siirtäminen opiskelijoille, jolloin opetus rakentui pitkälti opettajan esitelmän eli 

luennoinnin perusteella (Nevgi, Lonka & Lindblom-Ylänne 2009, 237). Tämänkaltainen 

opetus perustui käsitykseen oppimisesta tiedonsiirtoprosessina. Sen sijaan käsitys oppi-

misesta on muuttunut opiskelijalähtöisemmäksi. Nykyisen oppimisnäkemyksen mukai-

sesti oppimista tarkastellaan kognitiivisena ja sosiaalisena tiedon rakentumisena eli 

konstruointina, jossa yksilön aktiivinen rooli on avainasemassa. Tämän johdosta myös 

erilaisissa pedagogisissa ratkaisuissa korostetaan opiskelijoiden aktiivista roolia ja oppi-

misen yhteisöllistä luonnetta. (Tynjälä 1999, 257.)  

 

Tämän muutoksen myötä myös pedagogiset ratkaisut ovat saaneet yhä enemmän huo-

miota yliopisto-opetuksessa. Lindblom-Ylänne, Mikkonen, Heikkilä, Parpala ja Pyhältö 
(2009, 70) kirjottavat yliopisto-opetukseen vaikuttavan useat asiat, mutta ”yliopisto-ope-

tuksen laatua rakennetaan kuitenkin ensi sijassa arkisissa pedagogisissa kohtaamisissa”. 

Mitä sitten on laadukas yliopisto-opetus? Yhtä vastausta tähän ei ole, mutta siihen vai-

kuttaa paljon se, mistä näkökulmasta opetuksen laatua tarkkaillaan. Tuomainen (2019a, 

245) kirjoittaakin laadun voivan tarkoittaa laajempana koulutuskäsitteenä ”tarkoituksen-

mukaisuutta, muutosta, itsensä ylittämistä tai vastinetta rahalliselle panostukselle”.  
 
Sen sijaan Lahtinen ja Toom (2009, 32) tarkastelevat hyvää ja laadukasta yliopisto-ope-

tusta opetuksen konstruktivistisen linjakkuuden mukaisesti. Tällä tarkoitetaan johdonmu-

kaisuutta kaikissa opetuksen osatekijöissä – opetuksen tavoitteista arviointimenetelmien 

johdonmukaisuuteen (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2009, 138). Opetuksen linjakkuuteen 

nivoutuu yliopisto-opetuksen kasvatuksellinen päämäärä ja konstruktivismi. Kasvatuk-

sellisella päämäärällä viitataan opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja ymmärryksen kehit-

tämiseen sekä asiantuntijuuteen kasvattamiseen. Tämä kiteyttää myös yliopistopedago-

giikka termin. (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003a, 17). Konstruktivismilla taas viitataan 

oppimisnäkemyksien suuntaukseen, jossa korostetaan opiskelijoiden aktiivista roolia tie-

donrakentumisprosessissa (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003b, 106). Näin ajateltuna laa-

dukas yliopisto-opetus toteutuu käytännössä silloin, kun opetuksen osatekijät toteutetaan 

konstruktivismin ja yliopistopedagogiikan periaatteita noudattaen.
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Yhä haastavampaa hyvän ja laadukkaan yliopisto-opetuksen määrittelystä tekee oppimis-

kokemuksien subjektiivisuus. Oppimiskokemuksen subjektiivisuudella viitataan toisaalta 

kyseessä olevan oppijan yksilölliseen tapaan tulkita ja toimia oppimistilanteessa ja toi-

saalta kokemuksen muodostumiseen hänen henkilökohtaisten tarpeidensa ja mielenkiin-

nonkohteidensa perusteella. Yksilön tulkintaan vaikuttaa keskeisesti hänen sisäiset mal-

linsa, eli hänen muodostamat käsitykset todellisuudesta. Sisäisen mallin perusteella ihmi-

sen tarkkaavaisuus kiinnittyy itselle merkityksellisiin asioihin, mistä johtuen yksilöt te-

kevät erilaisia havaintoja samasta tilanteesta (Lindblom-Ylänne, Mikkonen, Heikkilä, 

Parpala & Pyhältö 2009, 79.) Tämän mukaisesti voidaan ajatella ”hyvän” yliopisto-ope-

tuksen muodostuvan kyseessä olevan henkilön yksilöllisten tarpeiden ja lähtökohtien pe-

rusteella – tai ainakin silloin, kun tarkastellaan opetuksen laatua opiskelijoiden näkökul-

masta.  Tämän tutkielman tarkoituksena onkin selvittää yliopisto-opiskelijoiden henkilö-

kohtaisia kokemuksia yliopisto-opetuksesta.  

 

Kokemuksia tutkimalla pyrin pääsemään syvemmälle käsiksi opiskelijoiden subjektiivi-

siin merkityksiin – siihen minkälaisia merkityksiä he antavat kokemuksilleen ja mihin 

nämä erilaiset kokemukset perustuvat tietyssä opetustilanteessa. Tarkoituksena on tarkas-

tella opiskelijoiden kokemuksia opetusmenetelmien mukaisesti. Tämän rajauksen tein 

siksi, että jokaisessa opetusmenetelmässä on omanlainen toimintatapansa, jotka tekevät 

opetuksesta tietynkaltaista, esimerkiksi luento-opetus on luonteeltaan täysin erilaista kuin 

ryhmätyö, jolloin tietty opetustilanteeseen liittyvä tekijä voi olla erittäin merkittävä toi-

sessa opetusmenetelmässä, kun taas toisessa se voi olla jopa merkityksetön. Näin ollen 

on mielekästä tarkastella opiskelijoiden kokemuksia opetusmenetelmien perusteella. Yli-

opisto-opiskelijoiden kokemuksien tutkiminen taas liittyy laajemmin opetuksen kehittä-

miseen sekä aikaisempien tutkimuksien puutteeseen. Maassamme ei ole juuri tehty tutki-

muksia, joissa tutkitaan yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia yleisemmällä tasolla (Tuo-

mainen 2019b, 119).   

 

Sen sijaan opiskelumotivaatiota ja tietyn opetusmenetelmän toimivuutta tietyn aiheen 

kannalta on tutkittu paljon (mm. Busse & Walter 2013; Savage, Birch & Noussi 2011; 

Järvenoja, Hurme & Järvelä 2004). Tämän tutkielman lähtökohtana ei kuitenkaan ole 

opiskelijoiden henkilökohtaisten kokemuksien tarkastelu opiskelumotivaation kautta, 
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vaan pikemminkin tilannekiinnostuksen kautta, jolloin huomio kohdistuu opetustilanteen 

erilaisiin sosiaalisiin ja fyysisiin ulottuvuuksiin sekä pedagogisiin ratkaisuihin. Aion kui-

tenkin tarkastella motivaatiotekijöitä sen verran kuin ne aineistossa nousevat esille, mutta 

ne eivät toimi lähtökohtana tutkimuksen toteuttamiselle. Tutkimuskysymyksenä toimii: 

”Minkälaisia kokemuksia yliopisto-opiskelijoilla on yhteiskunta- ja käyttäytymistieteel-

lisen opetuksen perinteisistä opetusmenetelmistä?”
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2 Yliopisto opetuskontekstina 
 

 

2.1 Yliopiston perustehtävästä 
 

Suomalaisilla yliopistoilla on itsehallinto, mikä merkitsee käytännössä sitä, että yliopistot 

määräävät johtosäännöissään ja muissa sisäisissä määräyksissään yliopiston toiminnasta 

ja hallinnosta (Yliopistolaki 2009/558, 28 §). Näin ollen jokainen suomalainen yliopisto 

järjestäytyy hieman eri tavoin kunkin yliopiston määräyksien mukaisesti. Mahdollisuus 

päättää omasta toiminnasta, tavoitteista, arvoista ja työkulttuurista on oleellista yliopiston 

toiminnan kehittämisen vuoksi. Kaiken kehittämisen perustana on puolestaan oppimisen 

edistäminen, mikä näin ollen hahmottaa yliopiston olemassaolon ydintä. (Tirronen 2019, 

11.) Yliopistojen itsehallintoon sisältyy myös laissa (Yliopistolaki 2009/558, 6§) mää-

rätty opetuksen, tutkimuksen ja taiteen vapaus (Lahtinen & Lankinen 2020, 85). Tällä 

akateemisella vapaudella viitataan yleisesti yliopistojen opetus- ja tutkimustehtävissä toi-

mivien vapauteen toteuttaa tutkimusta ja opetusta haluamallaan tavalla yliopistojen si-

säisten määräyksien mukaisesti (Hallberg, Pohjolainen, Letto-Vanamo, Peltola & Kivistö 

23, 2021; Yliopistolaki 2009/558, 6§). Suomalainen yliopisto mielletään sivistysyliopis-

toksi siinä mielessä, että se ei saa rahoitustaan Yhdysvalloissa ja Britanniassa olevien 

saavutusyliopistojen tavoin opiskelijoilta tai ulkopuolisilta lahjoittajilta, vaan suurin osa 

rahoituksesta tulee valtiolta. Päärahoittajana valtio taas säätelee yliopiston toimintaa esi-

merkiksi lainsäädännön ja rahoitusmallin kautta. (Saarinen 2020, 169; Tirronen 2019, 

11.) 

 

Kaiken kaikkiaan yliopistolla nähdään olevan kolme perustehtävää: tutkimus, opetus ja 

yhteiskunnallinen vuorovaikutus, joista määrätään laissa (Yliopistolaki 2009/558, 2§) 

seuraavanlaisesti: Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä 

ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa 

opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen 

tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, toimia vuorovaikutuksessa muun yh-

teiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan 
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yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yliopistojen toiminnan peruslähtökohtana pidetäänkin 

tiedon ja totuuden tavoittelua. Sen tehtävänä taas nähdään (yllä esitettyjen laissa määrät-

tyjen tehtävien ohella) opiskelijoiden sivistäminen sekä sellaisten valmiuksien tarjoami-

nen, joiden myötä opiskelijat pystyvät tuottamaan, tulkitsemaan ja välittämään uutta tie-

toa. Lisäksi yliopiston tulee ohjata opiskelijoista kriittisesti ajattelevia ja itsenäisesti toi-

mivia kansalaisia. (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003a, 25; Saarinen 2020, 165.) Yliopisto-

opetuksen tulee myös olla tutkimusperustaista. Tutkimusperustaisen opetuksen merkitys 

vaihtelee tieteenaloittain, mutta yksinkertaisimmillaan se merkitsee tutkimukseen perus-

tuvan opetuksen antamista ja pääsääntöisesti juuri kyseessä olevan opettajan tekemän tut-

kimuksen pohjalta. Näin ollen yliopistossa toimivan opettajan tulee opetustehtävien li-

säksi tehdä usein myös tutkimusta. (Lahtinen & Toom 2009, 31—32; Naukkarinen 2013, 

8.) 

 

2.2 Opettaminen yliopistossa 
 

Yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstö 

 

Tyypillistä yliopistossa toimivaa ”opettajaa” on hankala kuvata, mutta jokaiselle yhteistä 

on vahva tietyn aiheen asiantuntijuus. Pääsääntöisesti jokaisen työtehtäviin kuuluu tutki-

mus- ja opetustehtäviä sekä hallinnollisia tehtäviä, joiden määrät vaihtelevat työsuhteiden 

mukaisesti. Useimmiten yliopistonlehtorin nimikkeellä toimivien työhön sisältyy enem-

män opetustehtäviä kuin professorin nimikkeellä toimivien, mutta yliopiston opetusteh-

täviä voi myös hoitaa henkilöt, joiden työhön ei juuri sisälly tutkimustehtäviä tai tutki-

joita, joiden työhön sisältyy vain vähän opetustehtäviä. (Malkki, Poutanen & Ahonen 

2019.) Yliopistossa toimivien opettajien työurat ovat erilaisia, mutta useimmiten yliopis-

ton opettajaksi tullaan oman alan tutkijakoulutuksen kautta. Opetustehtäviä hoitavilta ei 

edellytetä laissa pedagogista pätevyyttä, mutta sitä arvostetaan tai jossain tapauksissa voi-

daan jopa edellyttää. (Korhonen & Törmä 2011, 157; Poikela 2005, 64.)  

 

Edellä esitetyt seikat yliopiston opettajan työtehtävistä, työurasta ja kelpoisuusvaatimuk-

sista sekä yleisemmin yliopisto-opetuksen päämäärästä (luku 2.1) liittyvät vahvasti tutki-

mukseen, mistä johtuen termi ”opettaja” on hieman ristiriitainen. Jossain tapauksissa pu-

hutaankin tutkijaopettajasta tai opettajatutkijasta (esim. Poikela 2001, 25; Wager 2003, 
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429). Tässä tutkielmassa viittaan yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöön yksinkertais-

tetusti ”opettaja” termillä, sillä konteksti - yliopisto ja opetus - on tässä tutkielmassa läsnä 

koko ajan enkä näin ollen koe tutkijaopettaja erittelyä merkittäväksi. 

 

Yliopisto-opetus 

 

Koska yliopiston tehtävänä on ”antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta” (Yliopis-

tolaki 2009/558, 2§), yliopisto-opetuksessa ei riitä valmiin tiedon esittäminen, vaan tar-

koituksena on opettaa, kuinka tieto syntyy ja jäsentyy (Saarinen 2020, 165). Yliopisto-

opetuksen yhteydessä puhutaan usein yliopistopedagogiikasta. Nevgi ja Lindblom-

Ylänne (2003a, 15) pohtivat syvemmin yliopistopedagogiikka-termiä. Pedagogiikka-sa-

naan sisältyy nuorten ja lasten kasvatus, mikä sinänsä on ristiriitaista, sillä yliopisto-opis-

kelijat ovat biologiselta iältään aikuisia. Yliopisto-opetuksen yhteydessä pedagogiikalla 

ei viitatakaan perinteiseen kasvatustehtävään, vaan pedagogiikka-sanan käyttö perustuu 

yliopistokontekstissa opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja ymmärryksen kehittämiseen 

sekä asiantuntijuuteen kasvattamiseen. Nevgi ja Lindblom-Ylänne (2003) kiteyttävät yli-

opistopedagogiikan seuraavanlaisesti: 

Yliopistopedagogiikka tarkoittaa yliopiston opiskelijoiden ohjaamista 
ja kasvattamista täysivaltaisiksi oman tieteenalansa asiantuntijoiksi ja 
tutkijoiksi. Tämän ohjauksen ja kasvatuksen tulee toteutua kaikissa 
yliopiston eri opetusmuodoissa: luennoilla, seminaareissa, ryhmäteh-
tävissä, harjoitustöissä sekä proseminaari ja pro gradu -tutkielmien 
ja väitöskirjojen ohjauksessa. (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003a, 17.) 

 
Näin ollen yliopisto-opetuksen päämääränä on kasvattaa opiskelijoista asiantuntijoita ja 

tutkijoita. Jotta tämä toteutuisi, tulee opetuksen sisällön ja pedagogisten ratkaisujen tukea 

tätä päämäärää (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003a, 25.) Yliopisto-opetuksessa ei kuiten-
kaan ole tarkoitus mennä ”miten” opetetaan, ”mitä” opetetaan edelle – eli tekniikka ei voi 

mennä sisällön edelle (Hämeen-Anttila 2006, 11—12). Yliopisto-opetus ei rakennu ala- 

ja yläkoulun opetuksen tavoin opettajan auktoriteetin varaan, vaan siinä huomioidaan 

myös opiskelijoiden vastuu oppimisesta (Himanka 2009, 171). Opetusta ei voida myös-

kään rakentaa täysin opiskelijoiden vastuun varaan - toisin sanoen ei voida olettaa opis-

kelijoiden olevan niin itseohjautuneita, että he kykenevät itsenäisesti omaksumaan aka-

teemisen pätevyyden (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003, 15). Yliopisto-opetuksessa 
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näyttää pohjimmiltaan olevan kyse eräänlaisesta keskitiestä, jossa opiskelijoita ei voida 

ohjeistaa loputtoman yksityiskohtaisesti eikä myöskään luottaa heidän itseohjautuvuu-

teensa täydellisesti, kuten Poikela (2005, 64) kiteyttää. 
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3 Oppimisnäkemykset ja opetuskäytännöt 

 
 
3.1 Oppimisnäkemykset 

 
Opettajan valitsemat opetuskäytännöt perustuvat pitkälti opettajan henkilökohtaiseen op-

pimiskäsitykseen. Oppimiskäsitys sekoitetaan herkästi oppimisnäkemykseen, mutta nii-

den ero on kuitenkin selkeä: Oppimisnäkemyksillä viitataan yleisemmällä tasolla oppi-

misteorioihin, joiden pohjalta yksilö taas muodostaa henkilökohtaisen oppimiskäsityk-

sensä (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003b, 82.) Tässä tutkielmassa esittelen kaksi vahvim-

missa asemassa olleet oppimisnäkemykset, joista käytän termejä behaviorismi ja kon-

struktivismi. Lisäksi otan tarkasteluun myös humanistisen oppimisnäkemyksen johtuen 

siitä, että se saatetaan herkästi sekoittaa konstruktivismin kanssa (Rauste von Wright 

1997, 20). On huomioitava, että oppimisnäkemykset esitetään usein korostetusti, jotta 

niiden erot saadaan selkeämmin esille. Näin ollen oppimisnäkemykset eivät ole aivan niin 

jyrkkiä kuin ne esitetään.  

 

Behaviorismi 

 

Behaviorismi pohjautuu luonnontieteelliseen tutkimussuuntaukseen, empirismiin, jonka 

ajatuksia behaviorismi sitten sovelsi ihmisten käyttäytymisen tutkimukseen. Yhtenä mer-

kittävimmistä teorioista behaviorismin synnylle pidetään B.F Skinnerin (1938) väline-

ehdollistumisen teoriaa, jossa perusajatuksena on palkitsemisen ja palkitsematta jättämi-

sen vaikutus yksilön käyttäytymiseen: Palkitsemalla, esimerkiksi antamalla palautetta toi-

votusta toiminnasta, pystytään vahvistamaan tiettyä käyttäytymistä ja taas olemalla rea-

goimatta ei-toivottuun toimintaan pystytään heikentämään tai ”hävittämään” tietty käyt-

täytyminen. (Nevgi & Lindblom-Ylänne. 2003b, 86.) 

 

Behaviorismissa keskeistä oppimisen kannalta onkin välitön positiivinen vahvistaminen 

eli palaute, joka voi olla oppimistilanteessa esimerkiksi opettajan kommentti tai hymy. 

Sen sijaan negatiivista vahvistamista, esimerkiksi rangaistusta tai uhkaamista, ei hyödyn-

netä, sillä sen huomattiin joissain tapauksissa lisäävän ei-toivottua toimintaa. Välittömän 
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palautteen lisäksi behaviorismissa keskeistä on ulkopuolelta tulevat ärsykkeet. Oppimis-

prosessin nähdään varsinaisesti alkavan, kun oppijaan kohdistuu jokin ärsyke, esimer-

kiksi opettajan kysymys. (Nevgi ym. 2003b, 86.) 

 

Behavioristinen oppimisnäkemys tarkastelee oppimista melko mekaanisena tapahtu-

mana, jossa oppiminen on ensisijaisesti tiedon lisääntymistä ja sen nähdään onnistuvan 

parhaiten, kun oppiminen tapahtuu pienistä osista kohti isompaa kokonaisuutta. Koska 

behavioristisen oppimisnäkemyksen mukaan oppimisen tarkoituksena on herättää opis-

kelijoissa tiettyjä reaktioita tarjoamalla tiettyjä ärsykkeitä, opetuksen tavoitteiden ja kei-

nojen tulee olla tarkoin suunniteltu. Tämä johtaa opetussuunnitelman yksityiskohtaisuu-

teen ja joustamattomuuteen, mikä tekee myös opetustilanteesta joustamattoman: Opetta-

jan tulee noudattaa opetussuunnitelmaa tarkasti ja opettaa ennalta määrätyt asiat opiske-

lijoille. (Rauste von Wright 1994, 123; Rauste von Wright, Wright, Soini & Von Wright 

2003, 18.) Näin ollen behavioristinen oppimisnäkemys on pitkälti muodostanut opetuk-

sesta opettajakeskeistä ja arvioinnista konkreettisten tulosten kautta mitattavaa (Korpi-

saari 2004, 208—209). Kaiken kaikkiaan behaviorismi tarkastelee oppijaa oppimispro-

sessissa passiivisena tiedon vastaanottajana, jolloin merkittävää on ulkopuolelta tuleva 

motivointi ja toiminnan ohjaaminen (Nevgi ym. 2003b, 86; Enkenberg 2000, 11). 

 

Behavioristista oppimisnäkemystä on kritisoitu oppijan passiivisesta tiedonvastaanotta-

jan roolista. Tämänkaltainen toiminta ei tuota toivotunkaltaista oppimista, sillä passiivi-

sen roolin vuoksi opiskelija ei pysty säätelemään tai ohjaamaan itse oppimistaan. (Nevgi 

ym. 2003b, 89.) Lisäksi behaviorismi on saanut kritiikkiä ihmisen ”mekanisoimisesta”, 

jolla viitataan behaviorismin näkemykseen siitä, että ihminen oppii yksiselitteisesti rea-

goimalla ärsykkeisiin. Mekanisoidessaan ihmistä behaviorismi jättää huomioimatta sekä 

yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet että eri ikävaiheeseen kuuluvat kyvyt ja valmiudet 

oppia. (Korpisaari 2003, 210.) Myös behaviorismiin liittyvää arviointikäytäntöä on kriti-

soitu, sillä opetuksessa arvioidaan herkästi sitä, kuinka hyvin opiskelija muistaa opettajan 

opettamat asiat sellaisenaan. (Nevgi ym. 2003b, 90). Tämä taas johtaa herkästi asioiden 

pinnalliseen oppimiseen, jolloin oppiminen ei ole kestävää eikä todellista oppimista ta-

pahdu (Weimer 2013, 176). 
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Yksipuolisuudestaan huolimatta behavioristinen oppimisnäkemys on vahvasti läsnä ny-

kypäivän opetuksen ja arvioinnin käytännöissä. Tämä johtuu sen yksinkertaisesta toteut-

tamistavasta - opettaja suunnittelee tunnin, opettaa ennalta määrätyn aiheen ja varmistaa, 

että oppilaat ovat oppineet vaadittavat asiat. Mikään muu oppimisnäkemys ei tarjoakaan 

yhtä yksinkertaista mallia opetuksen toteuttamiseen.  (Nevgi ym. 2003b, 90.) Lisäksi Kor-

pisaari (2004, 210) arvioi behaviorististen opetuskäytäntöjen hyödyntämisen johtuvan 

osittain sen vahvasta asemasta opettajien henkilökohtaisissa opetuskäytännöissä, asen-

teissa ja tottumuksissa.  

 

Konstruktivismi 

 

Konstruktivistinen oppimisnäkemys syntyi, kun kognitiivisen psykologian ajatukset al-

koivat saamaan kannatusta kasvatuksen tutkijoiden parissa. Varsinaisesti konstruktivismi 

perustuu kognitiivisen psykologian ajatukseen siitä, että ihmisillä on sekä yleisiä että yk-

silöllisiä toimintaprosesseja ja valmiuksia, joiden perusteella oppiminen tapahtuu. Tar-

kemmin sanottuna konstruktivismi tarkastelee oppimista yksilön aktiivisena tiedon ra-

kentumisprosessina, konstruointina, jossa on havaittavissa jokaiselle ihmiselle tyypillisiä 

toimintoja, mutta samaan aikaan tiedon rakentumiseen vaikuttavat jokaisen yksilön tieto-

pohja ja aikaisemmat kokemukset. Näin ollen konstruoitava tieto ei siirry behaviorismin 

kaltaisesti oppijaan sellaisenaan vaan se muodostuu jokaiselle eri tavoin. (Rauste von 

Wright 1994, 131—132; Tynjälä 2003, 224.) 

 

Konstruktivismi näkee oppimisen tilannesidonnaisena ja sosiaalisena tapahtumana. Op-

pimisen tilannesidonnaisuudella tarkoitetaan sanojen mukaisesti sitä, että oppiminen si-

toutuu johonkin tiettyyn tilanteeseen, mikä taas tarkoittaa yksilöiden erilaisia havaintoja 

ja tulkintoja tietystä tilanteesta. Näin ollen oppimisprosessissa korostuu yksilön toimin-

nan merkitys. (Rauste von Wright 1994, 132.) Oppimisen sosiaalisella luonteella puoles-

taan viitataan tiedon rakentumiseen vuorovaikutuksessa – siihen, että oppimiseen vaikut-

taa yksilön ja ympäristön vuorovaikutus. Konstruktivismilla ei tarkoitetakaan yhtä oppi-

misnäkemystä, vaan pikemminkin oppimisnäkemyksien suuntausta, jonka alaluokat vaih-

televat sen mukaan, mitä konstruktivismin pääperiaatteita ne korostavat, esimerkiksi so-

siaalinen konstruktivismi korostaa edellä mainittua tiedon sosiaalista rakentumista ja 
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kognitiivinen konstruktivismi korostaa yksilön sisäistä prosessia. (Nevgi ym. 2003b, 

106). Konstruktivismissa merkittävänä näyttäytyy myös oppijan kasvun sekä itseohjau-

tuvuuden ja -reflektion kehittyminen. Tällöin päämääräksi ei muodostu ainoastaan beha-

viorismin kaltaisesti uuden tiedon opettaminen vaan myös oppimaan oppiminen. (Rauste 

von Wright 1997, 17, 19.) 

Kun opetus pohjautuu konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen, opetussuunnitelmassa ei 

ole eritelty yksityiskohtaisesti opetettavia asioita ja toimintatapoja, vaan opetussuunnitel-

massa esitetään oleellisemmat tavoitteet pääpiirteittäin. Koska konstruktivismissa tiedon 

nähdään rakentuvan opiskelijan sisäisessä prosessissa, opettajan päätavoitteeksi tulee sel-

laisten oppimisympäristöjen luominen, jotka herättävät opiskelijassa kysymyksiä. Näin 

opiskelija toimii oppimisessa aktiivisessa roolissa ja opettaja taas toimii auttajana. Sa-

malla opettaja auttaa opiskelijoita kehittämään heidän ajattelu- ja ymmärtämisentaitojaan. 

(Rauste von Wright 1997, 19.) 

Vaikka konstruktivismi antaa hyvät ehdot opetukselle, tuottaa se myös haasteita käytän-

nön järjestelyissä, sillä se ei tarjoa behaviorismin kaltaisesti selkeää mallia opetuksen to-

teuttamiseen. Lisäksi konstruktivismi vaatii myös siinä mielessä opettajalta enemmän, 

sillä hänen tulee opetuksen sisällöllisen hallinnan lisäksi ymmärtää erilaisia oppimispro-

sesseja, ja yksilöllisiä lähtökohtia sekä opetukseen liittyviä vuorovaikutusprosesseja. 

(Rauste von Wright 1994, 136; Nevgi ym. 2003b, 90.) 

 
Humanismi 

 

Humanistisessa oppimisnäkemyksessä oppiminen perustuu opiskelijan kokemukseen ja 

itsereflektioon, jolloin oppimisen päämääräksi muodostuu henkinen kasvu ja itseohjautu-

vuus. Opettajan tehtävänä on taas tukea tätä kasvua. Tästä seikasta johtuen tämä oppimis-

näkemys saattaa sekoittua konstruktivistisen oppimisnäkemyksen kanssa. Humanistisen 

oppimisnäkemyksen ääritulkinnan myötä opetuksesta muodostuu täysin opiskelijaläh-

töistä, jolloin opettaja antaa aiheen ja opiskelijoiden tehtävänä on muodostaa tieto täysin 

itsenäisesti. Tällöin opetuksen päätavoitteena näyttäytyy se, että opiskelija saa itse valita 

mitä ja miten oppii. (Rauste von Wright 1997, 17; 20.) Humanismin ääritulkinnan 
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seurauksena saatetaan myös yliarvioida opiskelijoiden itseohjautuvuutta, jolloin opetta-

jan toiminnasta tulee toissijaista, ellei mitätöntä. Tarkemmin sanottuna opiskelijan itse-

ohjautuvuuden yliarvioiminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa opiskelijan uskotaan sel-

viävän monimutkaisimmistakin tehtävistä yksinään. Opetuksen päätavoitteeksi muodos-

tuu opiskelijan oma valinta siitä, mitä hän saa opiskella. (Rauste von Wright 1997, 20.) 

Kuitenkaan konstruktivistinen oppimisnäkemyksen päämääränä ei ole opiskelijoiden ak-

tiivinen toiminta, sillä se ei sisällä ”pedagogista itsetarkoitusta”, kuten Rauste von Wright 

(1997, 20) ilmaisee, vaan se näyttäytyy enneminkin keinona suunnitellun opetustilanteen 

ja tavoitteiden toteuttamiseksi.  

 

3.2 Opetuskäytännöt 

 

Opetuskäytäntöjä voidaan jaotella eri tavoin, mutta tässä tutkielmassa tarkastelen opetus-

käytäntöjä opettaja- ja opiskelijakeskeisyyden näkökulmasta. Kun tarkastellaan opetus-

käytäntöjä luvussa 3.1 esitettyjen oppimisnäkemyksien mukaisesti, nähdään, että opetta-

jakeskeiset opetuskäytännöt perustuvat behaviorismiin ja opiskelijakeskeiset opetuskäy-

tännöt taas konstruktivismiin. On kuitenkin huomioitava, että vaikka opettajakeskeiset 

opetuskäytännöt pohjautuvat behaviorismiin niiden käytössä on harvemmin nykypäivänä 

kyse behavioristisesta oppimisnäkemyksestä, sillä sosiokonstruktivistinen ja konstrukti-

vistinen oppimiskäsitys ovat pitkälti hyväksyttyjä oppimisnäkemyksiä. Sen sijaan opet-

tajakeskeisten käytäntöjen käyttöön vaikuttaa usein niiden yksinkertaisuus ja näin myös 

opiskelijakeskeisten käytäntöjen haasteellisuus. Siinä missä opettajakeskeinen opetus an-

taa selkeät toimintatavat ja käytännönohjeet opetuksen toteuttamiseen, opiskelijakeskei-

nen opetus vaatii opettajalta eri käytäntöjen soveltamista kulloisenkin tilanteen mukai-

sesti (Rauste von Wright 1997, 19; Nevgi ym. 2003b, 90.) 

 

Seuraavaksi tarkastelen opettaja- ja opiskelijakeskeisiä käytäntöjä Weimerin (2013) erit-

telemien viiden pääulottuvuuksien mukaisesti. Weimer (2013) keskittyy teoksessaan sii-

hen, miten korkeakouluopetuksesta saadaan opiskelijakeskeisempää eli konstruktivisti-

sen oppimisnäkemyksen mukaisempaa – sellaista, joka palvelee syvempää oppimista. On 

huomioitava näiden käytäntöjen seurauksien olevan yleistyksiä siitä, minkälaista oppi-

mista opettajakeskeiset tai opiskelijakeskeiset opetuskäytännöt tuottavat, mutta 
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pääpiirteittäin opiskelijakeskeisten käytäntöjen nähdään luovan kestävämpää ja syvem-

pää oppimista sekä oppimaan oppimisen taitoja kuin opettajakeskeisien opetuskäytäntö-

jen (Rauste von Wright, Wright, Soini & Von Wright 2003; Weimer 2013). Kuitenkin 

yksilölliset erot, kuten oppimistyyli, vaikuttavat siihen, miten yksilö oppii ja tätä kautta 

taas siihen, minkälaisen merkityksen erilaiset opetuskäytännöt saavat (McDaniel, Cahill, 

Robbins & Wiener 2014). Näin ollen seuraavaksi esitettävien opetuskäytäntöjen ei ole 

tarkoituksena toimia ”hyvän opetuksen” mallina, vaan tarkoituksena on esittää, kuinka 

opetuksesta saadaan opiskelijakeskeisempää - sellaista, joka antaa opiskelijoille valmiu-

det oppia metakognitiivisia taitoja ja itseohjautuvuutta. Tämänkaltainen opetus taas pal-

velee paremmin luvussa 2 esitettyä yliopiston tehtävää opiskelijoiden kasvattamisesta 

kriittisesti ajatteleviksi kansalaisiksi.  

 

Opettajan rooli  

 

Ensimmäisessä ulottuvuudessa, opettajan roolissa (the role of the teacher), on kyse siitä, 

minkälaisen roolin opettaja ottaa – opettajakeskeisen vai opiskelijakeskeisen. Opettaja-

keskeistä roolia luonnehditaan ”kaikkitietävänä esiintyjänä”. Opettajan näyttäytyessä 

kaikkitietävänä, opiskelijoiden tehtäväksi muodostuu tiedonvastaanottaminen, ja opetta-

jan tehtäväksi taas tiedon siirtäminen. Tiedon siirtäminen onnistuu puolestaan tehokkaim-

min tiiviin ja selkeän tietokokonaisuuden esittämisellä, mikä puolestaan siirtää opettajan 

huomion ja työpanoksen hänen omaan toimintaansa. (Weimer 2013, 62; Wright 2011, 

93). 

 

Opiskelijakeskeistä roolia taas luonnehditaan ohjaajaksi, auttajaksi ja valmentajaksi. Täl-

löin päämääränä on, että opettaja auttaa opiskelijoita konstruoimaan uuden tiedon siten, 

että he peilaavat sitä aikaisempiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa. Opiskelijakeskeinen rooli 

näyttää tuottavan tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa oppimista kuin opettajakes-

keinen rooli kahdesta syystä. Ensinnäkin roolin tehokkuus perustuu siihen, että opettajan 

huomio kohdistuu opiskelijoihin, jolloin opettaja pystyy tarkastelemaan heidän tieto- ja 

taitotasojansa. Näiden havaintojen pohjalta opettaja taas pystyy muokkaamaan opetuksen 

opiskelijoiden kykyjen mukaisesti. Toiseksi roolin tehokkuus perustuu opiskelijoiden ak-

tiiviseen osallistumiseen. Opiskelijoiden tehtävänä ei ole muistiinpanojen kopioiminen, 
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vaan omien esimerkkien, kysymyksien ja hypoteesien muodostaminen opettajan avustuk-

sella. (Weimer 2013, 61—63; myös Nevgi, Lonka & Lindblom-Ylänne 2009, 239.) Opet-

tajan rooli onkin merkittävässä asemassa opiskelijakeskeisen opetuksen toteuttamisessa, 

sillä muiden opiskelijakeskeisten opetuskäytäntöjen toteuttaminen riippuu pitkälti siitä, 

minkälaisen roolin opettaja valitsee itselleen (Weimer 2013, 59).   

 

Vallan tasapaino  

 

Toinen ulottuvuus on vallan tasapaino (the balance of power). Tässä ulottuvuudessa on 

kyse siitä, kuka päättää kurssin erilistasta ohjeista. Kun valta on opettajalla, opettaja mää-

rittelee tarkasti kurssin säännöt, toteutustavat, kurssimateriaalin, tehtävät ja palautuspäi-

vämäärät. (Weimer 2013, 89.) Tämä näyttäytyy ongelmallisena, kun yliopisto-opetuksen 

yhtenä tavoitteena on opiskelijoiden itseohjautuvuus, sillä opettajan täydellinen kontrolli 

ei anna opiskelijoille mahdollisuuksia toimia itseohjautuvasti. Sen sijaan itseohjautu-

vuutta voidaan tukea jakamalla valtaa myös opiskelijoille kurssin käytäntöjen suhteen. 

Tarkoituksena ei ole se, että opiskelijat päättävät kaikesta, vaan opiskelijoilla tulisi olla 

mahdollisuus päättää jostakin. Tämä päätös voi esimerkiksi liittyä kurssikäytäntöihin, ar-

viointikäytäntöihin tai kurssitehtävän tekemiseen: Opettaja voi esimerkiksi antaa kolme 

tehtävää, joista opiskelija valitsee itselleen mieluisan. (Weimer 2013, 94—95.)  

 

Vallanjakamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon opiskelijoiden lähtötaso. Opettaja ei 

voi esimerkiksi olettaa, että ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat osaisivat määritellä it-

selleen oppimista edistävät ja kurssin aiheeseen sopivat kurssikirjat. (Weimer 2013, 94) 

Useat yliopistoon tulevat opiskelijat aloittavatkin opintonsa melko riippuvaisina opiske-

lijoina, sillä heidän aikaisemmat opintonsa perustuvat pääsääntöisesti muodolliseen kou-

lutusorganisaatioon, jossa heidän ei ole tarvinnut ottaa samalla tavalla vastuuta omasta 

oppimisestaan kuin yliopistossa (Pasanen 2001, 45). Ensimmäisen vuosikurssin opiskeli-

joiden kohdalla opettaja voi toteuttaa vallanjakamista esimerkiksi antamalla esimerkkejä 

aiheista ja kurssikirjoista, jotka sopivat kyseessä olevaan kurssiin, joiden pohjalta opis-

kelijat voivat valita oman kiinnostuksensa mukaan mielekkäät kurssikirjat tai halutessaan 

etsimään itselleen sopivan kurssikirjan. (Weimer 2013, 94—95). Weimer (2013, luku 4) 

esitteleekin useita tämänkaltaisia käytäntöjä vallanjakamiseen.  
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Vallanjakamisen merkitys perustuu opiskelijoiden itseohjautuvuuden kehittymiseen, 

mutta sen vaikutus näkyy myös opiskelijan ja opettajan välisen suhteen muuttumisena – 

kun opiskelijoilla on mahdollisuuksia valita ja vaikuttaa erilaisiin kurssikäytäntöihin, 

opiskelijat eivät koe itseään niin voimattomina, kuin he kokisivat erittäin tarkoin määri-

teltyjen kurssikäytäntöjen suhteen. Weimer (2013) onkin havainnut vallanjakamisen vai-

kuttavan positiivisesti opiskelijoiden halukkuuteen noudattaa kurssikäytäntöjä. Kun opis-

kelijat saavat itse vaikuttaa heidän työskentelyään ja osallistumistaan koskeviin käytän-

töihin, he kokevat kontrollin tunnetta, mikä puolestaan vähentää opiskelijoiden tarvetta 

vastarinnalle käytäntöjen suhteen. (Weimer 2013, 93.) Vallanjakaminen vaikuttaa posi-

tiivisesti myös luokkahuoneilmapiiriin. Se määrittelee uudelleen opiskelijan ja opettajan 

välisen suhteen tehden siitä tasavertaisemman ja luoden tunteen siitä, että kurssi kuuluu 

kaikille, ei vain opettajalle. (Weimer 2013, 97).  

 

Sisältötoiminto 

 

Kolmas ulottuvuus on kurssin sisältötoiminto (the function of content), jossa tarkastellaan 

sitä, mitä opetetaan (sisältö) ja miten opetetaan (opetusmenetelmä). Opettajakeskeisessä 

sisältötoiminnossa pyritään tuomaan esille kaikki opetussuunnitelmassa esitetyt tiedot. 

Tällöin päämääräksi muodostuu laajan tietokokonaisuuden opettaminen, jonka seurauk-

sena myös opetusmenetelmistä muodostuu opettajakeskeisiä, sillä laaja tietokokonaisuus 

pystytään opettamaan parhaiten luennoimalla. (Weimer 2013, 108; Mungaga & Ssenkusu 

2019, 17.) Haitallisena opettajakeskeinen sisältötoiminto näyttäytyy erityisesti oppimisen 

kannalta, sillä kurssilla ei jää tällöin tilaa oppia oppimistaitoja. Lisäksi opettajakeskeinen 

sisältötoiminto johtaa herkästi asioiden pinnalliseen oppimiseen, sillä opiskelijoille ei ole 

samanlaista mahdollisuutta soveltaa uutta tietoa kuin esimerkiksi luennoinnin ohessa jär-

jestettävissä ryhmä- tai parikeskusteluissa. (Weimer 2013, 119—121.)  

 

Oppimistaitojen oppiminen ja asioiden syvällisempi ymmärtäminen onnistuvat paremmin 

opiskelijakeskeisen sisältötoiminnon avulla. Sisältötoiminnosta saadaan opiskelijakes-

keisempää rajaamalla opetuksen sisältöä, hyödyntämällä todellisen elämän aineistoja ja 

sisällyttämällä sellaisia toimintoja opetukseen, jotka aktivoivat opiskelijoita. Opetuksen 
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sisällön rajaaminen on kuitenkin haastavaa, sillä sitä pidetään usein uskottavuuden mit-

tarina. Näin ollen opettajan ammatillinen uskottavuus ja kurssin arvostus tuntuvat her-

kästi laskevan, kun sisältöä rajataan. Lisäksi haasteita tuottaa myös kurssi, jonka sisältö 

liittyy olennaisesti toisen kurssin sisältöön. (Weimer 2013, 119; 123—124). Kuitenkin 

Weimer (2013, luku 5) tuo esille useita käytännön ohjeita rajatumman sisältötoiminnon 

toteutumiseen. Sen sijaan aktivoivien toimintojen soveltaminen opetukseen näyttäytyy 

helpommalta, sillä se ei vaikuta opettajan uskottavuuteen samalla tavoin ja niiden toteut-

tamiseen on kehitetty erilaisia malleja (Weimer 2013, 124), esimerkiksi Hyppönen ja 

Lindén (2009) ovat koonneet kattavan käsikirjan erilaisista opiskelijakeskeisistä aktivoin-

timenetelmistä.  

 

Vaikka opetuksen sisällön rajaaminen kuulostaa ongelmalliselta, se tukee syvällisempää 

oppimista ja opiskelutaitojen kehittymistä (Weimer 2013, 119). Weimer (2013) näkee 

laajan tietokokonaisuuden luennoinnin hyödyttömänä siinä mielessä, että opiskelijat 

unohtavat herkästi opettajan luennoimat asiat. Tämän havaitsi myös esimerkiksi Bacon 

ja Stewart (2006) pitkittäistutkimuksessaan. He havaitsivat opiskelijoiden unohtavan kah-

den vuoden päästä lähes kaiken sisällön, joka kurssin aikana käsiteltiin. He ehdottavat 

tutkimuksensa pohjalta Weimerin (2013) kaltaisesti, että opetuksen sisältöä tulisi rajata, 

jotta pystytään luomaan syvempää oppimista, sillä aiheet, jotka käsitellään vain nopeasti 

läpi, eivät jää mieleen merkityksellisellä tavalla (2006, 189; myös Nevgi & Lindblom-

Ylänne 2019, 144). Täten oleellisempaa on käsitellä opetuksen aikana rajatumpi sisältö, 

sillä se mahdollistaa asioiden syvällisemmän käsittelyn, joka synnyttää syvempää oppi-

mista ja jonka myötä myös opiskelijoiden oppimistaidot kehittyvät. Yksinkertaisimmil-

laan on kyse siitä, että oppimistaitoja kehittävien opetusmenetelmien käyttäminen ei ole 

mahdollista laajan sisällön kanssa, vaan opiskelijakeskeisten opetusmenetelmien hyödyn-

täminen onnistuu rajatumman sisällön myötä.  

 

Oppimisen vastuu 

 

Neljännessä ulottuvuudessa, oppimisen vastuussa (the responsibility for learning) on 

kyse siitä kummalla, opettajalla vai opiskelijalla, on vastuu oppimisesta. Kun vastuu op-

pimisesta on opettajalla, opettaja pyrkii kontrolloimaan opiskelijoiden toimintaa 
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asettamalla erilaisia vaatimuksia, rajoituksia ja käytäntöjä, kuten läsnäolopakon, puhelin-

kiellon ja rangaistuksen myöhästymisestä. (Weimer 2013, 145.) Suomalaisessa yliopisto-

opetuksessa opettajat harvemmin turvautuvat radikaaleihin käytäntöihin ja sääntöihin, 

mutta näiden esimerkkien avulla hahmotetaan, millaista opettajan kontrolli voi äärimmil-

lään olla. Opettajan asettamien tarkkojen käytäntöjen tarkoituksena on säädellä opiskeli-

jan toimintaa siten, että hänen olisi helpompi ja toisaalta myös ”pakko” oppia. Tämänkal-

tainen toiminta vaikuttaa opiskelijoihin vain pinnallisella tasolla, jolloin opiskelijat eivät 

ota todellista vastuuta oppimisestaan eikä heidän itseohjautuvuutensa pääse kehittymään 

(Weimer 2013 145—146). 

 

Sen sijaan luomalla tietynlaiset edellytykset opiskelijat, tai ainakin suurin osa opiskeli-

joista, alkaa vähitellen hyväksyä vastuunsa oppimisesta. Tarkemmin sanottuna näiden 

edellytyksien tehtävänä on luoda sellainen luokkahuoneilmapiiri, jossa opiskelijat moti-

voituvat ottamaan vastuuta oppimisestaan. Ne eivät suoraan saa opiskelijoita toimimaan, 

vaan päämääränä on, että luokkahuone ilmapiiri motivoi heitä toimimaan Opettajan tulee 

aluksi tunnistaa ne käytännöt, jotka tekevät opiskelijoista riippuvaisia opettajan toimin-

nasta. (Weimer 2013, 146—147.)  

 

Luokkahuoneilmapiiri rakentuu opettajan ja opiskelijoiden välisistä sekä opiskelijoiden 

keskinäisistä suhteista (Fraser 2014, 11, 94; Weimer 2013, 160; Repo-Kaarento, Levan-

der & Nevgi 2009, 106). Weimer (2013) esittää viisi tekijää, jotka vaikuttavat keskeisesti 

opettajan ja opiskelijoiden väliseen suhteeseen tehden luokkahuoneilmapiiristä opiskeli-

jakeskeisemmän. Tarkoituksena ei ole esittää, mistä positiivinen luokkahuoneilmapiiri 

rakentuu, vaan miten luodaan edellytykset sellaiselle luokkahuoneilmapiirille, jossa opis-

kelijat alkavat ottamaan vastuuta.  

 

Ensimmäinen näistä on seuraamukset. Jos opiskelijat tulevat esimerkiksi 5 minuuttia 

myöhässä luennolle ja opettaja kertoo myöhässä olleille opiskelijoille, mitä on ensimmäi-

sen viiden minuutin aikana käyty läpi tai, jos opettaja rakentaa luennon siten, että hän 

huomioi mahdolliset myöhästymiset siten, että hän ei käy mitään oleellista ensimmäisten 

minuuttien aikana läpi, opiskelijat oppivat tämän. Tällainen käytäntö viestii opiskelijoille, 

että heidän on hyväksyttävää tulla myöhässä luennolle. Tällöin opettajat vahvistavat 
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opiskelijoiden käyttäytymistä, joka tekee opiskelijoista vähemmän vastuussa olevia siitä, 

mitä heidän tulee tehdä oppijoina. Sen sijaan opettajan tulisi toimia siten, että opiskelijat, 

jotka tulevat myöhässä, eivät saisi ilman omaa toimintaa tietoa siitä, mitä on käsitelty, 

vaan heidän vastuullaan olisi selvittää tämä tieto joko opettajalta tai muilta opiskelijoilta. 

(Weimer 2013, 151.) Tämänkaltaiset toiminnot eivät saa opiskelijoita varsinaisesti toimi-

maan, vaan ne motivoivat heitä toimimaan ja ottamaan vastuuta oppimisestaan (Weimer 

2013, 149).  Tämä esimerkki havainnollistaakin opettajan ja opiskelijoiden välisen suh-

teiden monimutkaisuutta. Opettajan toiminnan päämääränä on ollut oppimisen tukemi-

nen, mutta samalla se on vaikuttanut opiskelijoiden itseohjautuvuuteen.  

 

Toinen opettajan ja opiskelijan väliseen suhteeseen vaikuttava tekijä on johdonmukai-

suus, jolla tarkoitetaan opettajan ennalta-arvattavuutta eli hänen sanojensa ja käyttäyty-

misensä keskinäistä johdonmukaisuutta. Jos opettaja esimerkiksi sanoo kysymyksien ja 

kommenttien olevan tervetulleita, mutta hän käsittelee luennon aiheen nopeaan tahtiin ja 

lopuksi kysyy ”onko jotain kysyttävää”, opettaja viestii opiskelijoille, että heidän kysy-

myksensä ovat tervetulleita vain silloin, kun opettaja niitä kysyy. Kuulijat saavat tällöin 

kaksi viestiä, jotka ovat ristiriidassa toistensa kanssa ja näistä kahdesta viestistä sanaton 

viesti on usein vahvempi. (Weimer 2013, 153.) Ytimenä johdonmukaisuudessa on se, 

kuinka opiskelijat tulkitsevat opettajan johdonmukaisuutta, ja miten tämä prosessi osal-

taan rakentaa luokkahuoneilmapiiriä. Päämääränä on ollut avoin ja keskusteleva ilma-

piiri, mutta opettajan toiminta on viestinyt opiskelijoille jotakin muuta, joka ilmenee 

luokkahuoneilmapiirissä.  

 

Kolmas keskeinen tekijä opettajan ja opiskelijoiden välisen suhteen kannalta on korkei-

den odotuksien asettaminen. Weimer (2013, 155) esittää opiskelijoihin kohdistettujen 

korkeiden odotuksien vaikuttavan keskeisesti opiskelijoiden halukkuuteen oppia. Opetta-

jan asettamat korkeat odotukset, ja sen näyttäminen, että opettaja uskoo opiskelijoiden 

tavoittavan nämä, motivoi ja inspiroi opiskelijoita yrittämään - kun opettaja uskoo opis-

kelijoihin, opiskelijat alkavat uskomaan itseensä (myös Repo-Kaarento, Levander & 

Nevgi 2009, 106).  Neljäs tekijä on välittäminen. Opiskelijoiden välittämisen on havaittu 

olevan yhteydessä opiskelijoiden motivaatioon (Meyers 2009; Wilson 2006). Opettaja 

voi osoittaa välittämistä monella tavalla, kuten vastaamalla sähköposteihin (Weimer 
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2013, 156), käyttämällä huumoria tai henkilökohtaiseen elämään liittyviä esimerkkejä 

opetuksessa (Meyers 2009, 207). Viides opettajan ja opiskelijoiden suhteeseen vaikuttava 

tekijä on oppimiseen sitoutuminen. Kun opettajat ovat sitoutuneet oppimiseen ja näyttävät 

sen, opiskelijat asennoituvat eri tavalla oppimiseen. Opettaja voi osoittaa sitoutumisensa 

monella tavalla, esimerkiksi kysymällä opiskelijoilta mitä he ovat oppineet luennon ai-

kana. (Weimer 2013, 156.) 

 

Lisäksi opiskelijoiden välisillä suhteilla on keskeinen merkitys oppimista edistävän luok-

kahuoneilmapiiriin luomisessa ja ylläpitämisessä. (Fraser 2014, 11, 94; Weimer 2013, 

160; Repo-Kaarento, Levander & Nevgi 2009, 106). Tällöin ratkaisevassa asemassa on 

se, että opiskelijat tiedostavat oman merkityksensä positiivisessa luokkahuoneilmapii-

rissä (Weimer 2013, 162). Jokaisen yksilöllisen merkityksen osoittamisen myötä opiske-

lijat alkavat parhaimmillaan kiinnittämään huomiota omaan käyttäytymiseensä ja tätä 

kautta taas ottamaan vastuuta ilmapiirin muodostumisesta. Opiskelijoiden yksilöllisen 

roolin merkityksen voi osoittaa esimerkiksi listaamalla yhteisesti taululle, milloin ilma-

piiri on opetustilanteessa ollut otollinen ja milloin ei, ja mitä muut opiskelijat tekivät täl-

löin. 

 

Arviointiprosessi ja arvioinnin tarkoitus 

 

Viides ulottuvuus on arviointiprosessi ja arvioinnin tarkoitus (the process and purpose of 

evaluation). Opettajakeskeisen arvioinnin tarkoituksena on mitata, kuinka hyvin opiske-

lija on omaksunut kurssin sisällön. Tällöin arviointiprosessi koostuu pitkälti kurssin lo-

puksi järjestettävästä kokeesta eli tentistä sekä opettajan toteuttamasta arvioinnista, joka 

perustuu ennalta-asetettuihin kriteereihin, joiden perusteella taas annetaan opiskelijalle 

arvosana. Vaikka opettajakeskeinen arviointi onnistuu hyvin mittaamaan tiettyjen fakto-

jen omaksumista tiettynä aikana ja tietyssä paikassa, siihen liittyy haasteita. Ensimmäi-

senä haasteena näyttäytyy se, että ne mittaavat vain tietojen omaksumista, jolloin arvioin-

tiprosessissa ei tarkastella erilaisten taitojen oppimista. Toisena haasteena on, että opet-

tajakeskeinen arviointi harvemmin onnistuu mittaamaan tiedonsoveltamista luokkahuo-

neen ulkopuolella, jolloin seurauksena on asioiden pinnallinen oppiminen. (Wright 2011, 

17; Weimer 2013, 168—169, 184.) Myös Karinen (2013, 123) kirjoittaa siitä, kuinka 



 

 

24 

tentti saattaa johtaa joidenkin opiskelijoiden kohdalla pinnalliseen oppimiseen. Lisäksi 

asioiden pinnalliseen oppimiseen saattaa vaikuttaa myös opettajakeskeisen arviointikäy-

täntöjen luoma merkitys, joka näyttäytyykin kolmantena haasteena. Kun arviointiasteik-

kona toimii arvosanat, opiskelijat usein motivoituvat arvosanoista, jolloin he näkevät 

opiskelun merkityksen arvosanojen kautta, eivät oppimisen tai pysyvän ymmärryksen 

kautta (Weimer 2013, 176). Weimer (2013, 176) ei kuitenkaan ehdota arvosanojen pois-

tamista täysin, sillä se näyttää motivoivan opiskelijoita tehokkaasti, mutta pikemminkin 

päämääränä olisi arvosanojen ja oppimisen parempi tasapaino arviointiprosessissa.  

 

Opiskelijakeskeisessä arvioinnissa oleellista ei ole laajan tietokokonaisuuden omaksumi-

nen, vaan oppimispotentiaalin valjastaminen, jolloin päämääräksi muodostuu sellaisten 

edellytyksien luominen, jotka keskittävät opiskelijan huomion arvosanojen sijaan oppi-

maansa. Tämä onnistuu keskittymällä arviointiprosessissa siihen, mitä opiskelija on yli-

päätään kurssin aikana oppinut (Weimer 2013, 176). Yleisin yliopistossa käytettävä opis-

kelijakeskeinen arviointimenetelmä lienee olevan oppimispäiväkirja, jossa opiskelijan on 

usein tarkoituksena pohtia, mitä hän on kurssin aikana oppinut sekä soveltaa oppimaansa 

aikaisempii kokemuksiinsa ja keksiä uusia esimerkkejä. Toisaalta Jensen, McDaniel, 

Woodard ja Kummer (2014) havaitsivat, että myös tenttien avulla voidaan saavuttaa sy-

vempää oppimista, mutta tällöin tenttikysymyksien tulee olla ”korkeatasoisia” – sellaisia, 

joissa opiskelijat joutuvat esimerkiksi soveltamaan tai analysoimaan oppimaansa.  

 

Lisäksi Weimer (2013, 175) ehdottaa, että opiskelijat tulisi ottaa arviointiprosessiin mu-

kaan. Käytännössä heille pitäisi pikkuhiljaa antaa mahdollisuuksia ja vastuuta omien ja 

muiden töiden arviointiin, jotta heidän itse- ja vertaisarviointitaitonsa pääsevät kehitty-

mään. Weimer (2013) huomauttaa, että opiskelijoille ei voi radikaalisti antaa arviointi-

vastuuta, sillä hyvin harva opiskelija on aikaisemmin arvioinut omia ja muiden töitä. Näin 

ollen on erityisen tärkeää, että opiskelijalle annetaan enenevissä määrin vastuuta arvioin-

tiprosessissa tämän yliopisto-opintojen aikana. (Weimer 2013, 175.)  
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4 Tutkielman toteutus  
 

 

4.1 Tutkielman tarkoitus, tutkimuskysymykset ja lähestymistapa 
 

Tässä tutkielmassa tarkastelen yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia opetusmenetelmistä. 

Tutkimuskysymyksenä toimiikin: Minkälaisia kokemuksia yliopisto-opiskelijoilla on yh-

teiskunta- ja käyttäytymistieteellisen opetuksen perinteisistä opetusmenetelmistä? 

Opetusmenetelmistä on tehty paljon aikaisempia tutkimuksia. Usein tutkimuksissa tar-

kastellaan, kuinka tietty opetusmenetelmä soveltuu tietyn aineen tai aiheen opettamiseen 

(esim. Yli-Panula, Jeronen, Koskinen & Vesterkvist 2020; Leinonen, Kesonen, Asikainen 

& Hirvonen 2017; Rättyä 2017). Vaikka nämä tutkimukset antavat oleellista tietoa, ne 

eivät ole kovin merkittäviä tutkielmani kannalta, sillä niiden tarkoituksena on selvittää eri 

opetusmenetelmien toimivuutta tietyn asiakokonaisuuden osalta. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään puolestaan yksilön subjektiivisiin kokemuksiin opetusmenetelmistä erilai-

sissa tilanteessa. Näin ollen päämääränä ei ole tarkastella pelkästään tietyn opetusmene-

telmän toimivuutta yksilön näkökulmasta, vaan päämääränä on tarkastella myös opetus-

tilanteen sosiaalisiin ja fyysisiin ulottuvuuksiin liittyviä asioita – milloin tietty opetusme-

netelmä on toiminut yksilön näkökulmasta.  

Sen sijaan tutkimukset, joissa selvitetään, mitä yliopisto-opiskelijat arvostavat opetusti-

lanteessa, antavat syvempää vertailupintaa tutkimukselleni. Aikaisempien tutkimuksien 

löytäminen oli haasteellista, sillä tutkimuskontekstilla, suomalaisella yliopisto-opetuk-

sella, on oma erityislaatuisuutensa. Tällä viittaan luvussa 2 esittämääni seikkoihin suo-

malaisesta yliopisto-opetuksesta. Näin ollen tutkimukset, jotka kohdistuvat suomalaiseen 

peruskouluun, ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen, eivät ole vertailukel-

poisia. Suomessa on tehty verrattain vähän tutkimuksia, joissa selvitetään yliopisto-opis-

kelijoiden kokemuksia ja/tai näkemyksiä laadukkaasta yliopisto-opetuksesta, jonka myös 

Tuomainen (2019b, 119) toteaa: Opiskelijoiden näkemyksiä yliopisto-opetuksen laadusta 

on pääsääntöisesti tutkittu englanninkielisissä maissa, kuten Iso-Britanniassa, Yhdysval-

loissa, Kanadassa ja Australiassa (kirjoittajan vapaa suomennos). Tästä johtuen 
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hyödynsin aineiston analysoinnissa myös muissa maissa tehtyjä tutkimuksia yliopisto-

opetuksesta.  

Tutkimusote on luonteeltaan laadullinen sillä, tarkastelen ihmisten ja sosiaalisen maail-

man välisiä merkityksiä sekä tätä kautta pyrin tavoittamaan henkilökohtaisia kuvauksia 

yksilöiden kokemuksista (Vilkka 2021, 94). Näin ollen päämääränä ei ole yleistyksien 

tekeminen tai totuuden löytäminen. Luonnollisena aineistonkeruumenetelmänä taas toi-

mii haastattelu, sillä niiden avulla saadaan laaja-alaista tietoa haastateltavien kokemuk-

sista (Laine 2018, 33). 

 

4.2 Teemahaastattelu 
 
Esioletukseni, että kokemuksista ja opetusmenetelmistä on hankala kertoa niiden moni-

ulotteisuuden vuoksi, ohjasi minut valitsemaan tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelun. 

Teemahaastattelua luonnehditaan usein puolistrukturoiduksi haastatteluksi tarkoittaen, 

että haastattelutilanteessa ei toimita täysin ennalta-asetettujen kysymysten mukaan eikä 

myöskään täysin vapaasti. Sen sijaan teemahaastattelussa toimitaan tutkijan asettamien 

teemojen pohjalta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47; Ruusuvuori & Tiittula 2005a, 11.) Olen-

naista on, että jokainen teema käydään jokaisen haastateltavan kanssa läpi, mutta eri tee-

moja voidaan käsitellä syvällisemmin haastateltavien mukaan (Eskola, Lätti & Vastamäki 

2018, 30). Täten teemahaastattelun käyttö perustuu ennen kaikkea sen joustavuuteen – se 

mahdollistaa keskustelunomaisella tavalla tiedon keruun. Samaan aikaan teemahaastatte-

lun käyttö perustuu käsitykseeni tiedosta ja tiedon rakentumisesta: Näen teemahaastatte-

lun tavoin, että tieto rakentuu vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 48).  

 

Tutkimushaastattelut rakentuivat seuraavan haastattelukysymyksen mukaan: ”Mistä ope-

tusmenetelmistä sinulla on kokemuksia?”. Kysymyksen tarkoituksena oli rajata keskus-

telun aiheet. Näin vältyttiin siltä, että tiedustelisin erikseen jokaisen opetusmenetelmän 

tuttuutta samalla ne esittäen. Tämän jälkeen keskustelimme jokaisesta haastateltavan mai-

nitsemasta opetusmenetelmästä. Jokaisen opetusmenetelmän käsittely alkoi kysymyk-

sellä ”Minkälaisia kokemuksia sinulla on mainitsemastasi opetusmenetelmästä?”. Kuun-

telin haastateltavien kokemuksia aktiivisesti ja esitin kokemukseen liittyviä täsmentäviä 

kysymyksiä, kun haastattelutilanne sen salli. Tämän jälkeen keskustelimme 
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kirjallisuuden perusteella (Abrantes, Seabra & Lages 2007; Tuomainen 2019b; Weimer 

2013) asettamistani teemoista, mikäli ne eivät nousseet haastateltavan kertomuksissa 

esille. Teemoina toimivat ilmapiiri, muut opiskelijat, opetuskäytännöt ja opettaja.   

 

4.3 Haastateltavat ja aineistonkeruu 
 

Yliopisto-opetus muovautuu eri tavoin eri tieteenaloilla, sillä jokaisella tieteenalalla on 

omanlaiset opetus- ja tutkimustyylinsä sekä traditionsa ja toimintatapansa (Tirronen 

2019, 13). Näin ollen päädyin rajaamaan kohderyhmäksi sellaiset tiedekunnat, joiden 

opetus tapahtuu pääsääntöisesti ”perinteisten” opetusmenetelmien mukaisesti. Jätän tar-

kastelematta sellaiset opetusmenetelmät, jotka soveltuvat vain tietyn tiedekunnan tai tie-

tyn aiheen opetuksen järjestämiseen. Konkreettisesti toteutin tämän rajauksen lähesty-

mällä johtamisen ja talouden, kasvatustieteen ja kulttuurin sekä yhteiskuntatieteiden tie-

dekuntien opiskelijoita.   

 

Haastateltavina toimi neljä yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijaa. Jokainen 

oli hieman eri vaiheessa opintojaan: yksi oli neljännen, yksi toisen ja yksi kuudennen 

vuoden opiskelija sekä yksi oli opiskellut kuusi vuotta, joista kaksi ensimmäistä lukeutui 

eri alan opintoihin. Lähestyin haastateltavia Tampereen yliopiston kautta. Aluksi lähetin 

Tampereen yliopistolle tutkimuslupahakemuksen, johon sisältyivät tutkimussuunnitelma, 

tutkimuslupalomake, tiedote haastateltaville ja tietosuojailmoitus. Lähetettyäni tutkimus-

lupahakemuksen Tampereen yliopistolta tuli tieto, että tutkimuslupa on myönnetty, mutta 

he eivät pysty poimimaan tiettyjen tiedekuntien opiskelijoiden sähköposteja ”välittö-

mästi”. Päädyimmekin julkaisemaan haastattelupyynnön Tampereen korkeakouluyhtei-

sön intranetin kautta julkaistavana uutisena, joka kohdennettiin yhteiskunta- ja käyttäy-

tymistieteiden tiedekuntien opiskelijoille. Intranetin kautta tavoitin vain kaksi haastatel-

tavaa.  

 

Seuraavaksi lähdin tavoittamaan lisää haastateltavia tutkimukseen jo osallistuneiden 

kautta lumipallomenetelmällä, eli tiedustelemalla, tuntisivatko he mahdollisesti jotakuta, 

joka haluaisi osallistua tutkimukseen. Toinen haastateltavista kertoi, että intranetissä ole-

vat uutiset eivät välttämättä tavoita kaikkia opiskelijoita johtuen siitä, että sivustolle tulee 

paljon uutisia ja toisaalta siitä, etteivät kaikki opiskelijat seuraa tätä aktiivisesti. 
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Haastateltavan ehdotuksen mukaisesti haastattelupyyntö julkaistiin uudelleen, mikä ei 

kuitenkaan tavoittanut lisää haastateltavia. Pohdin hartaasti, lähdenkö tavoittamaan haas-

tateltavia samalla tavalla myös muista yliopistoista, mutta päädyin kuitenkin hyödyntä-

mään tuttavapiiriäni, sillä aikaisempi prosessi oli aikaa vievää. Tuttavapiiristäni sain 

kaksi haastateltavaa, jotka eivät tunne keskenään ja opiskelevat eri yliopistoissa, ja ovat 

eri vaiheissa opintoja. Haastattelut kestivät viidestäkymmenestä minuutista kahteen tun-

tiin ja litteroitua aineistoa tuli yhteensä 52 sivua. Vaikka neljä haastateltavaa kuulostaa 

määrällisesti pieneltä, koen saamani aineiston riittävänä tutkimusongelman kannalta, sillä 

aineisto sisältää tutkimusongelman mukaisesti vaihtelevia kokemuksia ja tutkimuksen 

tarkoituksena ei ole yleistettävyys eikä totuus, vaan tarkoituksena on pureutua haastatel-

tavien yksilöllisiin kokemuksiin opetusmenetelmistä.  

 

4.4 Haastattelutilanteet 
 
Päädyimme jokaisen haastateltavan kanssa toteuttamaan haastattelut verkkopohjaisina 

johtuen senhetkisestä huonosta koronavirustilanteesta. Haastattelut olisi ollut mukavampi 

toteuttaa kasvokkain, mutta tämä ei olisi ollut järkevää, sillä olisimme todennäköisesti 

olleet esimerkiksi kasvomaskit naamalla, mikä olisi tehnyt eräänlaisen kuilun vuorovai-

kutukseen. Sen sijaan verkkopohjainen haastattelu mahdollisti erikoistilanteessa esimer-

kiksi toisen ilmeiden näkemisen. Lisäksi koen verkkopohjaisen haastattelun siinä mie-

lessä mielekkäänä, että haastateltavat saivat itse valita fyysisen haastatteluympäristön. 

Haastattelun sujuvuuden kannalta haastattelupaikka onkin ratkaisevassa asemassa, sillä 

siihen vaikuttavat erilaiset tilannesidonnaiset ja vuorovaikutukselliset tekijät (Eskola & 

Vastamäki 2010, 29—30).  

 

Tutkimushaastatteluja luonnehti teemahaastattelun mukaisesti keskustelunomaisuus ja 

tieto täsmentyi vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48). Haastattelujen aikana 

pyrin jatkuvasti ylläpitämään luontevaa vuorovaikutusta, jotta haastattelutilanne olisi 

mahdollisimman sujuva. Ruusuvuori ja Tiittula (2005b, 22) puhuvat keskustelun raken-

teista, joilla he tarkoittavat niitä sääntöjä, joiden avulla arkisetkin keskustelut sujuvat. 

Keskeisimpiä keskustelun rakenteita haastattelutilanteissa olivat tarkoituksen mukaisten 

kysymysten esittäminen, tutkittavan kuunteleminen ja hänelle tilan antaminen. Tarkoi-

tustenmukaisten kysymysten esittämisen avulla pysytään tutkimuksen aiheen kannalta 
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oleellisissa asioissa. Tutkittavalle tilan antaminen liittyi haastattelutilanteissa puolestaan 

siihen, että tutkittava sai rauhassa pohtia omia kokemuksiaan ja vastauksiaan. Tutkittavan 

kuuntelemisella on taas kaksi merkitystä haastattelutilanteessa; tutkija pystyy aktiivisen 

kuuntelun perusteella esittämään jatkokysymyksiä ja antamaan palauteen haastatelta-

valle. Palautteen antaminen (”joo”, ”niin”, ”aivan”) on myös yksi haastattelun sujuvuu-

teen vaikuttava keskustelun rakenne. (Ruusuvuori & Tiittula 2005b, 22.) 

 

Haastattelun aluksi on tärkeää kertoa, miten edetään ja mikä on tarkoituksena, kuten Ruu-

suvuori ja Tiittula (2005b, 24) esittävät ”luodaan yhteistä maaperää”. Tämän toteutin ker-

tomalla haastattelun rakentuvan heidän kokemuksiensa perusteella, joista sitten keskus-

telemme teemojeni valossa tarkemmin. Lisäksi kerroin, että he voivat täsmentää kerto-

muksiaan myöhemmin haastattelun aikana, mutta myös jälkeenpäin sähköpostitse, minkä 

yksi haastateltavista tekikin. Jokainen haastattelu lopetettiin kiitoksiin, kuten tutkimus-

haastattelut kuuluvatkin (Ruusuvuori & Tiittula 2005b, 25) ja sovittiin jatkotoimenpi-

teistä, esimerkiksi valmiin tutkielman lähettämisestä.  

 

Merkittävänä keskustelun rakenteena näyttäytyy myös oletus siitä, että kysymykseen vas-

tataan. Näin ollen molemmat osapuolet toimivat tämän mukaisesti. Jos haastateltava ei 

pysty syystä tai toisesta vastaamaan kysymykseen, haastattelutilanne rikkoutuu ja haas-

tateltavan on selitettävä, miksi hän ei toiminut keskustelun mukaisesti. (Ruusuvuori & 

Tiittula 2005b, 26—27.) Näitä tilanteita tuli kokemusten ja opetusmenetelmien moniulot-

teisuuden vuoksi jonkin verran. Tällöin pidin ensiarvoisen tärkeänä tuoda haastateltavalle 

esille, että ”tietämättömyys” on täysin inhimillistä johtuen aiheen moniulotteisuudesta ja 

monimutkaisuudesta.  

 

Alla oleva ote litteroidusta haastattelusta kuvaa tarkemmin haastattelutilanteen vuorovai-

kutusta ja tiedon täsmentymistä eli sitä, kuinka dialogi sai haastateltavat kertomaan lisää 

kokemuksistaan.  Pyrin jatkuvasti kuuntelemaan aktiivisesti haastateltavan kertomukset, 

joiden pohjalta esitin kysymyksiä. En kuitenkaan esittänyt kysymyksiä sattumanvarai-

sista asioista, vaan pidin haastattelutilanteissa jatkuvasti mielessäni tutkimusongelmani.   
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Haastattelija:  Minkälaisia kokemuksia sulla on verkko-opetuksesta? 
 
Haastateltava: (kertoo kokemuksen) --. Se on muuten verkko-opetuksessa yleensäkin niin että opettajat 

ei oo kovin läsnä siellä. Että, ne on usein vaan jotain paketteja Moodlessa ja sit niitä käy-
dään siellä läpi.  

 
Haastattelija:  Onko ne paketit tehtäviä vai luentoja vai sekä että? 
 
Haastateltava: Sekä että. Ainakin meillä. Siellä on jotain vanhoja tallennettuja luentoja ja jotain oheis-

materiaalia. Sitten usein niistä on pitänyt keskustella siellä Moodle -alueella ja sitten pa-
lauttaa jotain omia tehtäviä myös. 

 
Haastattelija: Miten sä nämä koet? 
 
Haastateltava: No (kuvailee näkemystään) -- Nyt on itseasiassa ihan kiva tämmönen tota (kurssin nimi) 

verkkokurssi -- että se ei ole vaan sitä, että se yks puhuu siinä, vaan siinä tulee semmosta 
vuorovaikutusta.  

 
Haastattelija: Oliks siis niin, että opiskelijat omaehtoisesti kommentoi vai opettaja aktivoi? 
 
Haastateltava: Öööö sekä että oikeastaan. Että on ollu vähän semmosta että opettaja on saattanu -- (ko-

kemus).  
 

Tutkijalla on merkittävä rooli koko tutkimuksen ajan, mutta sen merkitys korostuu erityi-

sesti silloin, kun tiedon nähdään rakentuvan vuorovaikutuksessa. Tällöin oleellista on, 

miten kysytään (Hirsjärvi & Hurme 2008, 103) ja miten rakennetaan vuorovaikutus (Ruu-

suvuori & Tiittula 2005b, 22). Yllä esittämäni katkelma kiteyttää tutkijan sanavalintojen, 

”miten kysytään”, merkityksen tiedon rakentumisessa. Kysymykseni ”Onko ne paketit 

tehtäviä vai luentoja vai sekä että?” asetti haastateltavalle rajalliset mahdollisuudet kertoa 

asiasta. Sen sijaan olisi ollut suotuisampaa esittää kysymys joustavuuden periaatteella si-

ten, että en olisi rajannut haastateltavan vastausta (Hirsjärvi ym. 2008, 103), esimerkiksi: 

”Mistä ne valmiit paketit ovat koostuneet?”. Tästä johtuen pyrin analysoidessani jatku-

vasti pohtimaan kriittisesti esittämiäni kysymyksiä. Mielenkiintoista on, että huolimatta 

rajatusta kysymyksen asettelusta haastateltava kertoi kolmannenkin vaihtoehdon, ”oheis-

materiaaleja”.  

 
4.5 Sisällönanalyysi 
 

Toteutin aineiston analyysin sisällönanalyysin mukaisesti. Sisällönanalyysilla ei tarkoi-

teta yhtä tiettyä analyysimenetelmää, vaan se toimii pikemminkin pohjana laadullisen 

analyysin tekemiselle (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103). Aloitin aineiston analyysin pereh-

tymisellä, joihin kuuluivat haastattelujen litterointi ja aineiston lukeminen kahteen ottee-

seen. Tämän jälkeen luokittelin eli järjestin aineiston, jotta aineistosta tulisi helpommin 
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hallittava erilaisten kategorioiden sarja (Alasuutari 2011, 30). Toin aikaisemmin esille 

(s.27), että käsittelimme opetusmenetelmät yksi kerrallaan, mutta joissain tapauksissa toi-

sen opetusmenetelmän kohdalla nousi luonnollisesti kokemuksia myös toisesta opetus-

menetelmästä. Tästä johtuen luokittelin aineiston ensin opetusmenetelmien mukaisesti. 

Osa aineistosta ei kuitenkaan mennyt selkeästi minkään opetusmenetelmän alle, joten 

päädyin maalaamaan tämänkaltaiset tekstit harmaalla. Näin toimimalla varmistin, että en 

jätä aineistosta mitään olennaista pois, sillä minulla on itsellä vahva sidos tutkittavaan 

aiheeseen opintojen, tutkimuskirjallisuuteen perehtymisen ja henkilökohtaisten koke-

muksieni kautta. Tämän jälkeen luokittelin opetusmenetelmien sisällä olevat aineistot 

alempiin luokkiin; positiivisiin ja negatiivisiin kokemuksiin sekä käsityksiin/näkemyk-

siin. 

 

Luokittelun jälkeen teemoittelin aineiston luokkien mukaisesti erilaisiin ryhmiin ja ylä-

käsitteisiin. Tämän vaiheen tarkoituksena oli yhä pelkistää aineistoa Alasuutarin (2011, 

30) esittämän havaintojen yhdistämisen vaiheen tavoin helpommin hallittavaksi raakaha-

vaintojen joukoksi. Käytännössä tämä toteutui nimeämällä aineistosta joitakin samankal-

taisia ilmiöitä tai piirteitä. Teemoittelun ja luokittelun jälkeen siirryin merkityksen tulkin-

taan eli tutkimuksien ja teorioiden kanssa keskusteluun. Tätä vaihetta pidetäänkin aineis-

ton varsinaisena analyysinä, sillä ilman tätä analyysi jää vain ”uudelleen järjestetyksi ai-

neistoksi” (Salo 2015, 166).  Analyysiprosessi ei todellisuudessa toteutunut näin syste-

maattisesti vaihe vaiheelta, vaan eri vaiheet toteutuivat osittain samaan aikaan, kuten si-

sällönanalyysille on luonteenomaista (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 9—10; 

Tuomi & Sarajärvi 2018, 105, 107) 

 

4.6 Tutkimuksen eettiset kysymykset, luotettavuus ja tutkijan rooli 
 
 
Tutkimuksen eettiset seikat ovat läsnä koko tutkimuksen ajan. Tämän tutkimuksen eetti-

set seikat kiteytyvät hyvien tieteellisten käytäntöjen (ks. Kuula 2011, 34—35) ja yksityi-

syydensuojan periaatteiden noudattamiseen (Kuula 2011, 75). Yksityisyydensuoja on 

laaja-alainen asia. Sen toteutumiseksi tutkijan tulee noudattaa yksityisyyden suojaan liit-

tyviä lainsäädäntöjä, joihin kuuluvat tietosuojalainsäädäntö (emt. 2011, 78—80), henki-

lötietolaki (emt. 80—88) sekä vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus (emt. 2011, 90—93). 
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Yksityisyydensuojan noudattamiseksi teinkin tutkimussuunnitelmaan selkeän suunnitel-

man siitä, miten nämä periaatteet toteutuvat käytännössä koko tutkimusprosessin aikana. 

Näistä periaatteista keskeisempiä tutkimukseni kannalta olivat henkilö- ja tunnistetietojen 

suojaamiseen sekä aineiston käsittelyyn, säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyvät toimin-

tatavat. Henkilö- ja tunnistetiedot suojasin poistamalla tai muokkaamalla tunnistetiedot 

litteroidusta aineistosta ja tutkimusjulkaisusta. Lisäksi säilytin nauhoitettuja haastatteluja 

ja litteroitua aineistoa henkilökohtaisilla laitteillani, jotka molemmat ovat suojattu sala-

sanalla. Näin toimimalla varmistin sen, ettei kenelläkään ulkopuolisella ole pääsyä nau-

hoitettuun tai litteroituun aineistoon. 

 

Eettisiin seikkoihin sisältyy myös tutkittavien informointi, anonymiteettiys ja luottamuk-

sellisuus. Tutkittavien informoinnin toteutin sekä haastattelupyynnössä että haastatteluti-

lanteessa. Haastattelupyyntöön olin liittänyt tiedoston, jossa esitin tutkimuksen tarkoituk-

sen, aineiston menettelytavat (säilytys, käsittely ja elinikä) sekä haastateltavien anonymi-

teettiyteen ja vapaaehtoisuuteen liittyvät seikat.  Haastattelutilanteessa puolestaan kerta-

sin tiiviisti edellä mainitut seikat. Tutkittavien anonymiteettiyden toteutin poistamalla tai 

muuttamalla litteroidusta aineistosta ja julkaisusta tunnistetiedot eli kaikki tiedot, jotka 

voidaan yhdistää haastateltavaan tai muihin henkilöihin, jotka esiintyivät haastateltavien 

kertomuksissa. Luottamuksellisuuden periaatetta noudattaen, toimin aineiston suhteen si-

ten kuin ennalta oli sovittu. (Kuula 2011, 88.) Eettisiin seikkoihin kuuluu myös tekijän-

oikeuksien noudattaminen, joka tarkoittaa tämän tutkielman osalta asianmukaista lähde-

viittausta (Kuula 2011, 66). 

 

Tämän tutkielman luotettavuuden ensisijaiset kriteerit perustuvat haastattelun suunnitte-

lemiseen, aineiston analyysiin ja tutkijan rooliin. Tutkija ei voi esimerkiksi kysyä sattu-

manvaraisia kysymyksiä, vaan kysymyksien tulee pohjautua aikaisempiin tutkimuksiin 

ja kirjallisuuteen. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 182.) Suunnittelinkin haastatteluteemat kir-

jallisuuden perusteella (Abrantes, Seabra & Lages 2007; Tuomainen 2019b; Weimer 

2013) ja pohdin mahdollisia haastattelutilanteen etenemismahdollisuuksia, joiden poh-

jalta loin apukysymyksiä (liite 1). Tämänkaltaiset haastattelun suunnitteluun liittyvät sei-

kat ovat osa laaduntarkkailua, jotka lisäävät haastattelun laatua. On kuitenkin huomat-

tava, että teemahaastattelun puolistrukturoidun luonteen vuoksi kaikkia kysymyksiä eikä 
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etenkään kysymysten muotoiluja pysty suunnittelemaan etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 184.) Haastattelun laatua parantaa myös mahdollisimman nopea litterointi haastat-

telutilanteen jälkeen (Hirsjärvi ym. 2008, 185).  Tämän koinkin tärkeäksi, sillä nopean 

litteroinnin myötä pystyin litteroimaan haastattelutilanteen mahdollisimman autenttisesti, 

esimerkiksi kirjaamalla tekemiäni havaintoja sanattomasta viestinnästä ja vuorovaikutuk-

sen sujuvuudesta. Nämä havainnot antoivatkin viitteitä esimerkiksi haastateltavan asen-

noitumisesta ja tunteista kyseessä olevaa asiaa kohtaan, mutta ne auttoivat myös minua 

reflektoimaan, mikä haastattelukysymys tai kysymyksen muotoilu on ollut onnistunut ja 

mikä taas ei.  

 

Laadullisen tutkimuksen analyysin osalta ei voida puhua samassa merkityksessä reliaa-

beliudesta eli luotettavuudesta kuin määrällisen tutkimuksen osalta. Laadullisessa tutki-

muksessa analyysin luotettavuus liittyy vastauksien luotettavuuden sijaan tutkijan teke-

mään analyysiin. Analyysin luotettavuuteen taas vaikuttaa analyysivaiheiden esittäminen 

sekä se, että tutkija hyödyntää aineistosta kaiken tutkimuksen kannalta keskeisen sisällön 

ja esittää tulokset tutkittavien ”äänellä”. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 189.) Analyysivaiheet 

esitin aikaisemmassa alaluvussa. Aineiston laajaa käyttöä taas toteutin siten, että en jät-

tänyt mitään litteroimatta, perehdyin aineistoon perusteellisesti ja vasta aineiston luokit-

telun jälkeen jätin ne tekstit harmaiksi, jotka eivät olleet oleellisia tutkielmani kannalta. 

Näihin harmaisiin teksteihin palasin aika ajoin ja pohdin, onko niissä kuitenkin jotakin 

keskeistä tutkielmani kannalta. Haastateltavien ääniä pyrin tuomaan esille välttämällä yli- 

tai alitulkintaa sekä käyttämällä sitaatteja tutkimustuloksissa. Lisäksi teemahaastattelu on 

tutkimusmenetelmänä sellainen, joka mahdollistaa hyvin haastateltavien äänien esiin tuo-

misen johtuen sen keskustelunomaisesta luonteesta.  

 
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös oman roolin ja ennakkokäsitysten tiedosta-

minen. Tutkijalla on merkittävä rooli tutkimuksen eri vaiheissa aina tutkimussuunnitel-

masta tutkimustulosten analysointiin ja raportointiin saakka (Hirsjärvi ym. 2008, 18). 

Omaa rooliani ja tätä kautta tutkimuksen luotettavuutta olen pyrkinyt avaamaan tässä lu-

vussa, esimerkiksi esittämällä sen, että tiedostan minulla olevan tutkijana merkittävä rooli 

haastattelutilanteessa ja laajemmin tiedontuottamisprosessissa sekä sen, että suhtaudun 

kriittisesti itse muotoilemiini kysymyksiin (Hirsjärvi ym. 2008, 189). Omien ennakkokä-

sitysten ja -oletuksien tiedostaminen on puolestaan merkittävää niin haastattelutilanteessa 
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kuin aineiston analysoinnissa. Ilman omien odotuksien tiedostamista tutkija voisi tiedos-

tamattaan ohjata haastattelutilannetta odotuksiensa mukaisesti tai hänen huomionsa voisi 

kiinnittyä aineiston analysoinnissa pelkästään niihin seikkoihin, jotka tukevat näitä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 81; Lindblom-Ylänne, Paavilainen, Pehkonen & Ronkainen 

2011, 71.) Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää, että pohdin omaa suhdettani tutkimukseen 

ja tiedostan omat ennakkokäsitykseni 
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5 Kokemuksia luento-opetuksesta 
 
 
5.1 Luento-opetuksen määritelmä ja yleiskuva 
 
Perinteisen luento-opetuksen nähdään rakentuvan pitkälti opettajan tekemän esitelmän 

perusteella. Tämänkaltainen luento-opetus on kuitenkin saanut rinnalleen aktivoivan lu-

ento-opetuksen. Aktivoivan luento-opetuksen tarkoituksena on nykyisen oppimisnäke-

myksen, konstruktivismin (luku 3.1) mukaisesti saada opiskelijat jo opetuksen aikana ak-

tiivisiksi toimijoiksi ja tätä kautta sekä kokemaan henkilökohtaisia oppimiskokemuksia 

että luomaan tietoa yhdessä muiden kanssa. (Nevgi, Lonka & Lindblom-Ylänne 2009, 

237—238.) 

 

Jokainen haastateltava koki luento-opetuksen olevan opetusmenetelmänä hyvä. Mielen-

kiintoista on, että kaksi haastateltavaa pohti myös luento-opetuksen negatiivista leimaa: 

Tuntuu, että sitä jotenki sitten vähätellään, että niitä ei sais enää olla, mut kyllä minun 

mielestä ne on tosi hyvä tapa oppia ja varsinki just, jos se luento on tosi hyvä, ni siinä 

pääsee kyllä siihen aiheeseen (H1). No sitähän haukutaan hirveesti, et se on semmosta 

passiivista, että siellä vaan tönöttää se opettaja tai luennoitsija ja siellä vaan ollaan pas-

siivisesti, mut tota mun mielestä se voi olla kyllä käytännössä ihan mitä vaan innostavuu-

desta ja tälläsestä (H2).  

 

Jokaisella haastateltavalla oli vaihtelevia kokemuksia luento-opetuksesta. Seuraavaksi 

esitän heidän kuvauksiaan parhaimmista luento-opetuksista. Tämän tarkoituksena on 

hahmottaa läpi aineistosta heijastuvaa haastateltavien yksilöllisiä tarpeita, sillä paras ko-

kemus opetustilanteesta usein perustuu joko yksilöllisiin mielenkiinnon kohteisiin tai sii-

hen, mikä vastaa parhaiten haastateltavien tarpeita – toinen voi esimerkiksi oppia hel-

pommin kuuntelemalla ja toinen taas kaipaa oppimisprosessissa omaa aktiivista osallis-

tumista. Pyrin tämän avulla tuomaan esiin sitä, että kaikki haastateltavien kertomat koke-

mukset perustuvat heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Lisäksi jokainen yksilö tekee tietystä 

tilanteesta omanlaiset tulkintansa. (Lindblom-Ylänne, Mikkonen, Heikkilä, Parpala & 

Pyhältö 2009, 79.) 

 



 

 

36 

-- jotkut on mielenkiintosempii ja toiset vähän vähemmän. Jos aihe on mie-
lenkiintonen, ni sitä kuunteleenkin. Mut toisaalta, kun mietin mikä siinä 
erottaa, ni on semmosii luennoisijoita, jotka saa aktivoitua ja innostettua 
siihen. -- Meijän yks professori on sellanen vähän vitsikäskin, tarinnallista-
mista ja kerrontaa, jotenki sit hän tuo esille miks tää on tärkeä aihe. Ei oo 
semmost pölöttämistä. (Haastateltava 1) 

 
No justiinsa ne parhaimmat kokemukset on niitä, missä se opettaja on ollu 
selvästi tosi innostunu siitä omasta aiheesta ja se on tykänny selvästi opet-
taa ja tota siel on pystytty tekemään semmosia aktivoivia harjotuksia. 
(Haastateltava 2) 

 
Parhaimpii kokemuksii on ollu sit luennot mis tosiaan näkyy se et luennoit-
sija tietää paljon aiheesta ja voi ihan yksinkertasil keinoil pakottaa joko 
sillai et pienen pakotuksen osalt käskee, et keskustelkaa täst ja tehkää kysy-
myksii ja sitä kaut saadaan jotain kysymyksii. Sit se vähä aktivoittaa ittee-
kin, et joutuu keskustelee ryhmän tai parin kans mist oikeen puhutaankaa 
ja tulemaan takas siihen kartalle. (Haastateltava 3) 

 
Tuota mut tietenkin, jos miettii et onhan sitä ollut hyvillä ja huonoilla luen-
noilla. Riippuu niin paljon siitä opettajasta tai miten se vetää sitä tilannetta. 
-- Et jos opettaja tuo semmosia omia kokemuksia ja semmosia vähän niinko, 
mitä ei tulis heti mieleen jostakin tietystä aiheesta, vaan sellasia uudenlai-
sia näkemyksiä, ni kyllähän se heti sitä mielenkiintoo herättää siihen ja 
näin. -- Et se miten se sanottaa niitä asioita ja tuo esiin --. Et tietenkin var-
masti löytyy jotakin tekniikkoja ja taktiikkoja, mut just se et minkälainen se 
on puhumaan vähän, ku jotkut osaa justiin tuoda just sellasta tarinanker-
rontaa tai sellasta. (Haastateltava 4)  

 

Kuvauksissa korostui opetettava aihe, opettajan luennointityyli, aktivointimenetelmien 

käyttäminen, opettajan intohimo opetettavaan aiheeseen ja opettamiseen sekä sisällölli-

nen osaaminen. Näin ollen nähdään haastateltavien liittävän osittain samoja tekijöitä par-

haimpiin luento-opetuskokemuksiin, mutta samalla havaitaan myös yksilölliset erot.  

 

5.2 Luennointityyli 
 

Kaksi haastateltavaa (H1 ja H4) korosti positiivissa luento-opetuskokemuksissaan opet-

tajan luennointityyliä. Näissä tilanteissa opettajan luennointityyli on yksinkertaisimmil-

laan ollut innostava – sellainen, joka on saanut haastateltavat innostumaan opetuksesta. 

Innostavan opetustyylin sanoittaminen oli haastateltaville melko hankalaa, mutta siihen 

liitettiin asioiden elävöittäminen, tarinallistaminen, esimerkkien käyttäminen ja huumori. 
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Yliopisto-opiskelijat ovat myös aikaisemmissa tutkimuksissa arvostaneet tämänkaltaisia 

asioita (Su & Wood 2012; Helterbran 2008). 

 

Mielenkiintoista on, että Quinlan (2019) havaitsi tutkimuksessaan opettajan tarinoiden ja 

esimerkkien korreloivan vain vähän opiskelijoiden tilannekiinnostuksen kanssa luennon 

aikana. Haastateltavatkaan eivät nähneet näiden olevan yksinään keskeisessä asemassa, 

vaan he korostivat osaltaan myös opettajan persoonaa: Jotenki hänen persoona, hän on 

innostava, ei vaan se sisältö (H1). Et niinko se olemus, et sekin vaikuttaa paljon -- ku 

jollain löytyy tietty karisma, niinku ihan sieltä sisältä (H4). Vastaavasti haastateltava 3 

pohti luennoitsijan ominaisuuksia: Ja tietyst se et, jos se luennoitsija ei vaan sovellu sii-

hen rooliin ni sit se on aika tylsää touhua (H3). Näin ollen haastateltavat tuntuivat koros-

tavan luennoitsijan esiintymistaitoja, sillä hyvän esiintymisen piirteisiin liitetään juuri si-

sällön elävöittämistä haasteltavien mainitsemilla tavoilla ja persoonallinen esiintyminen, 

jolla tarkoitetaan kyseessä olevan esiintyjän henkilökohtaisen persoonallisuuden hyödyn-

tämistä (Kansanen 2000, 28; Koskimies 2002, 11; Nieminen 2009, 36). Esiintymistaidot 
ja opettajan karismaattisuus ovat myös aikaisemmissa tutkimuksissa liitetty hyvän luen-

noitsijan piirteisiin (Miron & Segal 1978; Helterbran 2008). 

 

Erilaiset opetustilanteesta riippumattomat tekijät voivat osaltaan vaikuttaa koettuun in-

nostavuuteen. Haastateltava 1 esittikin, että hänen on ollut vaikea keskittyä päivän vii-

meiseen luentoon: Jos on joskus ollu semmonen päivä kaheksasta neljään luentoja, ni sit 

se ei kyllä…Vaikka siinä vaihtuu se luennoitsija niin alkupäässä jaksaa kuunnella ja lop-

pupäässä on sama minkälainen se [luennoitsija] on, kattoo vaan kelloo, et pääsiskö jo 

kotiin. Et semmonenkin voi vaikuttaa siihen, vaikka oiski ihan hyvä luennoitsija, ni ei 

pysty enää keskittyy eikä jaksa enää istua (H1). Näin ollen haastateltava selitti keskitty-

misen hankaluutta opetustilanteeseen liittyvien tekijöiden sijaan koulupäivän pituudella. 

Koulupäivän pituus on todennäköisesti vaikuttanut puolestaan hänen vireystilaansa, 

jonka tiedetään vaikuttavan yksilön keskittymiskykyyn.  

 

Opetuksen aiheella voi myös olla ratkaiseva merkitys koettuun innostukseen: Tykkään 

kyllä kuunnella luentoja, jotkut on mielenkiintosempii ja toiset vähän vähemmän. Jos aihe 

on mielenkiintonen ni sitä kuunteleenkin --. Jos se aihe on puiseva, ei sitä sit kyllä 
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mitenkään jaksa keskittyy ja jos se luennoitsijakin on sellanen passiivisempi (H1). Ope-

tuksen aiheen merkitys perustuu yksilön mielenkiinnon kohteisiin ja motivaatioon. Mie-

lenkiinnonkohteilla tarkoitetaan yksilön henkilökohtaisia, positiivisia asenteita, jotka saa-

vat hänet priorisoimaan niihin liittyviä asioita ja toimintoja. Motivaatio puolestaan muo-

dostuu motiiveista, eli erilaisista tarpeista ja haluista, jotka taas ohjaavat ja virittävät yk-

silön käyttäytymistä. (Ruohotie 1998, 35—36.)  

 

Myös negatiivisissa luento-opetuskokemuksissa korostui luennointityyli. Kolme haasta-

teltavaa (H1, H2 ja H3) kuvasi negatiivista kokemustaan suoraan diasta tai paperista lu-

kemiseksi.  No tietenkin sellanen, jos mennään ihan ääripäähän, ni jotkut on semmosia, 

et ne lukee vaan sieltä diasta (H1). Kaikki kolme haastateltavaa perusteli suoran luen-

noinnin negatiivisen vaikutuksen perustuvan siihen, että sillä ei ole mitään pedagogista 

tarkoitusta eikä opettajalla tällöin ollut ratkaisevaa roolia oppimisprosessissa: Et jos opet-

taja puhuu vaan pelkästään dioista, ni ei se kyllä paljoa anna opiskelijalle, et se ois sama, 

kun opiskelis kotona ne diat (H4); Miksei se vaan vaikka lähettänyt sitä paperia kaikille 

luettavaksi sähköpostiin tai jotain tällästä (H2); Ja sä näät itekin et se on se ihan sama 

asia mikä lukee siinä ruudulla (H1); Lisäksi yksi haastateltava pohti suoran luennoinnin 

viestivän opettajan motiiveista tai asiantuntijuudesta: Tulee semmonen olo et tää on ulkoo 

opeteltu. Täs ei oo yhtään semmosta… Ehkä myös alan miettii et osaako hän itekään tän 

asian, kun hän ei osaa puhua silleen vapaasti vai onko pakotettu tästä kertomaan (H1). 

Tällöin suora luennointi sai yhä negatiivisemman merkityksen, kun haastateltava pohti 

sen viestivän opettajan aidon kiinnostuksen puutteesta tai sisällöllisestä osaamattomuu-

desta. Nämä taas olivat keskeisiä tekijöitä luento-opetuskokemuksissa, joista lisää seu-

raavassa alaluvussa.   

 

Suora luennointi ei kaikissa tapauksissa saanut näin negatiivista leimaa. Kaksi haastatel-

tavaa pohti myös neutraalimpia syitä suoralle luennoinnille, jolloin he osoittivat eräällä 

tavalla myötätuntoa opettajille: Vaikka toisaalta ymmärrän senkin, jos on hankala se ti-

lanne sille opettajalle ittelleenkin, että siel on paljon ihmisiä ja menee sanat sekasin, että 

haluu lukea paperista suoraan (H2). Voihan olla, että he itsekin jännittäkin (H1). Tällai-

sissa tapauksissa haastateltavat tuntuivat ymmärtäväisemmiltä suoraa luennointia koh-

taan, kun kyseessä oli aloitteleva tai muuten ”ujo” opettaja.  
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5.3 Opettajaan liitetyt ominaisuudet – innostus sekä sisällöllinen ja pedago-
ginen tietämys 
 

Kolme haastateltavaa (H1, H2 ja H4) liitti hyvään luento-opetuskokemukseen opettajan 

innostuksen opetettavaa aihetta kohtaan: Että häntä kiinnostaa, mitä hän opettaa (H1); 

No justiinsa ne parhaimmat kokemukset on niitä, missä se opettaja on ollu selvästi tosi 

innostunu siitä omasta aiheesta (H2); Ja sitten, jos niistä opettajista näkee vielä, että ne 

itekin tykkää siitä aiheesta ja ne innostuu siitä ja niillä on sisänen palo siihen, ni kylhän 

se on ihan erilaista (H4). Lisäksi yksi haastateltavista (H2) liitti positiivisiin kokemuksiin 

opettajan innostuksen myös opettamista kohtaan, minkä yliopisto-opiskelijat liittivät 

myös Helterbranin (2008) tutkimuksessa hyvän luennoitsijan ominaisuudeksi. 

 

Yksinkertaisimmillaan opettajan innostuneisuuden merkitys näyttää perustuvan siihen, 

että opiskelijoiden ei voida olettaa innostuvan aiheesta, mikäli opettaja ei itse pidä työs-

tään, ei arvosta sitä tai innostu omasta alastaan (Wenström 2020, 14). Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on havaittu opettajien innostuneisuuden korreloivan opiskelijoiden kiin-

nostukseen (König 2021; Keller, Goetz, Becker, Morger & Hensley 2014) ja motivaati-

oon (Patrick, Hisley ja Kempler 2000), mutta myös heidän saavutuksiinsa (Kunter, Klus-

mann, Baumert, Richter, Voss & Hachfeld 2013). Opettajan innostuksen voidaan nähdä 

liittyvän laajemmin kokonaisvaltaiseen, positiiviseen työorientaatioon (Wenström 2020, 

14, 63), joka puolestaan vaikuttaa keskeisesti yksilön asenteisiin muutoksia kohtaan ja 

hänen halukkuuteensa kehittää itseään (Wenström 2020; Lam, Cheng & Choy 2010). Tä-

män valossa opettajat, jotka ovat innostuneita työstään panostavat todennäköisemmin 

enemmän opetukseen ja opetuksen kehittämiseen. Toisaalta opetustilanne on aina vuoro-

vaikutteinen tapahtuma, jossa myös opiskelijoilla on ratkaiseva rooli. Wenströmin (2020, 

67) tutkimuksessa ammatillisen koulutuksen opettajat esittivätkin innostuksen perustuvan 

myös opiskelijoiden oppimiseen, opettajan ja opiskelijoiden väliseen sekä opiskelijoiden 

keskinäiseen vuorovaikutukseen. Näin ollen opiskelijoiden omalla toiminnalla on myös 

vaikutusta opettajan innostuneisuuteen opetustilanteessa. 

 

Vastaavasti yksi haastateltava (H2) liitti negatiiviseen luento-opetuskokemukseen opet-

tajan vastahakoisuuden opettamista kohtaan: Että ihan yksinkertasesti että se on ihan mie-

lellään siellä, että ei oo semmosta vastahakosta. Ku sit taas on sitä vastahakosta (H2).  
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Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että opettajan motivaatio ja asennoituminen ovat välitty-

neet haastateltaville vaikuttaen heidän kokemuksiinsa keskeisesti.  

Kaksi haastateltavaa korosti myös opettajan oppiainekohtaista, sisällöllistä tietämystä: 

Parhaimpii kokemuksii on ollu sit luennot mis tosiaan näkyy ne et luennoitsija tietää pal-

jon aiheesta (H3). Toinen haastateltavista koki tämän tuovan uskottavuutta: Hän on ite 

pitkän uran tehnyt, tuo uskottavuutta ja sellasta (H1). Myös aikaisemmissa tutkimuksissa 

(Tuomainen 2019b; Sistonen, Riihiaho, Kiesi, Kyösola, Nikoskinen, Ojapelto & Tuo-

misto 2015; Delaney, Johnson, Johnson & Treslan 2010; Su & Wood 2012; Helterbran 

2008) yliopisto-opiskelijat kokivat opettajan asiantuntijuuden merkittävänä. Vastaavasti 

yksi haastateltava koki sen vaikuttavan negatiivisesti luento-opetuskokemukseen, jos 

opettajan sisällöllinen tietämys ei välittynyt hänelle opetustilanteessa: Mulla on kiinnos-

tuksen kohteita, mistä tietää kaiken, ja jos se ketä sua opettaa … Eihän ne voi kaikkea 

tietää keikesta, ymmärrän, mut jos opettaa tämmöstä ni ei se tunnu järkevänä (H1).  

Shulman (1986) on kehittänyt laajalti käytössä olevan mallin opettajan ammatillisesta 

osaamisesta (PCK), jonka yhtenä osa-alueena on sisällöllinen tietämys. Tässä mallissa 

sisällöllinen tietämys merkitsee oleellista ainesisältöä, jolla viitataan kyseessä olevan si-

sällön peruskäsitteiden hallintaan ja kykyä soveltaa näitä tieteenalan mukaisesti sekä op-

piaineen syntaktisia rakenteita, joilla taas viitataan kykyyn osoittaa oppiainekohtainen 

tieto oikeaksi tai vääräksi (Shulman 1986, 9; Kyllönen 2020, 33). Tämän mukaisesti si-

sällöllinen tietämys ei ole merkittävää pelkästään tiedon määrän vuoksi, vaan sisällölli-

seen tietämys kattaa myös ymmärryksen siitä, miten tieto rakentuu, joka taas mahdollistaa 

opettamisen ymmärrettävällä tavalla.  

 

Sisällöllinen osaaminen ei yksinään luo ymmärrettävällä tavalla opettamista. Shulmanin 

mallin (1986) mukaisesti opettajan ammatillinen osaaminen koostuu myös pedagogisesta 

osaamisesta, joka kattaa ymmärryksen esimerkiksi erilaisista oppimisen prosesseista ja 

opiskelijoiden lähtötasoista (Shulman 1986, 9; Kyllönen 2020, 33). Kaksi haastateltavaa 

esittivätkin sellaisen opetuksen, joka ei vastannut heidän taitotasoaan vaikuttavan nega-

tiivisesti heidän luento-opetuskokemukseensa: Jos luennoitsemiseen käytetään tietyn-

laista kieltä, tiiätkö mennään niin omiin sfääreihin, että käytetään sellasia sanoja, että 

luennoidaan tosi vaikeesti, ni semmonenkin on yks juttu (H4);  
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Huonoimmat [kokemukset luento-opetuksesta] on tämmöset et luennoitsija 
luettelee litanian kirjallisuutta ja sanoo et, mut näähän on teille jo varmaan 
tuttuja.  [Luennoitsija] ottaa niinko itsestäänselvyyksin semmosii asioi, et 
uudet tai vanhat opiskelijat ois tutustunut. Ni se jättää ne kokonaan pois ja 
sivuuttaa ne, ja kuvitellaan et on tietynlainen pohjatieto, vaik periaattees 
mä ymmärrän sen et pitää olettaa tietynlainen pohjatieto, mut liian mutkien 
suoriks vetäminen voi ol vähän niinko… Saa vaa semmosen tyhmän olon ja 
naurettavan olon. (H3)  

 
Haastateltava pohti tällaisessa tilanteessa opettajan antamien ennakkomateriaalien mah-

dollistavan sen, että jokaisella opiskelijalla olisi kurssin sisältöä vastaava lähtötaso: Jos 

on ennen luentoo annettu materiaalii luettavaks, ni siin saa kaikki opiskelijat samalle 

sivulle siitä, mitä käsitellään ja sit se on täysin oma syy, jos ei sitä sit opiskele. Näin ollen 

näissä kokemuksissa painottui opettajan pedagoginen osaaminen, josta erityisesti koros-

tui ymmärrys opiskelijoiden lähtötasoista. Lisäksi opettajan pedagoginen osaaminen ko-

rostui laajemmin kolmen haastateltavan kokemuksissa aktivointimenetelmien käyttämi-

senä.  

 

5.4 Aktivoiva opetus ja perinteinen luennointi 
 

Luento-opetus voi koostua joko pelkästään perinteisestä luento-opetuksesta eli luennoin-

nista, jolloin opetus rakentuu pitkälti opettajan tekemän esitelmän perusteella tai luento-

opetus voi sisältää luennoinnin lisäksi erilaisia pedagogisia ratkaisuja, jotka aktivoivat 

opiskelijoita. Näitä pedagogisia ratkaisuja nimitetään aktivointimenetelmiksi. Aktivoin-

timenetelmien pedagoginen tarkoitus taas perustuu opiskelijan aktiiviseen rooliin tiedon-

rakentumisprosessissa ja sosiokonstruktivistiseen oppimisnäkemykseen, jossa tiedon 

nähdään rakentuvan yhteisöllisesti vuorovaikutuksessa. (Nevgi, Lonka & Lindblom-

Ylänne 2009, 237—239.) 

 

Kolme haastateltavaa (H2,H3 ja H4) korosti positiivisissa luento-opetuskokemuksissaan 

aktivointimenetelmien merkitystä: No justiinsa ne parhaimmat kokemukset on niitä, 

missä -- ja tota siel on pystytty tekemään semmosia aktivoivia harjotuksia (H2); Parhaim-

pii kokemuksii on ollu sit luennot (mis tosiaan näkyy ne et luennoitsija tietää paljon ai-

heesta) ja voi ihan yksinkertasil keinoil pakottaa joko sillai et pienen pakotuksen osalt 

käskee, et keskustelkaa täst ja tehkää kysymyksii (H3); No kyllähän tietenkin semmonen, 

missä pyritään semmosta yhteistä keskustelua tuottamaan, ni se on semmonen innostava 
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asia (H4). Vastaavanlaisia tuloksia on noussut myös aikaisemmissa tutkimuksissa, esi-

merkiksi Su’n ja Woodin (2012) tutkimuksessa opiskelijat liittivät hyvään luennoitsijaan 

innostavien opetusmenetelmien käyttämisen sekä Allanin, Clarken ja Joplingin (2009) 

tutkimuksessa opiskelijat kokivat opetuksen mielekkäämpänä, kun se paransi opettajan ja 

opiskelijoiden välistä sekä opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta.  

 

Aktivointimenetelmien positiivinen vaikutus sai haastateltavilta neljä erilaista merkitystä. 

Ensimmäinen merkitys aktivointimenetelmille on opettajan ja opiskelijoiden välinen vuo-

rovaikutus sekä tätä kautta saatava palaute: Joo siis se on ihan hyvä, kun siinä tulee sitä 

vuorovaikutusta opettajaankin päin, että saa jonkun feedbackin siitä, että meniks tä nyt 

ihan metäsään (H2). Luennon aikana syntyvät keskustelut mahdollistavatkin palautteen 

saamisen jo oppimisprosessin aikana, jolloin opiskelija pystyy korjaamaan virheelliset 

käsityksensä, syventämää ymmärrystään tai saamaan vahvistusta käsityksestään. Palaut-

teen kautta opiskelija pystyy täten arvioimaan, ohjaamaan ja säätelemään oppimistaan 

(Virtanen, Mäkinen, Kelmola, Lauritsalo & Tynjälä 2020, 126—127).  

 

Toinen merkitys, jonka haastateltavat antoivat opettajan käyttämille aktivointimenetel-

mille, oli heidän oman aktiivisuutensa lisääntyminen: -- että siinä vähän herää siihen, ku 

pitää iteki pitää ääntä siinä (H2); Sit se vähä aktivoittaa itteekin, et joutuu keskustelee 

ryhmän tai parin kans, mist oikeen puhutaankaa ja tulemaan takas siihen kartalle (H3). 

Näissä tilanteissa oman aktiivisuuden lisääntyminen näyttää auttavan opiskelijoita kes-

kittymään opetukseen.  

 

Kolmantena merkityksenä aktivointimenetelmille näyttäytyy opetustilanteen vaihtele-

vuus, jota yksi haastateltavista kuvasi ”opettajan monologin katkeamisena”: -- luennon 

keskeytys tällee, et näyttää jonkun lyhyen videopätkän tai jotain tällästä. Vähän niinko 

poikkeaa siitä monologista, ni se vähän herättää mis mennään (H3). Myös haastateltava 

4 näki erilaisten aktivointimenetelmien tuovan vaihtelevuutta luento-opetukseen: Et se ei 

ois sitten niin puuduttavaa, et se niinko jaksottaa sitä luentoa. Tällöin luento ei jää yksi-

puoliseksi, vaan opetustilanne sisältää erilaisia elementtejä, minkä hyöty näyttää tässä 

kohtaa perustuvan vireystilan ja mielenkiinnon ylläpitämiseen.  
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Neljäntenä merkityksenä näyttäytyi opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus. Opiskeli-

joiden keskinäinen vuorovaikutus koettiin joko ”piristävänä”: -- että voi jutella ihan uu-

sienki ihmisten kanssa. Jos on iso luento ni siellä saattaa olla ihan randomeitaki ihmisiä, 

ni se on ihan piristävää (H2) tai laajemmin sen nähtiin perustuvan vertaisoppimiseen: 

Onhan se niinko avaavaa toisten kanssa pohtia niitä teorioita (H4). Myös aikaisemmissa 

tutkimuksissa (Volkov & Volkov 2015) on havaittu opiskelijoiden kokevan hyödyllisenä 

teorioista ja konsepteista keskustelemisen ryhmissä.  

 

Siinä missä muut haastateltavat kokivat aktivointimenetelmien olevan yksi ratkaisevista 

tekijöistä positiivisissa luento-opetuskokemuksissa, haastateltava 1 koki aktivointimene-

telmien käyttämisen melko negatiivisena: Kyl mun mielestä paras on just semmonen et 

hän vaan puhuu siitä ja toki saa kommentoida ja kysyä siitä, mut ei kalastella sitä vas-

tausta sieltä, eikä pidetä mitään pakollisia välejä välttämättä, et ois joku ryhmäkeskustelu 

tai joku tämmönen. Et ehkä se on sit vähän semmonen henkilökohtanenkin. Opiskelijoi-

den erilaiset tarpeet ja niiden pohjalta muodostuvat henkilökohtaiset kokemukset positii-

visista opetustilanteista lienee tulevan tässä tutkimuksessa vahvimmin esille aktivointi-

menetelmien osalta. Toiset kokivat aktivointimenetelmät innostavina, sillä niiden kautta 

esimerkiksi heidän oma aktiivisuutensa lisääntyi, kun taas yksi koki mieluisampana lu-

ento-opetuksen, joka perustui pikemminkin opettajan puhtaaseen luennointiin. 

 

Toisaalta kaksi haastateltavaa, jotka lähtökohtaisesti pitivät aktivointimenetelmien käyt-

tämisestä, olivat havainneet niihin liittyvän myös negatiivisia asioita. Haastateltava 4 toi 

esille kokemuksen, jossa yksi opiskelija oli näyttänyt kokevan syrjintää ryhmäkeskuste-

luissa: En oo ite tällästä kokenut, mut kyllä mä oon nähnyt, vielä yliopistossakin, että 

jossakin tapauksissa tapahtuu semmosta syrjintää. Et oliki yks luento ja siinä piti löytää 

parit. Siellä oli sit yks tämmönen tyttö ja ihan selvästi huomasi siitä, ettei kukaan ihan 

mielellään alkanut pariksi. Että kyllä siinä tämmösiäkin asioita voi olla. Lisäksi haasta-

teltava 2 koki ryhmäkeskustelujen sisältöjen kertomisen luentosalissa stressaavana ja toi-

sinaan myös epäreiluna, johtuen siitä, että hänelle jäi usein vastuu ryhmäkeskustelun si-

sällön esittämisestä muille: Semmonen stressi siinä saattaa olla, että kuka ottaa sen pu-

heenjohtajan roolin. Kun siis välillä haluis ehkä vaan olla semmonen kuunteilja, mutta 

sitten monesti, kun on aktiivinen siinä keskustelussa, ni joutuu helposti ottamaan sen 
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roolin, joka sitten kommunikoi opettajalle. Siitä tulee vähän selllanen, ehkä vähän tur-

haakin stressiä (H2). Hän ei kuitenkaan kokenut tätä aktivointimenetelmien käytön es-

teenä: Kyllä ne silti on ihan tervetulleita noi kaikki kohat jossa saadaan semmosta kes-

kustelua ja sitä niinko palautetta myöskin opettajalta päin. Mielummin vaiks siinä vähän 

stressi nousee ni ok (H2). 

 

5.5 Opettaja rakentamassa ilmapiiriä ja vuorovaikutusta 
 

Luokkahuoneilmapiiri rakentuu monimutkaisista psykososiaalisten suhteiden sarjoista, 

jotka voivat olla yhteisöllisiä tai yksilöllisiä sekä opettajan ja opiskelijoiden välisiä tai 

opiskelijoiden keskinäisiä suhteita (Fraser 2012; Weimer 2013, 147). Haastateltavat pu-

huivat verrattain vähän varsinaisesta ilmapiiristä. Haastateltava 2 kuvasi yleisemmällä 

tasolla opettajan herkkyyden opetustilanteessa vaikuttavan ilmapiiriin: Sillähän on paljon 

vaikutusta, että se opettaja on herkkä sille tilanteelle ja huomioi osallistujien tarpeet, ni 

se vaikuttaa kyllä siihen yleisfiilikseen.  

 

Haastateltava 1 taas kuvasi tarkemmin positiivisen luento-opetuskokemuksen ilmapiiriä: 

Yleensä meillä on semmonen rento ilmapiiri. Meillä on aika pieni tutkinto-ohjelma, meitä 

on tosi vähän. -- Tulee jopa kaverillinenkin fiilis, et siinä vähän niinko keskustellaan, et 

ei tässä välity yhtään se, et nyt on vaan opettaja ja opiskelijat, vaan se on vähän niinko 

semmosena vertaisena. Et uskotaan et mekin nyt oikeesti osataan jotain ja ollaan vähän 

niinko asiantuntijoita keskenään (H1). Vastaavasti negatiivista ilmapiiriä hän kuvasi 

näin: Toinen pää - ”ette te mistään mitään tiedä”. Jotenki siinä tulee semmonen että ”me 

olemme viisaat opettajat ettekä te nyt kuitenkaan tässä…” Eihän semmosta tietenkään 

suoraan sanota, mut siinä välittyy semmonen, et vaikee ottaa iteäkään tosissaan (H1). 

Molemmissa kuvauksissa korostuu haastateltavan kokema opettajan asennoituminen 

opiskelijoita kohtaan. Repo-Kaarento, Levander ja Nevgi (2009, 105—106) näkevätkin 

myönteisin ilmapiirin syntymisessä keskeisenä sen, että opettaja viestii luottavansa opis-

kelijoiden kykyihin.  

 

Haastateltava pohti yllä esitetyssä negatiivisessa kokemuksessaan myös asennoitumista 

itseensä: ”vaikee ottaa itteäkään tosissaan”. Tällöin opettajan negatiivinen asennoitumi-

nen näyttää vaikuttaneen negatiivisesti haastateltavan käsitykseen hänestä itsestään. 
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Weimer (2013, 153) sekä Repo-Kaarento ja kumppanit (2009, 106) esittävätkin, että opet-

tajan tulisi asettaa korkeat odotukset opiskelijoille ja luottaa siihen, että he saavuttavat 

nämä. Vastaavalla tavalla toinen haastateltava (H3) esitti kokemuksen, jossa opettajan 

oletus opiskelijoiden lähtötasosta vaikutti haastateltavan käsitykseen itsestään tai pikem-

minkin hänen olotilaansa luennon aikana: Huonoimmat [kokemukset luento-opetuksesta] 

on tämmöset et luennoitsija luettelee litanian kirjallisuutta ja sanoo et, mut näähän on 

teille jo varmaan tuttuja.  -- liian mutkien suoriks vetäminen voi ol vähän niinko… Saa 

vaa semmosen tyhmän olon ja naurettavan olon (H3).  

 

Näin ollen molemmat haastateltavat olivat kokeneet opettajan asennoitumisen ja/tai vies-

timät odotukset opiskelijoiden taitotasosta merkityksellisinä ja se näytti myös vaikuttavan 

heidän käsityksiinsä itsestään opetustilanteessa. Yksilön henkilökohtainen käsitys omasta 

suoriutumisestaan, eli hänen pystyvyysuskomuksestaan, vaikuttaakin keskeisesti hänen 

aktiivisuuteensa ja panostukseensa sekä siihen, minkälaisia tavoitteita hän asettaa itsel-

leen oppimis- tai suoritustilanteessa (Lindblom-Ylänne, Mikkonen, Heikkilä, Parpala & 

Pyhältö 2009, 86). Lindblom-Ylänteen ja kumppaneiden (2009, 86) mukaan opettaja pys-

tyy vaikuttamaan opiskelijoiden uskomuksiin. Tämän valossa opettajan toiminta on voi-

nut osittain vaikuttaa haastateltavien senhetkisiin uskomuksiin suoriutua kyseessä ole-

vasta oppimistilanteesta.  

 

Haastateltava 1 kokee myös sen olevan merkittävää ilmapiirin kannalta, kuinka opettaja 

reagoi opiskelijoiden kysymyksiin: Jos on vaikeeta, ni uskaltaa kysyä, eikä hävetä myön-

tää, että mä en nyt yhtään ymmärtänyt. Semmonen hyvä opettaja ottaa sen jotenkin sem-

mosena kehittämiskohteena, et ei me kaikki muutkaan ymmärretä. -- Esimerkiksi vastak-

kainen lähtee tyyliin nöyryyttämään (H1). Näissä tilanteissa opettajan reagointi näyttää 

vaikuttaneen haastateltavan halukkuuteen tuoda oma tietämättömyytensä esille. Repo-

Kaarento ja kumppanit (2009, 105) näkevätkin oppimisprosessin ensimmäisen vaiheen 

olevan ”omien tietojensa ja aukkojensa paljastamisen”. Lisäksi he (emt. 2009, 105) esit-

tävät, että positiivisen ja oppimista edistävän ilmapiirin luomisessa ratkaisevassa ase-

massa on se, että opettaja viestii opiskelijoille hänen hyväksyvän heidät ja he ovat riittä-

vän hyviä. Samaan aikaan opettajan reagointi näyttää laajemmin vaikuttaneen 
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haastateltavan halukkuuteen osallistua vuorovaikutukseen ja tätä kautta yhteisöllisen op-

pimisen edistämiseen (Repo-Kaarento ym. 2009, 101.)  

 

Oppimistilanteeseen vaikuttaa myös fyysinen oppimisympäristö, joka kattaa oppilaitok-

sen fyysiset tilat, laitteet ja välineet (Manninen & Pesonen 1997, 268). Vain yksi haasta-

teltava esitti fyysiseen oppimisympäristöön liittyviä asioita: Tollanen niinku tekniikka-

asia. Siis tietenkin mikrofonien toimivuus, jos on vaikka iso luentosali ja hirveen hiljanen 

ääni sillä luennoitsijalla vaikka, ni sitten ois hyvä, että toimis hyvin ne laitteet. Perusjut-

tuja, mutta ei ne aina välttämättä oo kunnossa. Sitten voi tällasista ihan tyhmistä asioista 

joutuu koko porukka siellä kärsimään, kun ei kuule kunnolla. Opettajan ja opiskelijoiden 

välinen vuorovaikutus hankaloituikin tässä tilanteessa, kun teknologiset laitteet eivät toi-

mineet kunnolla.  

 

Haastateltava 2 esitti myös sen vaikeuttavan oppimista, jos luokkahuonejärjestelyt oli to-

teutettu opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen mukaisesti, vaikka opetus sisälsi 

myös opettajan luennointia: Niinko ku noissa pienimmissä luokissa on ne pulpetit kään-

netty silleen, että ne on niinku pienryhmiä varten ryhmitelty. Se tarkottaa sitä, että puolet 

porukasta joutuu olee niinko niska kääntyneenä, sitten kun taululla tapahtuu jotain. Mää 

en oikeen tykkää niistä, että tota mielummin sais olla ihan suorassa ne pulpetit ja rau-

hassa kattella (H2).  

 

5.6 Opiskelijat rakentamassa ilmapiiriä ja vuorovaikutusta 
 

Vaikka luento-opetus rakentuu opettajan toiminnan perusteella ja opettajalla nähdään ole-

van vastuu oppimistilanteen ilmapiiristä, myös opiskelijat vaikuttavat ilmapiiriin ja tar-

kemmin sanottuna oppimista edistävän vuorovaikutuksen syntymiseen. Knowles (1996, 

57) näkee suotuisan ilmapiirin perustuvan opiskelijoiden ja opettajan keskinäiseen kun-

nioitukseen ja arvostukseen. Tämän mukaisesti myös opiskelijoiden suhtautuminen opet-

tajaan on merkittävä. Yksi haastateltavista puhuikin myös opiskelijoiden ennakkokäsi-

tyksistä, kun hän esitti kokemustaan negatiivisesta ilmapiiristä: Sellanen jossa opettaja-

kin oli semmonen joustamaton ja tiukka. Varmaan ihan hyvin sinäänsä tietopohjasesti 

meni se juttu, mutta ehkä se ilmapiiri oli vähän sellanen, et kaikki vähän pelkäs sitä, et 

miten tää kurssi menee, ja oltiin muutenki kuultu kokemuksia, että on aika tiukkaa. Ja 
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kurssi meni muutenkin joka toinen vuosi, ni se oli aika… semmonen paniikki, et pitää 

saada tehtyy tai myöhästyy kaikki muutkin opinnot (H1).  

 

Tämä kokemus liittyi ryhmätyön tapaamiskertojen (ns. luentokertojen) ilmapiiriin. Halu-

sin kuitenkin ottaa tämän tässä kohtaa esille, sillä haastateltavan kertomus kuvaa oivalli-

sesti ilmapiirin moniulotteisuutta. Ilmapiirin muodostumiseen on voinut osaltaan vaikut-

taa se, että opiskelijat ovat kuulleet negatiivisia kokemuksia jo ennen kurssin alkua, joi-

den pohjalta he ovat voineet tehdä ennakko-oletuksia tai -käsityksiä. Opiskelijoiden en-

nakkokäsitykset ovat voineet vaikuttaa heidän asennoitumiseensa opettajaa tai kurssia 

kohtaan, jotka ovat osaltaan voineet vaikuttaa luokkahuoneilmapiiriin. Tätä haastateltava 

1 vielä täsmensi näin: Ehkä itelläkin vähän ennakko-oletusta. Ei se oo niin mustavalkosta. 

Toisaalta, että siinäkin, mikä oli tosi tiukka, ni siihenkin vaikutti se, että oletit jo, että tää 

on tosi tiukkaa. Että sit jos kattoo nyt jälkeen päin, et olihan siellä vähän väliä semmosta 

mukavaakin meininkiä toisaalta. Rautopuro (2010, 128—129) havaitsikin, että tilastollis-

ten menetelmien oppimiseen vaikuttaa kielteisesti opiskelijoiden ennakkoluulot ja -asen-

teet sekä laajempi negatiivinen asenneilmapiiri, joka on osaltaan syntynyt erilaisista opis-

kelijoiden keskuudessa liikkuvista ”kauhutarinoista”. Toisaalta haastateltavan kokemaan 

negatiiviseen ilmapiiriin on voinut osaltaan vaikuttaa hänen mainitsemansa ”paniikki” 

kurssin suorittamisesta tehden ilmapiiristä yhä jännitteisemmän.  

 

Positiivisen ilmapiirin muodostumisessa olennaisena nähdään olevan myös opiskelijoi-

den keskinäiset suhteet (Weimer 2013, 153; Repo-Kaarento ym. 2009, 106). Haastatel-

tava 1 pohti muiden opiskelijoiden roolia sivulla 44 esittämässään negatiivissa kokemuk-

sessa ilmapiiristä, jossa opettaja näyttäytyi asiantuntijana ja opiskelijat vähäpätöisem-

pinä: Vaikee päästä siihen, mikä siinä on sit ollu semmonen. Ehkä… ehkä se miten opis-

kelijat keskenäänkin ni se tarttuu se …. Kaikki on vähän anteeksi pyytelevänä (H1). Tässä 

tilanteessa haastateltava pohti muiden opiskelijoiden asennoitumisen osaltaan tarttuvan 

opiskelijoiden keskuudessa. Haastateltava pohti myös toisen kokemuksen osalta muiden 

opiskelijoiden asennoitumisen tarttumista: Ja sit se tarttuu tavallaan. Jos muutkin opis-

kelijat on nyrpeenä, se tarttuu kaikkiin (H1). 

Haastateltava 2 ja 3 puolestaan esittivät massaluennoista kokemuksia, joihin muut opis-

kelijat ovat voineet vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti. Haastateltava 3 esitti muiden 
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opiskelijoiden aktiivisen osallistumisen hyödyttävän häntä: Isois luennois, jos sielt löytyy 

yksiki kenel on hyvii kysymyksii, ni se on aika hyvä. Mut seki et vaik tulis tyhmii kysymyksii 

tai huonoo osallistumista, ni se yleens johtaa jotenkin paremmin siihen [oppimiseen]. 

Yhden opiskelijan ”hyvät kysymykset” voivatkin auttaa opiskelijoita ymmärtämään ope-

tettava aihe paremmin. ”Tyhmät kysymykset” voivat puolestaan vaikuttaa yksilön oppi-

miskokemukseen positiivisesti, sillä kysymykset voivat viestiä mielenkiintoa opetettavaa 

aihetta kohtaa, joka voi yhä vaikuttaa positiivisesti luokkahuoneilmapiiriin. Parhaimmil-

laan opiskelijat voivat käydä dialogia keskenään, jolloin heidän tietonsa ja ymmärryk-

sensä täsmentyvät yhteisissä keskusteluissa. (Repo-Kaarento ym. 2003, 145—146.) 

Myös Tuomainen (2019b) havaitsi vastaavanlaisia tuloksia tutkimuksessaan. 

Haastateltava 2 puolestaan toi esille sen vaikuttavan, mihin muut opiskelijat menevät is-

tumaan: Se muuten vaikuttaa, millasta porukkaa luennoilla on tai miten ne on mennyt 

istumaan sinne luentosaliin. Kun tota joskus on silleen, että kaikki pakkautuu tosi taakse, 

mut kun ite on sillee, että menee sinne eteen, ja sit siellä edessä on vaan muutama tyyppi 

ni se on niinku välil tosi hassua miks ne kaikki ihmiset on menny sinne taakse. Haastatel-

tavan tapauksessa, muiden opiskelijoiden valinta mennä luentosalin perälle istumaan 

näyttää viestineen hänelle heidän passiivisuudestaan opetusta kohtaan. Hän kertoi tämän 

vaikuttavan myös omaan aktiivisuuteen luennon aikana: Et jos on kauheen kaukana suu-

rin osa siellä, niin ei siinä kauheesti tee mieli ruveta jotain keskustelua herättelemään. 

Tämä haastateltavan kokemus kuvastaa hyvin sitä, kuinka opiskelijat tulkitsevat toistensa 

toimintaa ja kuinka merkittävän roolin yksilö voi antaa muille opiskelijoille oppimisilma-

piirissä. Haastateltava 3 esitti myös muiden opiskelijoiden turhan puhumisen häiritsevän 

hänen keskittymistään luento-opetuksen aikana: Ylipäätään se et siel pysyis jotenki kes-

kittymisrauha. Mul menee pannu jumii, ku joku selittää koko ajan. Jos mä koitan keskit-

tyy, ni mä en jaksa sitä, et mun vieres höpötetään (H3).  

 

Nämä muiden opiskelijoiden toiminnat tai toimimatta jättämiset näyttävät vaikuttaneen 

haastateltavien kokemaan oppimisilmapiiriin. Repo-Kaarento ja kumppanit (2009, 101) 

korostavatkin oppimisen yhteisöllistä luonnetta, sosiokonstruktivismia, jonka mukaan 

ryhmän jäsenet vaikuttavat oppimisprosessiin vuorovaikutuksen ja osallisuuden kautta. 

Näin ollen opetustilanteessa on aina jokin ryhmä, jonka jäsenet ja heidän sitoutumisensa 

vaikuttavat yhteisölliseen oppimiseen. Tällöin luennolle tai muuhun opetustilanteeseen 
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saapuminen tai sieltä pois jääminen ei olekaan enää vain yksilön oma asia vaan se vai-

kuttaa yhteiseen työskentelyyn, kuten Repo-Kaarento ym. (2009, 102) esittävät. 

 

Näissä kahdessa ilmapiiri ja vuorovaikutus -alaluvussa esitetyissä haastateltavien koke-

muksissa korostuu oppimisen sosiaalinen ulottuvuus ja tätä kautta vuorovaikutuksen mer-

kitys. Vuorovaikutus voi olla sanallista tai sanatonta viestintää, kuten tapauksessa, jossa 

muut opiskelijat viestivät haastateltavalle jotakin istumapaikkavalinnallaan. Vuorovaiku-

tukseen sisältyykin aina vastaanottajan henkilökohtainen tulkinta, johon vaikuttavat 

muun muassa hänen ennakkokäsityksensä. (Repo-Kaarento ym. 2009, 106.) Repo-Kaa-

rento ja kumppanit (2009, 106) kiteyttävät hyvän vuorovaikutustilanteen rakentuvan 

kaikkien osapuolten myönteisestä läsnäolosta, mutta myös pyrkimyksestä toistensa ym-

märtämiseen.  

 

5.7 Ryhmäkoon merkitys 
 

Haastateltava 1 mainitsi ryhmäkoon, kun hän reflektoi kokemustaan positiivisesta ilma-

piiristä: Yleensä meillä on semmonen rento ilmapiiri. Meillä on aika pieni tutkinto-oh-

jelma. Meitä on tosi vähän. Pieni opetusryhmä on usein mieluisampi niin opiskelijoille 

kuin opettajalle, sillä opettaja pystyy olemaan henkilökohtaisemmassa vuorovaikutuk-

sessa opiskelijoihinsa, jolloin hän pystyy tarjoamaan yksilöllisempää tukea (Lindblom-

Ylänne, Repo-Kaarento & Nevgi 2003, 205). Pieni ryhmäkoko mahdollistaa myös sen, 

että opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa, mikä näyttää lisäävän luottamuksellisen ja 

hyväksyvän ilmapiirin syntymistä. (Repo-Kaarento ym. 2009, 110, 112.) Haastateltava 4 

esittikin muiden opiskelijoiden tuntemisen vaikuttavan hänen aktiiviseen osallistumi-

seensa: Sillon [kun on pienempi ryhmä] on ehkä helpompi jakaa niitä omia asioita, jos 

haluaa jotakin tuoda ilmi siihen aiheeseen liittyvää. Opiskelijoilla voi olla kynnys osal-

listua massaopetuksessa keskusteluun johtuen esimerkiksi ujoudesta keskustella suuressa 

ryhmässä (Repo-Kaarento & Levander 2003, 143) tai siitä, että opiskelijat eivät tunne 

toinen toisiaan. Näin ollen pienemmät opetusryhmät voivat vaikuttaa opetuskokemuk-

seen positiivisesti, sillä ne mahdollistavat sen, että opettajan ja opiskelijoiden väliset sekä 

opiskelijoiden keskinäiset suhteet ovat henkilökohtaisempia.  
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Myös muut haastateltavat (H2 ja H3) toivat esille pienen ryhmäkoon positiivisen vaiku-

tuksen: Ja sitte mun mielestä taas, jos pienemmistä ryhmistä puhutaan -- niin sillonhan 

on jo tosi paljonkin mahdollisuuksia sille, että opiskelijat on siinä mukana keskustele-

massa (H2). Haastateltava 2 näki pienen ryhmäkoon positiivisen merkityksen perustuvan 

siihen, että se mahdollistaa vuorovaikutteisen opetuksen. Pienemmässä opetusryhmässä 

vuorovaikutteisen opetuksen järjestäminen onkin helpompaa, johtuen suurten opetusryh-

mien innostamisen ja aktivoinnin haasteellisuudesta sekä ryhmädynamiikan moniulottei-

suudesta. Toisaalta opiskelijoiden on helpompi pysyä passiivisina ja anonyymeina suu-

remmissa opetusryhmissä. Myös hitaammin reagoivat ja muuten hiljaisemmat opiskelijat 

saattavat jäädä massaopetuksessa ”nopeampien” opiskelijoiden aktiivisen osallistumisen 

taakse (Repo-Kaarento & Levander 2003, 143; Lindblom-Ylänne, Repo-Kaarento & 

Nevgi 2003, 206).  

 

Haastateltava 4 koki massaopetuksen olevan melko usein vain opettajan luennointia: Jos 

menee vaikka sinne ilmottautumaan ja huomaa, että siellä on joku 100 ilmottautunutta, 

ni siitä tulee heti semmonen fiilis, että okei tää tulee olemaan semmonen kurssi, että se 

on semmonen luentorysäys, että ei semmosta vuorovaikutusta ehkä edistä (H4). Vaikka 

massojen innostaminen ja aktivointi on haastavampaa, opetus voi yhtä lailla olla vuoro-

vaikutteista (Lindblom-Ylänne ym. 2003, 206), jonka haastateltava 2 toikin esille: Sitten 

oon huomannu sellasenkin, että vaikka ois paljon porukkaa paikalla, niin sielläkin pystyy 

tekemään sellasia aktivoivia juttuja, että jakaa pienempiin ryhmiin ja sit siellä voi vähän 

aikaa keskustella ja jatketaan taas. Että ihan nekin voi toimia mun mielestä ne massa-

luennot. 

Sen sijaan haastateltava 3 puhui yleisemmällä tasolla paremmista oppimismahdollisuuk-

sista: Oon huomannu et, mitä pienempi ryhmäkoko, ni sitä paremmin oppii (H3). Haasta-

teltavan kokemus voi perustua toisaalta yllä esitettyihin seikkoihin, eli parempiin mah-

dollisuuksiin vuorovaikutteisesta ja opiskelijoita aktivoivasta opetuksesta tai luottamuk-

sellisesta ja positiivisesta oppimisilmapiiristä. Tämä voi selittyä myös yllä esitetystä opet-

tajan paremmasta mahdollisuudesta henkilökohtaisempaan vuorovaikutukseen opiskeli-

joiden kanssa, jolloin he kykenevät havaitsemaan esimerkiksi opiskelijoiden vaikeudet ja 

auttamaan heitä niissä (Lindblom-Ylänne ym. 2003, 205).  
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6 Kokemuksia ryhmätyöstä 

  
 
6.1 Ryhmätyön määritelmä ja yleiskuva 
 
Ryhmätyö on melko yleinen yliopistossa käytettävä opetusmenetelmä, jossa opiskelija-

ryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin. Ryhmien tarkoituksena on työstää heille annettu teh-

tävä tietyssä aikataulussa. (Hyppönen & Lindén 2009, 39.) Ryhmätyön pedagoginen pe-

rusta perustuu yhteistoiminnalliseen oppimiseen (myös kollaboratiivinen oppiminen 

esim. Häkkinen & Arvaja 1999). Yhteistoiminnallisessa oppimisessa ytimenä on se että, 

ryhmä tavoittaa jotakin, mitä sen jäsenet eivät kykenisi yksilöinä tavoittamaan. Näin ollen 

päämääränä on, että ryhmän jäsenet toimivat koko työskentelyn ajan yhdessä eivätkä yk-

silöinä. Yhteistoiminnallisen oppimisen pedagoginen tarkoitus ei toteudu, mikäli ryhmän 

jäsenet hoitavat oman vastuualueensa täysin itsenäisesti. (Repo-Kaarento 2009, 281.) 

 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa päämääränä ei ole pelkästään sisällön oppiminen, 

vaan tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden sosiaalisten valmiuksien, kuten vuorovai-

kutustaitojen, ja asiantuntijuuteen liittyvien taitojen, kuten kriittisen ajattelun kehitty-

mistä (Häkkinen & Arvaja 1999, 1). Ryhmätyö voi toimia kurssin suoritusmuotona, jol-

loin kurssi rakentuu pitkälti opiskelijoiden yhteistoiminnan perusteella, mutta sitä voi-

daan myös hyödyntää muun opetuksen, esimerkiksi luento-opetuksen ohella. Haastatel-

tavat kertoivat pääsääntöisesti kokemuksiaan perinteisestä ryhmätyöstä, mutta haastatel-

tavat kertoivat myös kokemuksia muista opetusmenetelmistä, jotka perustuvat yhteistoi-

minnalliseen oppimiseen. Sisällytin nämä kokemukset tähän lukuun, sillä niiden pohjalla 

oleva idea on sama. Tuon kuitenkin esille, mistä opetusmenetelmästä on kyse, kun esitän 

haastateltavien kokemuksia muista yhteistoiminnallisista opetusmenetelmistä.  

 
Kukaan haastateltavista ei suoraan sanonut ryhmätyön olevan opetusmenetelmänä hyvä. 

Kahden haastateltavan (1 ja 4) kertomuksista ja kokemuksista pystyi hahmottamaan ryh-

mätyön mielekkyyden määräytyvän yksinkertaisimmillaan sen mukaan, sujuiko ryh-

mässä työskentely:  
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Siinäkin aika paljon semmosta vaihtelua, joskus ne on ihan katastrofeja, 
ihan tyyliin menny yöunet --. Mut toisaalta jotkut menny hirveen hyvinkin. 
Varsinki ne pienemmät ryhmät, missä on ehkä ite saanu päättää et, kenen 
kanssa tekee. (H1) 

 
Meil ei ihan hirveesti oo ollu ryhmätöitä, mut sillon kun on ollu, niin ne on 
usein ollu sillai että on saanu päättää ite parin ja se on sitten semmonen 
mielunen kenen kanssa ne hommat on hoitunu. Niin tuota no kyllä mä koen 
että ne on ihan hyvin sujunu. Mut tässäkin riippuu paljon siitä mimmosia 
ne muut tyypit on, että haluaako ne edistää sitä hommaa vai ei. (H4) 

 

Haastateltava 2 näytti melkeinpä inhoavan ryhmätöitä. Hän ei koe ryhmätyön olevan var-

sinainen opetusmenetelmä, sillä opettaja ei varsinaisesti opeta ryhmätyössä ja opiskelijat 

toimivat pääsääntöisesti keskenään. Ryhmätöistä muodostui hänelle etenkin silloin nega-

tiivinen kokemus, kun opiskelijoilla oli koko vastuu ryhmätyön organisoinnista. Sen si-

jaan hän koki esimerkiksi luokkahuoneopetuksen aikana tapahtuvat pienryhmätyösken-

telyt ihan toimivina.  

 

Ryhmätyöskentely on mun suuri inhokki. Siis mä tossa just mietin, että 
oonko mä nyt kolme kurssia keskeyttänyt ryhmätyöskentelyn aiheuttaman 
stressin takia. Se ei jotenkaan toimi mulle. Sehän ei oikeestaan oo mikään 
opetusmenetelmä. Eihän se opettaja siellä mitään opeta, vaan opiskelijat 
yrittää omalla ajalla rämpiä jonkun kokonaisuuden läpi. -- Ja sitten niinku 
semmoset on ihan ok, ku tehään vähän niinko tunnin aikana jotkut lyhyem-
mät ryhmätapahtumat, mille ei tarvii sitten niinku säätää mitään erillistä 
aikaa. Ne ei vaadi sitä organisointia ni semmoset on ihan toimivia. (H2) 
 

Haastateltava 2 vielä täydensi yleistä näkemystään ryhmätöistä sähköpostin välityksellä: 

 
Musta tuntuu, että saatoin antaa semmoisen kuvan, että kategorisesti inho-
aisin ryhmätöitä. Mä itse asiassa pidän tiimityöskentelystä paljonkin ns. oi-
keassa elämässä, koska sille on jokin järkevä perustelu, miksi jossain pro-
jektissa ollaan nimenomaan ryhmänä ja nimenomaan kyseiset ihmiset. 
Opiskelussa se ongelma on juuri asiallisten perustelujen puute ("työelämän 
vaatimukset" ei ole pätevä perustelu sille tavalle, joilla ryhmätöitä teete-
tään) ja epäbalanssi siinä kuinka paljon aikaa&energiaa ryhmätyöt vaatii 
ja kuinka vähän niistä saa/oppii. 

 
 
Haastateltava 3 toi puolestaan esille, että hänellä ei juuri ole perinteisestä ryhmätyöstä 

kokemuksia. Sen sijaan hän toi esille kokemuksiaan opetusmenetelmistä, joissa on 
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hyödynnetty yhteistoiminnallista oppimista. Hän koki nämä opetusmenetelmät pääsään-

töisesti hyvinä, sillä ne olivat usein muodostettu siten, että ne aktivoivat häntä opiskele-

maan. 

 
On tullu aika vähän semmost ryhmätyöskentelyy, et tehtäis yhdessä projek-
tia. -- Et tällänen ku mul on joku oma osio ryhmään ni se aktivoi mua siihen, 
et se on mua vähän semmonen potkiva --. Et jos mä en nyt hoida tätä kunnol 
ni mä petän muut ryhmäläiset. Se on ihan hyödyllist mun kannalt. (H3) 

 

6.2 Ryhmän koko 
 

Lähes kaikissa positiivisissa kokemuksissa haastateltavat kuvasivat ryhmän kokoa pie-

neksi, sellaiseksi, jossa oli 2—3 henkilöä. Kokemuksissa ei juuri noussut esille pienen 

ryhmäkoon merkitystä, mutta sen merkitys voi selittyä sen joustavuudella. Repo-Kaa-

rento, Levander ja Nevgi (2009, 110) tuovat esille, että pienemmät ryhmät (2—3 henki-

löä) ovat usein joustavia ja ne eivät tarvitse yhtä johtajaa eikä näin ollen roolien organi-

soitumista, vaan roolit voivat vaihdella työskentelyn aikana. Tästä johtuen voidaan nähdä 

myös ryhmätyön aloittaminen vaivattomampana, sillä varsinaista organisoitumista ei tar-

vita.  

 

Vain yhden haastateltavan kokemuksissa nousi esille suuri ryhmäkoko: Yleensäkin on se 

ongelma, jos on monta ihmistä, että miten löytää yhteisen ajan, että kaikille sopii yks 

tietty aika (H2). Haastateltavan esimerkissä ongelmia on syntynyt ryhmätyön alkuvai-

heessa, kun ryhmä on alkanut järjestäytymään, eli sopimaan erilaisista toimintatavoista 

(Koppinen & Pollari 1993, 32). Tällöin ryhmätyöhön näyttää vaikuttaneen negatiivisesti 

se, että energiaa on mennyt liikaa ryhmän toimintatapojen sopimiseen.  

 

Haastateltavan kuvaus suuren ryhmäkoon vaikeudesta liittyy laajemmin siihen, että suu-

remmat ryhmät tarvitsevat järjestäytyneempää organisointia. Toisin sanoen suuremman 

ryhmän yhteistaidollinen toiminta on haastavampaa kuin pienen ryhmän, esimerkiksi 4—

6 henkilön ryhmissä roolit alkavat eriytyä ja yli 6 henkilön ryhmissä ryhmän rakenne, 

ilmapiiri ja yhteisöllisyys sekä johtamisen merkitys muuttuvat (Repo-Kaarento ym. 2009, 

111). Näin ollen suuren ryhmän tulee panostaa organisointiin. Organisointi ei usein ta-

pahdu hetkessä, vaan tämä on yksi ryhmäytymisen vaihe, joka voi toteutua vähitellen 
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ryhmätyöskentelyn eri vaiheissa (Koppinen ym. 1993, 32). Lisäksi Repo-Kaarento ja 

kumppanit (2009, 111) tuovat esille, että isommissa ryhmissä vastakkainasettelut koros-

tuvat ja on hankalampaa luoda pohdiskelua. Kaiken kaikkiaan ryhmäkoko näyttää olevan 

haastateltavien kokemuksissa ratkaisevassa asemassa, mikä näyttää selittyvän sillä, että 

se vaikuttaa keskeisesti ryhmien yhteistoiminnan luonteeseen ja organisoinnin tarpee-

seen.   

 

6.3 Ryhmien muodostuminen – opettajan vai opiskelijoiden valinta 
 

Yksi ratkaiseva tekijä ryhmätyön sujumisessa oli ryhmän muodostuminen joko opettajan 

tai opiskelijoiden valinnan mukaan. Haastateltava 1 liitti positiiviseen ryhmätyökoke-

mukseen opiskelijoiden mahdollisuuden muodostaa ryhmät itsenäisesti. Hän ei kuiten-

kaan nähnyt tämän olevan varsinainen syy ryhmätyön sujuvuuteen, vaan tämä mahdollisti 

sellaisen ryhmän muodostamisen, jossa oli yhteisymmärrys oppimistavoitteista ja/tai ryh-

mätyön tavoitteista: [Sellaiset] missä on ehkä ite saanu päättää, että kenen kanssa tekee.  

Tää nyt ei oo mikään semmonen, että on kiva tehdä jonkun tietyn ihmisen kanssa, vaan 

sit ku löytää semmosen, joka haluu saman lopputuloksen suunnilleen ja on yhtä motivoi-

tunut. Myös toisen haastateltavan positiivisissa kokemuksissa nousi tavoitteiden saman-

kaltaisuus esille: Kaikilla oli se yhteinen päämäärä tiedossa ja ehkä se haluki saaha ja 

panostaa siihen työhön (H4). Tavoitteiden samanlaisuus on kiistatta erittäin merkitsevä 

ryhmätyössä, mikä tulee esille jo opetusmenetelmän ”pedagogisesta ohjeesta”, esimer-

kiksi Koppinen ja Pollari (1993, 35) tuovat esille, että ryhmäopiskelussa jokaisen ryhmän 

jäsenen yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden tulee sopia ryhmän yhteiseen tavoitteeseen. 

Myös Tarricone ja Luca (2002, 643) havaitsivat tutkimuksessaan, että onnistuneissa ryh-

mätyökokemuksissa jäsenet olivat sitoutuneita ryhmän menestykseen ja yhteisiin tavoit-

teisiin. 

 

Joissain tapauksissa erilaiset tavoitteet voivat tuoda jotakin uutta ryhmätyöskentelyyn 

(esim. Kopakkala 2011, 201; Leppilampi & Piekkari 1999, 12), mutta tällöin tavoitteiden 

erilaisuudella viitataan erilaiseen ideointiin annetun aiheen ympäriltä, jolloin ristiriidat 

mahdollistavat uusien ideoiden syntymisen. Sen sijaan tavoitteiden samanlaisuudella vii-

tataan tässä kohtaa oppimistavoitteisiin ja/tai ryhmätyön lopputuloksen laatuun. Tällöin 

ratkaisevassa asemassa on se, että ryhmäläisille muodostuu yhteisymmärrys. 
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Yhteisymmärrys puolestaan mahdollistaa keskinäisen luottamuksen muodostumisen sen 

suhteen, että muut ryhmän jäsenet panostavat työskentelyyn sen verran, että yhteisesti 

luotu tavoite tulee saavutettua (Koppinen & Pollari 1993, 44). Tällöin työskentely taas 

sujuu vaivattomammin sillä, ryhmäläisten ei tarvitse pelätä yksilöllisten tavoitteiden vaa-

rantumista muiden toiminnan kustannuksella. Repo-Kaarento ja kumppanit (2009, 113) 

tuovat tämänkaltaisesti esille luottamuksen mahdollistavan vastavuoroisen ja oppimista 

edistävän keskustelun.  

 

Negatiivisissa kokemuksissa puolestaan korostui tilanteet, joissa ryhmän jäsenten oppi-

mistavoitteet eivät kohdanneet: Ihmiset on niin erilaisia.  Jotkut haluu tehdä hyvin ja toisii 

ei kiinnosta yhtään, ni sit siin on hirveen vaikee jotenki luovia. Itte kun on semmonen et 

kiinnostaa aina tehdä hyvin ni se kuormittaa (H1); Mutta kyllä siinä ongelmana oli se, 

että suurin osa ihmisistä ei halunnu tehä sitä (H2); Riippuu paljon siitä mimmosia ne 

muut tyypit on, että haluaako ne edistää sitä hommaa vai ei (H4). Opiskelijoiden joukossa 

on luonnollisesti heitä, jotka haluavat saada hyvän arvosanan ja/tai oppia käsiteltävän ai-

heen syvemmin ja myös heitä, joille riittää, että työ tulee valmiiksi. Tilanteessa, jossa 

oppimistavoitteet ja/tai arvosanatavoitteet eivät kohtaa, yksilölle voi syntyä joko pelko 

omien arvosanojen laskemisesta, joka on melko yleinen korkeakoulujen ryhmätöihin liit-

tyvä haittapuoli (Chapman & Van Auken 2001, 118) tai pahimmillaan luottamuksen 

puute siitä, että kaikki ryhmän jäsenet eivät sitoudu oppimiseen, jolloin muidenkin ryh-

mäläisten oppiminen hankaloituu (Repo-Kaarento ym. 2009, 113).  

 

Näin ollen ryhmän yhteisymmärrys arvosana-, ja/tai oppimistavoitteista näyttää vahvasti 

tukevan positiivisen kokemuksen muodostumista. Tämä taas on todennäköisempää sil-

loin, kun opiskelijat saavat itse muodostaa ryhmänsä. Toisaalta kokemukseen saattaa täl-

löin vaikuttaa positiivisesti myös vähäisempi tarve ryhmäytymiselle. Tilanteessa, jossa 

ryhmän jäsenet tuntevat entuudestaan toisensa, työskentelyn aloittaminen on usein vai-

vattomampaa kuin ryhmässä, jossa jäsenet eivät tunne toisiaan. Ryhmäytymisen merkitys 

korostuu, mitä suurempi ryhmä on kyseessä ja mitä tuntemattomampia ryhmän jäsenet 

ovat toisilleen. Ryhmän toiminnassa keskeistä onkin roolisuhteiden rakentuminen, mikä 

merkitsee sitä, että jokainen ryhmäläinen rakentaa oman roolinsa suhteessa muihin ryh-

mäläisiin. (Kopakkala 2011, 56, 58; Koppinen & Pollari 1993, 36.) Täten ryhmä pystyy 
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aloittamaan varsinaisen työskentelyn nopeammin, kun jäsenet tuntevat toinen toisensa. 

Vastaavasti ryhmän on käytettävä enemmän aikaa ryhmäytymiseen, silloin kun jäsenet 

eivät tunne toisiaan. Tätä haastateltava 4 kommentoikin seuraavanlaisesti: Kyllähän se 

on, kun menee alkuun ihan uusien tyyppien kaa, alkaa tekee jotain juttua, ni onhan se 

aina semmosta tunnustelua et miten edetään ja näin.  

 

6.4 Ryhmässä työskentelyn luonne – yksilöllinen vastuu ja positiivinen keskinäis-
riippuvuus 
 

Yhteistoiminnallisessa oppimisen onnistumisessa ratkaisevassa asemassa on yksilöllisten 

vastuualueiden jakaminen (Repo-Kaarento 2009, 281; Leppilampi & Piekkari 1999, 13). 

Aineistossa oli kaksi kokemusta, jotka liittyivät suoraan yksilöllisiin vastuualueisiin. 

Haastateltava 2 esitti kokemuksen, jossa yksilöllisiä vastuualueita ei jaettu ollenkaan. Täl-

löin opiskelijat pyrkivät työstämään ryhmätyötä, mutta vastuualueiden puuttuminen han-

kaloitti työskentelyä:  

 
Siis olikohan viiden ihmisen ryhmä ja yksi Wiki-alusta, mihin koko ryhmä 
kirjotti samaan paperiin koko tehtävää. Se oli ihan järjetöntä touhuu, eihän 
siinä ollu mitään järkeä, että viis ihmistä sotkee yhtä paperii… Niinko huh-
huh. Sitten mä kysyin siltä ryhmältä sen ensimmäisen vaiheen jälkeen, että 
nytten kun ollaan alotettu tää kirjottaminen, jaettaisko näitä aiheita, että 
jokainen vois keskittyä omaan tekstiinsä. Sit se olikin sillai että osa halus 
jakaa ja osa ei. -- Niinku miksi?  

 

Haastateltavalle oli täten muodostunut ryhmätyöstä negatiivinen kokemus johtuen yksi-

löllisten vastuualueiden puuttumisesta. Yksilöllisillä vastuualueilla taataankin se, että jo-

kainen jäsen tuo oman panoksensa ryhmätyöhön ja samalla se ehkäisee vapaamatkusta-

mista. (Repo-Kaarento 2009, 281; Leppilampi ym. 1999, 13). Haastateltava 2 kokikin 

vapaamatkustamisen yhtenä ongelmana ryhmätyöskentelyssä: Ihan aina on sellasta po-

rukkaa, jotka koittaa tehdä sen homman niin pienellä vaivalla, kun mahdollista, että käy-

tännössä siis oikeestaan yrittää vapaamatkustaa sen jutun (H2). 

 

Vastuualueiden jakaminen ei kuitenkaan tarkoita yhteistoiminnallisen oppimisen mukaan 

sitä, että jokainen hoitaa vain oman osuutensa, sillä ryhmätyöstä muodostuu tällöin ”ryh-

mässä suoritettu yksilötyö”, kuten Leppilampi ja Piekkari (1999, 13) ilmaisevat. Sen si-

jaan päämääränä on, että ryhmän jäsenet auttavat ja tukevat toisiaan ryhmätyöskentelyn 
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eri vaiheissa. Yhdelle haastateltavista olikin muodostunut positiivinen kokemus, kun 

tämä yhteistoiminnallisen oppimisen periaate oli toteutunut. Haastateltava 4 kuvasi posi-

tiiviesti kokemustaan, jossa jokaisella oli oma vastuualueensa, mutta samaan aikaan ryh-

män jäsenet auttoivat toinen toisiaan: Ehkä se oli myös semmosta ryhmäpainetta mut että 

niinko se oli myös paljon semmosta toista tukevaa, eli vois sanoa et se oli semmosta yh-

teisopiskelua. Eli paljon mietittiin yhessä juttuja ja työstettiin sitä työtä (H4).  

 

Haastateltavan kokema ”ryhmäpaine” näyttää tässä kohtaa hahmottavan yhteistoiminnal-

lisen oppimisen todellista toteutumista. Tarkemmin sanottuna ryhmäpaine näyttää synty-

neen pohjimmiltaan siitä, että ryhmäläiset olivat onnistuneesti jakaneet jokaiselle ryhmän 

jäsenelle yksilöllisen vastuualueen ja he olivat ymmärtäneet omien vastuualueidensa mer-

kityksen yhteisessä päämäärässä ja muiden oppimisessa. Tällöin ryhmätyössä on toteutu-

nut yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteista positiivinen keskinäisriippuvuus ja ryh-

män jäsenten yksilöllinen vastuu. Positiivisella keskinäisriippuvuudella tarkoitetaan sitä, 

että ryhmän jäsenet ovat eräällä tavalla riippuvaisia toisistaan yhteisen tavoitteen saavut-

tamiseksi. Tämänkaltainen riippuvuus syntyy, kun jokaisen ryhmän jäsenen yksilöllinen 

tavoite liitetään ryhmän yhteiseen tavoitteeseen ja jokainen jäsen tiedostaa oman panok-

sensa merkityksen ryhmätyössä. (Repo-Kaarento 2009, 280—281; Leppilampi ym. 1999, 

13.)  

 

Vastaavalla tavalla haastateltava 3 liitti positiiviseen kokemukseen positiivisen keskinäis-

riippuvuuden: Et jos mä en nyt hoida tätä kunnol, ni mä petän muut ryhmäläiset. Haasta-

teltava 3 reflektoi tarkemmin positiivisen keskinäisriippuvuuden hyödyn näkyvän oman 

aktivisuuden lisääntymisessä: Se on ihan hyödyllist mun kannalt. Et se aktivoi mua siihen, 

et se on mua vähän semmonen potkiva (lukupiiri). Kaiken kaikkiaan haastateltava 3 ja 4 

esittivät näissä positiivissa kokemuksissa ratkaisevaa olevan jaettu vastuu oppimisesta ja 

työskentelystä.   

 

6.5 Kurssikäytäntöjen muodollisuus 
 

Aineistosta nousi esiin ryhmätyön muodollisuus, jolla tarkoitan ryhmätyölle ulkopäin 

asetettujen ohjeiden, sääntöjen ja käytäntöjen määrää. Erittäin muodollisessa ryhmä-

työssä opettaja on voinut esimerkiksi määritellä jokaiselle ryhmäläiselle ennalta roolit ja 
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vastuualueet, tarkan aiheen sekä paikan ja ajankohdan, jolloin ryhmätyötä toteutetaan. 

Epämuodollisessa ryhmätyössä ryhmät puolestaan sopivat näistä itsenäisesti. Täten ryh-

mätyön muodollisuus vaikuttaa keskeisesti siihen, kuinka paljon ryhmän tulee organi-

soida itse toimintaansa. Yliopistoissa käytetään niin muodollisia kuin epämuodollisia ryh-

mätöitä kunkin kurssin aiheen ja tavoitteiden mukaisesti. Jos kurssin tavoitteena on esi-

merkiksi se, että opiskelijat oppivat myös ryhmätyöskentelyyn liittyviä taitoja, epämuo-

dollinen ryhmätyö palvelee tätä tavoitetta paremmin.  

 

Yhden haastateltavan kertomuksessa kurssin muodollisuus näytti melkeinpä positiivisen 

kokemuksen synnyttäjänä, etenkin, kun sen suhteuttaa haastateltavan muihin kokemuk-

siin, jotka ovat olleet pitkälti negatiivisia johtuen ryhmän sisäisistä ongelmista, kuten vas-

tuualueiden jakamattomuudesta ja aikataulujen sopimisen vaikeudesta.   

 

Poikkeuksellisesti yks hyvä kokemus on ryhmätyöskentelystä --. Siellä teh-
tiin poikkeuksellisesti sillai, että siellä jaettiin valmiiksi aiheet tai sai valita, 
mut oli valmiiks rajatut otsikot ja kohtuullisen suppeet aineistot, joita käy-
tettiin niissä. Sillonhan se tarkotti sitä että sai keskittyä siihen mikä on se 
sen sisältö -- . Se oli mun mielestä ihan fine siinä kurssilla. Että ei menny 
semmosta turhaa aikaa siihen säätöön ja kaikkeen semmoseen organisoin-
tiin. (H2) 

 

Näin ollen positiivisen kokemuksen ytimenä näyttää olleen kurssin muodollisuus – opet-

taja oli antanut aiheet ja aineistot, joiden pohjalta työ toteutettiin. Tällöin ryhmä pystyi 

keskittymään todelliseen työskentelyyn, eikä ”turhaa energiaa” mennyt erilaiseen organi-

sointiin. Vaikka haastateltavan kertomuksissa korostuu kurssikäytäntöjen muodollisuus, 

on selvää, että ryhmätyöskentelyn sujuminen tarvitsee aina ryhmäläisten sitoutumisen. 

Toisin sanoen mitkään käytännöt eivät pysty sitouttamaan opiskelijoita ryhmätyöhön, jos 

heiltä ei lähtökohtaisesti löydy halua sitoutua siihen. Tämän kokemuksen esiintuominen 

tällaisenaan on kuitenkin merkittävää, sillä kyseinen haastateltava oli arvionsa mukaan 

lopettanut kolme kurssia kesken ryhmätöiden sujumattomuuden vuoksi ja muut koke-

mukset pidemmistä ryhmätöistä olivat pitkälti negatiivisia.  

 

Haastateltava 2 näki tämänkaltaisesti luokkahuoneopetuksen aikana tapahtuvan ryhmä-

työn toimivana: Ja sitten niinku semmoset on ihan ok, ku tehdään vähän niinko tunnin 

aikana jotkut lyhyemmät ryhmätapahtumat, mille ei tarvii sitten niinku säätää mitään 
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erillistä aikaa. Ne ei vaadi sitä organisointia, ni semmoset on ihan toimivia. Pfaff ja 

Huddleston (2003) havaitsivat tutkimuksissaan opettajan tarjoaman ”luokkahuoneajan” 

vaikuttavan positiivisesti ryhmässä työskentelyyn. He (emt. 2003) ehdottavatkin, että ryh-

mille tulisi antaa mahdollisuuksia työskennellä luokkahuoneessa opettajan ollessa läsnä, 

sillä se mahdollistaa vuorovaikutuksen opettajan kanssa, mikä voi yhä vähentää ryhmien 

näkemyksiä tehtävän monimutkaisuudesta ja työtaakasta. Tämän seurauksena opiskeli-

joille muodostuu positiivisempi suhtautuminen ryhmätyöhön. Lisäksi luokkahuoneaika 

vähentää myös ryhmien muodostumiseen ja aikataulutukseen liittyviä ongelmia. (Pfaff & 

Huddleston 2003.) 

 
Leppilampi ja Piekkari (1999, 13) tuovat esille yhteistoiminnallisen oppimisen rakentu-

van parhaiten, kun opettaja luo edellytykset vuorovaikutteiseen viestintään. Kahdella 

haastateltavalla olikin positiivisia kokemuksia muista opetusmenetelmistä (eli tässä koh-

taa ei ole kyse perinteisestä ryhmätyöstä), jotka olivat muodollisia ja joissa hyödynnettiin 

yhteistoiminnallista oppimista. Näissä kokemuksissa opettaja oli asettanut sellaiset käy-

tännöt, jotka näyttivät mahdollistavan vuorovaikutteisen viestinnän ja molemmissa ta-

pauksissa (lukupiiri ja problem based learning) opiskelijoille oli jaettu selkeät roolit ja 

vastuualueet yhteistoiminnalle. Haastateltava 1 koki opettajan ennalta asettamien roolien 

ja vastuualueiden helpottavan työskentelyä, minkä Koppinen ja Pollari (1993, 36) esittä-

vätkin käytännön ohjeena yhteistoiminnallisen oppimisen helpottamiseksi: Hyvä et siinä 

jaettiin ne roolit selkeesti, että nyt hän on puheenjohtaja ja hän on sihteeri, ja puheen-

johtaja veti sitä et kaikki pääsi mukaan. Et ehkä se sit eros tavallisesta ryhmätyöskente-

lystä, että siinä oli selkeät roolit ja tehtävät, et se ei menny semmoseks sekavaksi (H1, 

Problem based learning).  

 

Siinä missä haastateltava 1 ja 2 näkivät muodollisten käytäntöjen helpottavan työskente-

lyä sen vuoksi, että ryhmätyössä oli vähäisempi tarve organisoinnille, haastateltava 3 

esitti ennalta asetettujen vastuualueiden positiivisen merkityksen perustuvan oman toi-

minnan aktiivisuuteen: Oltiin saatu etukäteen aiheet ja jokasen piti tehä miniesseet 

omasta aiheesta ja sit niist keskusteltiin. Et tällänen ku mul on joku oma osio ryhmään ni 

se aktivoi mua siihen, et se on mua vähän semmonen potkiva --. Et jos mä en nyt hoida 

tätä kunnol, ni mä petän muut ryhmäläiset. Se on ihan hyödyllist mun kannalt. (Lukupiiri). 

Esitinkin tämän saman kokemuksen positiivisen keskinäisriippuvuuden yhteydessä, 



 

 

60 

mutta tässä kohtaa korostuu kurssikäytäntöjen rooli, joka taas mahdollisti aikaisemmin 

esitetyn positiivisen keskinäisriippuvuuden muodostumisen. 

 

Näin ollen haastateltavat, jotka esittivät kokemuksiaan muodollisesta ryhmätyöstä, näyt-

tävät pääsääntöisesti kokeneen niiden helpottavan ryhmässä työskentelyä ja tätä kautta 

taas positiivisen oppimiskokemuksen muodostumista. Yhden haastateltavan (H3) koh-

dalla muodolliset käytännöt saivat positiivisen merkityksen, sillä ne lisäsivät hänen omaa 

aktiivisuuttaan ja kahden haastateltavan (H1 & H2) kohdalla tämä näytti perustuvan opis-

kelijoiden vähäisempään vastuuseen ryhmän organisoinnista, jolloin opiskelijat ovat taas 

pystyneet suuntaamaan energiansa varsinaiseen työskentelyyn.  

 

Haastateltava 2 esitti vastaavalla tavalla negatiivisia kokemuksia ryhmätyöstä, silloin kun 

kurssikäytännöt olivat erittäin epämuodollisia siinä mielessä, että opiskelijoiden tuli toi-

mia erittäin itseohjautuneesti. Yhden kurssin kohdalla haastateltava oli kääntynyt opetta-

jan puoleen ja pyytänyt apua ryhmätehtävien koordinoinnin kanssa, mutta ryhmä ei kui-

tenkaan saanut apua: Häneltä ei apua saanut ja muistui mieleeni, että perustelu oli sen 

suuntainen että "opettajat eivät puutu ryhmien toimintaan, koska tällä kurssilla on tar-

koituksena, että ryhmät toimivat itseohjautuvasti". Haastateltava 2 pohtikin syvemmin 

ryhmätyön ja opiskelijoiden vastuun suhdetta: Sehän ei oikeestaan oo mikään opetusme-

netelmä. Eihän se opettaja siellä mitään opeta, vaan opiskelijat yrittää omalla ajalla 

rämpiä jonkun kokonaisuuden läpi. Haastateltavan tilanteessa negatiiviset kokemukset 

ryhmätyöstä näyttävät kiteytyvän opiskelijoiden suureen vastuuseen ryhmätyön sujumi-

sesta ja oppimisesta.  

 

Nämä haastateltavan kokemukset sekä laajemmin kurssikäytäntöjen muodollisuus ja epä-

muodollisuus herättävät kysymyksen yliopisto-opetuksen päämäärästä. Toin luvussa 2 

esille, että yliopisto-opetuksen tarkoituksena on eräänlainen keskitie, jossa opiskelijoita 

ei ohjata jatkuvasti yksityiskohtaisilla ohjeilla eikä toteuteta opetusta puhtaasti heidän it-

seohjautuvuutensa perusteella (Poikela 2005, 64). Loputtoman tarkat ohjeet ja säännöt 

ryhmätyön toteuttamiselle saattavat vaikuttaa negatiivisesti opiskelijan itseohjautuvuu-

den kehittymiseen, kun taas liian epämuodollisen ryhmätyön seurauksena opiskelijat voi-

vat joutua työskentelemään täysin itsenäisesti. Samankaltaisesti Rauste von Wright 
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(1997, 20) huomauttaa, ettei opiskelijoiden itseohjautuvuutta tule yliarvioida eikä täydel-

linen itseohjautuvuus ole nykyisen oppimisnäkemyksen, konstruktivismin mukaista.  

 

6.6 Ryhmätyön ohjeistus ja tavoitteet sekä merkityksellisyys 
 

Haastateltava 1 toi esille, että ryhmätyön sujumista auttaa, kun ne on hirveen hyvin suun-

niteltu. Myös haastateltava 3 korosti tämänkaltaisesti hyvän suunnittelun vaikuttavan ryh-

mätyön mielekkyyteen: Riippuu vahvasti, miten se opettaja on järjestänyt ne, et esimer-

kiksi meillä jo lähtökohtasest soti ne aiheet keskenään (Lukupiiri). Haastateltavan esi-

merkissä opettaja oli valinnut opiskelijoille lukupiiriin aiheet, jotka olivat keskenään ris-

tiriitaisia. Nämä vastakkaiset aiheet taas herättivät paljon keskustelua, mikä vaikutti osal-

taan positiivisesti haastateltavan kokemukseen. Näin ollen haastateltava koki yhtenä kes-

keisenä tekijänä positiivisen kokemuksen muodostumisessa sen, että opettaja oli valinnut 

ryhmäläisille aiheet tarkoituksenmukaisesti. Vastaavalla tavalla haastateltava 3 esitti ne-

gatiivisen kokemuksen yhteistoiminnallisesta oppimisesta, mikä pohjautui opettajan en-

nalta-asettamiin aiheisiin. Tässä kokemuksessa liian vaikeat aiheet näyttivät estävän hä-

nen ryhmänsä oppimisen:  

 
Jos on liian vaikeita artikkeleita luettavaksi ja siit laitetaan porukka kes-
kustelemaan pienryhmiin ja kukaan ei oo oikeestaan hiffannu sitä asiaa täy-
sin, sit mennää siit puoleks tunniks keskutelemaan, ni sehän menee koko 
puol tuntii siit luennost hukkaan, ku kukaan ei oikeestaan saa siit irti. Ko 
siin laitetaan aika paljon opiskelijoiden vastuulle. Ja jos kukaan ei oo sat-
tumoisin saanu siin pienryhmäs mitään kiinni. -- Mä en tiiä voiks sitä pistää 
opiskelijoiden piikkiin, et jos on yksinkertaisesti vaikeet aiheet eikä siin oo 
professorit avaamas niit. (H3, lukupiiri)  
 

Tässä tilanteessa haastateltava olisi toivonut, että opettaja olisi joko antanut opiskelijoi-

den taitotasoa vastaavat artikkelit tai opettaja olisi ollut tukemassa keskustelua.  

 

Haastateltava 1 ja 2 näkivät myös selkeiden tavoitteiden ja ohjeistuksien helpottavan ryh-

mätyötä: Ja on selkeet tavoitteet. Sä tiiät mitä odotetaan, ja minkälainen sen [työn] pitäisi 

olla (H1); Kyl se auttais, että ois jotkut ohjenuorat, miten edetään (H2). Ryhmätyön ta-

voitteiden selkeys onkin keskeistä yhteistoiminnallisen oppimisen onnistumisessa ja ylei-

semmällä tasolla konstruktivistisessa linjakkuudessa (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2009, 

138, 141). Tavoitteiden ei tarvitse olla niin selkeitä, ettei ryhmän tulisi tehdä erilaisia 
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päätöksiä - niitä todellisia ongelmanratkaisuja, joita ryhmätyössä väistämättä nousee 

esille. Sen sijaan keskeistä on, että ryhmätyötä varten on asetettu raamit, joiden valossa 

ryhmätyö tulee toteuttaa. Nämä raamit auttavat tehtävän jäsentämisessä. Tehtävän jäsen-

täminen on yksi piilevistä eli ryhmädynaamisista aikatauluista, joka vaikuttaa keskeisesti 

ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sujumiseen. (Koppinen & Pollari 1993, 42.) Jos ryh-

mätyölle asetetut tavoitteet ovat epäselvät, opiskelijat eivät pysty jäsentämään kokonais-

tehtävän tarkoitusta tai he ovat voineet ymmärtää tarkoituksen eri tavoin. Näin ollen opet-

taja pystyy selkeillä tavoitteilla tukemaan yhdenmukaisuutta tehtävän jäsentämisessä 

sekä tätä kautta vältytään turhilta epäselvyyksiltä ja jäsenten välisiltä ristiriidoilta.  

 

Hyvin suunnitellun ryhmätyön ja annetun ohjeistuksen myötä opettaja pystyy myös osoit-

tamaan ryhmätyön merkityksellisyyden, jonka merkitystä esimerkiksi Pfaff ja Huddleson 

(2003) korostavat tutkimuksensa pohjalta. Yhden haastateltavan kokemuksissa ja kerto-

muksissa korostuikin ryhmätöiden merkityksellisyyden puute: 

 
Oon ymmärtänyt että se ryhmätyöskentelyn idea on niissä esiintymisissä ja 
ryhmätoiminnassa, että kehitetään niitä taitoja, -- valmentaa työelämän 
vaatimuksiin niin sanotusti. Oon vähän sitä mieltä että ei pidä paikkansa. 
Näitähän vois opettaa ihan oikeesti niin, että asiantuntija ois kertomassa, 
miten näitä asioita voidaan tehdä ja neuvoo niissä asioissa. Se on mun 
mielestä ihan eri asia, ku sanotaan että tee ryhmätyö tai esitys. Se ei oo 
niinku opettamista. (H2) 

 

Haastateltavan tapauksessa ryhmätöistä näyttää muodostuneen negatiivinen kokemus ja 

laajemminkin näkemys, sillä hän kokee ristiriidan ryhmätöiden tavoitteiden ja tähän pääs-

tävän menetelmän välillä – siinä, että ryhmätyö melko opiskelijalähtöisenä työskentely-

muotona ei tue parhaiten ryhmätöiden tavoitteiden saavuttamista.  

 

6.7 Palaute ja ryhmätyön esittäminen 
 
Palautteen tiedetään olevan merkittävä oppimisen kannalta, sillä opiskelija pystyy palaut-

teen kautta toisaalta korjaamaan virheelliset käsityksensä ja toisaalta saamaan vahvistusta 

siitä, mikä onnistui (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 21; Nevgi & Lindblom-Ylänne 

2009, 149). Kaksi haastateltavaa kokikin ryhmätyön siinä mielessä mieluisana opetusme-

netelmänä, sillä siihen sisältyy useammin palaute tehdystä työstä, kuin muiden opetus-

menetelmien kohdalla: Et se ei oo vaan et sä palautat sen työn ja saat siitä jonkun 
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arvosanan etkä koskaan kuule mikä siinä on hyvää ja huonoo (H1). Jos ollaan tehty joku 

ryhmätehtävä tai tällänen isompi tehtävä, ni sehän on ollu ihan kivaa sitten, ku meillä on 

pitäny esittää niitä koko ryhmälle, ni se on ollu silleen ihan mukava, että siinä on saanu 

niinko suoraan sitä palautetta. Ja ehkä joiltakin rohkeilta opiskelijoitakin kommentteja, 

ni se on kyllä ihan hyvä keino (H4). Ranne (2006, 37) korostaakin vuorovaikutteisen pa-

lautuksen merkitystä. Kasvokkain tapahtuvan palautteen myötä palautteen antaja ja vas-

taanottaja pystyvät käymään dialogia, mikä ehkäisee väärinymmärryksiä. Virtanen, Mä-

kinen, Klemola, Lauritsalo ja Tynjälä (2020, 127) puolestaan esittävät vuorovaikutteisen 

palautteen merkityksen perustuvan siihen, että opiskelija pystyy muodostamaan itse ym-

märryksensä palautteen pohjalta sen sijaan, että ulkopuolinen sanelisi hänelle tämän. Tä-

mänkaltainen toiminta taas kehittää opiskelijan kykyä arvioida ja ohjata omaa oppimis-

taan (Virtanen ym. 2020, 127).  

 

Haastateltava 1 koki palautteenannon erityisen hyödyllisenä silloin, kun palautetta sai jo 

ennen työn lopullista palauttamista: Jos oot tehny jotain väärin, ni hän voi myös samalla 

kertoa, miten tän pitäis mennä. Et jos joku on menny väärin, ni siinä voit vielä tarvittaessa 

täydentää sitä. (H1). Tällaista oppimisprosessin aikana tapahtuvaa palautteenantoa kut-

sutaan formatiiviseksi arvioinniksi. Formatiivisen arvioinnin myötä opiskelija pystyy ref-

lektoimaan vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, joiden pohjalta hän pystyy taas kehittämään 

toimintaansa (Virtanen, Mäkinen, Klemola, Lauritsalo & Tynjälä 2020, 124). Haastatel-

tava 1 koki tämän myös ”tuovan rentoutta” työskentelyyn, joka perustui juuri mahdolli-

suuteen tehdä työhön lisäyksiä ja korjauksia. 

 

Siinä missä haastateltava 4 näki ryhmätöiden esittämisen mielekkäänä johtuen palautteen 

saamisen mahdollistumisesta, haastateltava 2 koki esittämisen stressaavana: Sitten on 

vielä ihan oma ohjelmanumero se, että näihinhän liittyy se, että siellä tehään yleensä joku 

esitys omasta ryhmätyöstä. Että se esittäminen on oma stressinsä. En tykkää yhtään siitä, 

semmosta turhaa stressiä. Esiintymisen yhteydessä puhutaan esiintymisjännityksestä, 

joka on hyvin subjektiivinen kokemus. Toinen voi esimerkiksi kokea esiintymisen ja siitä 

johtuvan jännityksen positiivisena, kun taas toiselle se aiheuttaa stressiä. (Kunttu, Almon-

kari, Kylmälä & Huttunen 2006, 320.) Toisaalta ryhmätöiden esittäminen voi siinäkin 

mielessä aiheuttaa ”stressiä”, mikäli ryhmä kokee haasteita ryhmätyön tavoin 
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käytännönjärjestelyissä (Koppinen & Pollari 1993, 32), esimerkiksi siinä kuka esittää tie-

tyn osuuden ja kuka ottaa vastaan mahdolliset kysymykset. 

 

6.8 Opettajan rooli 
 
Aikaisemmissa alaluvuissa selvisi, että haastateltavat ovat kokeneet merkittävinä ryhmä-

koon, mahdollisuuden muodostaa ryhmät itsenäisesti, positiivisen keskinäisriippuvuu-

den, yksilölliset vastuualueet, kurssikäytäntöjen muodollisuuden, ryhmätyön ohjeistuk-

sen ja tavoitteet sekä ryhmätöiden esittämisen ja siitä saadun palautteen. Näistä lähes 

kaikki ovat luonteeltaan sellaisia, joissa korostuu joko opettajan rooli suoraan tai eräällä 

tavalla rivien välistä. Tarkemmin sanoen näihin liittyy laajemmin opettajan päätös kurs-

sikäytännöistä – opettaja päättää muodostavatko opiskelijat itsenäisesti ryhmänsä, minkä 

kokoinen ryhmä on, kuinka muodollinen ryhmätyö on luonteeltaan sekä hän antaa myös 

kurssille ohjeistuksen ja tavoitteet. Suoraan opettajan rooli korostui ohjeistuksen ja ta-

voitteiden sekä palautteen antamisen osalta, kun taas muissa tekijöissä opettajan rooli tuli 

välillisesti esille. Lisäksi opettaja pystyy edesauttamaan myös positiivisen keskinäisriip-

puvuuden muodostumiseen jakamalla yksilölliset vastuualueet ja roolit eli kurssikäytän-

töjen muodollisuuden kautta.  

 

Näin ollen opettajan sisällöllispedagoginen osaaminen on kulkenut läpi aineiston joko 

selkeästi tai välillisesti. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa korostetaankin opettajan ym-

märrystä tämän pedagogisen mallin perusperiaatteista, esimerkiksi Repo-Kaarento (2009, 

280) kirjoittaa: Ne eivät kuitenkaan ole mitään irrallisia temppuja. Opettajan on siis ym-

märrettävä̈ yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet, jotta hän varmasti onnistuu me-

netelmien soveltamisessa. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta opettajalla olevan merkittävä 

rooli ryhmätyökokemuksissa, mutta se ei kuitenkaan ole yksiselitteinen - Opettajan toi-

met vaikuttavat niihin tekijöihin, jotka haastateltavat kokevat merkittävinä, mutta se ei 

ole edellytys eikä tae positiivisen ryhmätyökokemuksen syntymisessä.  

 

Opettajan rooli voi olla merkittävä myös työskentelyn aikana. Yhteistoiminnallisessa op-

pimisessa voi herkästi syntyä erimielisyyksiä, jolloin on ensiarvoisen tärkeää, että ryh-

mällä on mahdollisuus selvittää nämä erimielisyydet. Koppinen ja Pollari (1993, 36) esit-

tävätkin, että tämänkaltaisissa tilanteissa ryhmän ohjaajan, esimerkiksi opettajan 
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konsultointi voi olla tarpeellista.  Kysyessäni haastateltavilta, onko opettaja pystynyt aut-

tamaan työskentelyn sujumista ryhmätyön aikana tai tehnyt joitakin toimia, jotka helpot-

taisivat ryhmässä työskentelyä, kaksi haastateltavaa (H1 ja H2) tunnisti kyllä nämä toi-

met, mutta he eivät nähneet niiden juuri auttavan, mikäli ryhmän sisäiset ongelmat olivat 

suuria: Kyllähän siihen joo. Toisaalta on niitä muutenki ollu, missä on ollu isoja ongel-

mia, vaikka siellä on opettaja yrittänytkin, että siellä auttaa ja on vähän keskusteltukin, 

miten se pitäis tehdä, niin ei se sit oikeesti siinä hirveesti auta. Et en nää miten opettaja 

siinä vois sit tukea sitä, et se toimis, että jos ne henkilökemiat tai tavoitteet tai muut ei 

toimi opiskelijoiden välillä (H1); Yks on ollu semmonen kurssi mistä sai listasta valita 

aiheen ja oli vinkkejä mistä löytää. Se autto kyllä tekemistä, mutta kyllä siinä ongelmana 

oli se, että suurin osa ihmisistä ei halunnu tehä sitä ja se jäi viimiseen iltaan. Niinku mitä 

järkeä sitä oli tehdä ryhmässä (H2).  

 

Näyttää siltä, että opettajien antamat yleiset ohjeistukset ja toimet eivät ole kovin paljoa 

auttaneet ryhmätyössä, jos ryhmän sisäiset ongelmat ovat olleet liian suuria. Sen sijaan 

haastateltava 2 kuitenkin näki, että opettaja pystyisi toiminnallaan auttamaan ryhmässä 

työskentelyn sujumista. Hän esitti useita kokemuksia, joissa hän oli kääntynyt opettajan 

puoleen pyytäen apua juuri tietyn ongelman kanssa. Näistä kokemuksista yksi liittyi ra-

portin kirjoittamiseen ryhmässä: Ku niitä pitäis koordinoida, että kuka tekee mitäkin ja 

milloinkin, että en vaan osannu jotenkaan ja se stressas ihan hirveesti ja kysyin siltä toi-

selta opettajalta, että voiksä auttaa jotenkin ni ei se vaa ”hyvinhän teillä menee siellä”. 

Näissä tilanteissa haastateltava ei ollut saanut opettajalta apua, mutta hän uskoi siihen, 

että opettaja pystyisi tukemaan ryhmän toimintaa. Myös haastateltava 1 näyttää tämän 

tavoin kaivanneen opettajalta henkilökohtaista apua, mutta hän ei kuitenkaan halunnut 

vaivata opettajia: Mulle muutenki välittyy semmonen et opettajilla on kiire, et ei niitä viitsi 

vaivata (H1). Kaiken kaikkiaan yleiset ohjeet ja käytännöt antoivat suuntaviivoja ja 

avaimia ryhmätyöhön, mutta tiettyjen konfliktien kohdalla ne eivät toimineet, jolloin kai-

vattiin opettajalta henkilökohtaista apua.  
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7 Yhteenveto ja pohdinta 
 
 

Jokainen haastateltava piti luento-opetusta lähtökohtaisesti hyvänä opetusmenetelmänä, 

mutta keskeisimmässä asemassa positiivisen tai negatiivisen kokemuksen muodostumi-

sessa on ollut opettajan luennointityyli, hänen käyttämänsä aktivointimenetelmät, opetus-

tilanteessa välittyvä asiantuntijuus ja/tai motivaatio. Nämä, opettajan esiintymistaidot, lu-

ennointityyli ja pedagogiset ratkaisut sekä asiantuntijuus ja motivaatio näyttävät osaltaan 

kulkevan käsikädessä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että opettajat, jotka ovat 

innostuneita opettamastaan aiheesta ja opettamisesta, usein panostivat opetukseen enem-

män. Samalla tavalla monipuoliset pedagogiset ratkaisut tai luennoinnin elävöittäminen 

”hyvän esiintymistaitojen” tekniikoilla, kuten tarinoilla ja huumorilla, voivat viestiä opis-

kelijoille, että opettaja on panostanut opetukseen, mikä taas voi viestiä opettajan innostu-

neisuudesta. Kaiken kaikkiaan tuntuikin siltä, että haastateltavat tulkitsivat opettajan toi-

mintaa ja tämä tulkinta taas vaikutti keskeisesti kokemukseen. 

 

Vaikka aineistossa oli luento-opetuksen osalta paljon yhdenmukaisuutta, sisälsi se myös 

paljon hajontaa. Suurin kahtiajako näytti olevan siinä, kumpi on mielekkäämpää perin-

teinen opettajalähtöinen opetus vai opiskelijoita aktivoiva luento-opetus. Toiset tuntuivat 

haluavan osallistua aktiivisesti luento-opetukseen, kun taas yksi korosti opettajan luen-

noinnin merkitystä. Tästä havaitaankin selkeimmin ja konkreettisesti yksilöllisten tarpei-

den merkitys kokemuksen muodostumisessa.  

 

Myös ilmapiiriä ja erityisesti luentosalissa tai luokkahuoneessa tapahtuvaa vuorovaiku-

tusta pidettiin merkittävänä luento-opetuskokemuksessa. Ilmapiiriin vaikutti niin opettaja 

kuin opiskelijat. Opettajan roolissa korostui opiskelijoiden kohtaaminen ja herkkyys hei-

dän tarpeilleen. Muut opiskelijat taas pystyivät parhaimmillaan edistämään haastatelta-

vien oppimista heidän aktiivisen osallistumisensa kautta, mutta pahimmillaan muiden 

opiskelijoiden toiminta häiritsi keskittymistä sekä negatiivissävytteiset tunteet ja asenteet 

saattoivat myös tarttua haastateltavaan. Myös opetusryhmän koko vaikutti keskeisesti ko-

kemukseen - kaikki haastateltavat pitivät pienempiä opetusryhmiä mieluisimpana. Tämä 
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johtui osittain siitä, että pienemmät ryhmät mahdollistavat henkilökohtaisemman vuoro-

vaikutuksen niin opettajan kanssa, kuin opiskelijoiden kesken. Osittain tämä selittyi myös 

paremmilla mahdollisuuksilla tehdä erilaisia aktivoivia tehtäviä luennon aikana. Kaiken 

kaikkiaan haastateltavien kertomukset osoittavat, että he ovat tulkinneet myös muiden 

opiskelijoiden toimintaa, joka on vaikuttanut kokemukseen luento-opetuksesta. Muiden 

opiskelijoiden toiminta nähtiin kuitenkin eräällä tavalla toissijaisena, sillä parhaimmissa 

ja huonoimmissa kokemuksissa korostui juuri aikaisemmin esitetyt opettajaan ja hänen 

toimintaansa liittyvät seikat.  

 

Siinä missä luento-opetuksessa opettajalla oli ratkaiseva rooli kokemuksen muodostumi-

sessa, haastateltavat korostivat ryhmätyökokemuksissaan oman ryhmänsä jäsenten mer-

kitystä. Erityisesti ratkaisevassa asemassa ryhmätyön sujumisessa oli ryhmän jäsenten 

sitoutuminen ja panostus. Mukavinta ryhmätyö oli silloin, kun ryhmän jäsenten välillä 

vallitsi harmonia yksilöllisten tavoitteiden suhteen. Ongelmia taas kohdattiin silloin, kun 

ryhmän jäsenten yksilölliset tavoitteet poikkesivat toisistaan. Yhtenä ratkaisevana teki-

jänä yksilöllisten tavoitteiden muodostumiseksi nähtiin mahdollisuus muodostaa ryhmä 

itsenäisesti. Tällöin pystyi kääntymään sellaisten opiskelijatovereiden puoleen, joiden 

kanssa yksilölliset tavoitteet kohtasivat. Toisaalta haasteena nähtiin myös ryhmän orga-

nisoitumiseen liittyvät tekijät, kuten aikataulujen sopiminen ja vastuualueiden jakaminen. 

Tällaisissa tilanteissa nähtiin opettajan asettamien selkeiden tavoitteiden ja ohjeiden sekä 

ryhmätyön muodollisuuden tukevan ryhmätyön sujuvuutta. Ryhmätyön muodollisuus eli 

tarkat käytännöt työn toteuttamiselle ja työskentelylle merkitsivät vähäisempää tarvetta 

ryhmäytymiselle, jolloin ryhmän organisoitumiseen ei tarvinnut käyttää niin paljon aikaa 

kuin epämuodollisten käytäntöjen pohjalta. Myös ryhmän koko oli merkityksellinen ryh-

mätyökokemuksissa - jos ryhmä oli pieni, haastateltavat kokivat työskentelyn useammin 

mielekkäämpänä, joka näytti selittyvän vähäisemmällä organisoitumisen tarpeella ja roo-

lien joustavuudella.  

 

Positiivisiin ryhmätyökokemuksiin liitettiin myös ryhmän sisällä vallitseva positiivinen 

keskinäisriippuvuus, joka ilmeni ”ryhmäpaineena”, jaettuna vastuuna oppimisesta ja tois-

ten tukemisena. Positiivinen keskinäisriippuvuus näytti puolestaan syntyvän, kun jokai-

nen ryhmäläinen tiedosti oman vastuualueensa ja sen merkityksen ryhmätyön 
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onnistumisessa. Yksilöllinen vastuu oli syntynyt joissain tapauksissa silloin, kun ryhmä-

työ oli luonteeltaan muodollinen ja kun opettaja oli selkeästi jakanut jokaiselle jäsenelle 

oman roolista ja vastuualueensa. Aineistossa oli myös kokemus epämuodollisesta ryhmä-

työstä, jossa korostui positiivinen keskinäisriippuvuus. Tällöin positiivinen keskinäisriip-

puvuus näytti syntyneen yhteisymmärryksestä ryhmätyön tavoitteista ja tähän liitetyistä 

yksilöllisistä vastuualueista, joiden myötä ryhmäläiset ymmärsivät oman toiminnan mer-

kityksen yhteisessä päämäärässä.  

 

Opettajan rooli korostui erityisesti selkeiden ohjeiden ja tavoitteiden sekä palautteen an-

non kautta. Se tuli kuitenkin välillisesti esille myös kurssikäytäntöjen suhteen. Toisin sa-

noen opettaja päättää viime kädessä erilaisista kurssikäytännöistä ja tällöin myös niistä 

tekijöistä, jotka vaikuttivat haastateltavien kokemuksiin ryhmätyöstä. Opettaja ei kuiten-

kaan pysty luomaan positiivista ryhmätyökokemusta tietyillä käytännöillä, eikä opettajan 

asettamat kurssikäytännöt myöskään takaa positiivisen ryhmätyökokemuksen muodostu-

mista. Kokemuksen muodostumiseen vaikuttavat monet seikat, ja kuten luento-opetuk-

sestakin huomattiin, opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja mielenkiinnonkohteet vaikuttavat 

keskeisesti myös siihen, minkälaiset opetuskäytännöt toimivat parhaiten ja minkälaisia 

merkityksiä ne saavat. Lisäksi haastateltavat tunnistivat opettajan antamat ohjeistukset ja 

apukeinot ryhmätyön toteuttamiseen. Näiden nähtiin toisaalta helpottavan työskentelyä, 

mutta toisaalta ne olivat jopa merkityksettömiä, mikäli ryhmän sisäiset ongelmat olivat 

liian suuria. Samaan aikaan toivottiin henkilökohtaista, juuri kyseessä olevalle ryhmälle 

suunnattua tukea.   

 

Koen teemahaastattelun sopineen hyvin tutkimusongelmaani, kokemuksien tutkimiseen 

erilaisista opetusmenetelmistä, sillä se mahdollisti aineistonkeruun keskustelunomaisella 

tavalla, jolloin haastattelutilanteessa mentiin kunkin haastateltavan yksilöllisten koke-

muksien mukaan ja saatiin yhä syvällisempää tietoa näistä. Toisaalta tarkkojen kokemuk-

sien saaminen oli toisinaan haasteellista, sillä haastateltavilla oli vaikeuksia muistaa tark-

kaan joitakin opetustilanteita ja siihen liittyviä elementtejä. Tämänkaltaisen aineiston saa-

miseksi tutkimus tulisi toteuttaa heti opetustilanteen jälkeen. Toisaalta tämä ei ollut mah-

dollista tutkimusongelmani kannalta, sillä opetustilanteen jälkeen kerätty aineisto kohdis-

tuisi vain tiettyyn opetustilanteeseen, enkä näin ollen olisi saanut vaihtelevia kokemuksia 
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eri opetusmenetelmistä. Tällöin tutkimuksen voisi toteuttaa pitkittäistutkimuksena, mutta 

se olisi erittäin työläs tutkimusstrategia opinnäytetyölle.  

 

Tutkielman toteuttaminen oli toisaalta haastavaa ja toisaalta antoisaa. Haasteita tuotti eri-

tyisesti haastateltavien saaminen. Vaikka aineisto on nyt jälkikäteen tarkasteltuna moni-

puolinen, analyysivaiheen alussa minusta tuntui erittäin turhauttavalta. Aineisto ei vas-

tannut odotuksiani siinä mielessä, että en saanut mielekästä kokonaisuutta muiden kuin 

luento-opetuksen ja ryhmätyön osalta. Työstettyäni aineistoa pitkään, aloin kuitenkin ym-

märtämään aineiston laajuuden.  Lisäksi haasteita tuotti analysointivaihe. Perehtyessäni 

aineistoon pyrin sisällönanalyysin mukaisesti tutustumaan aineistoon kokonaisuutena. 

Tämä vaihe tuntui siksi haastavalta, että huomasin kiinnittäväni herkästi huomiota pikku-

seikkoihin, mikä taas voi hankaloittaa kokonaiskuvan hahmottamista. Se, miksi ajauduin 

kiinnittämään huomiota pieniin seikkoihin, vaikka tiedostin, että aineistoa tulee tarkas-

tella kokonaisuutena, perustui ennakko-odotuksiini. Tarkemmin sanottuna huomasin jo 

ensimmäisellä lukemiskerralla, kuinka huomioni kiinnittyi väkisin niihin seikkoihin, 

jotka joko vahvistivat tai rikkoivat ennakko-odotuksiani. Reflektoimalla näitä - teema-

haastattelun toimivuutta ja omien ennakko-odotuksieni merkitystä - pyrin tuomaan esille 

tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi reflektoin laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

myös luvussa 4 esittämällä esimerkiksi analysointivaiheet, pohtimalla omaa rooliani ai-

neistonkeruussa ja analysoinnissa sekä tuomalla esiin, kuinka hyödynsin aineistoa mah-

dollisimman laajasti ja pyrin esittämään tulokset tutkittavien äänellä. 

 

Kaiken kaikkiaan tämän tutkielman osalta on hankala muodostaa ”suosituksia” aineistoa 

luonnehtivien yksilöllisten tarpeiden vuoksi sekä laajemmin sen vuoksi, että aineisto on 

suppea ja tutkimuksella ei pyritä yleistettävyyteen. Kuitenkin tämän tutkielman osalta 

voisi todeta luento-opetuksen monipuolisuuden tukevan parhaiten yksilöllisten tarpeiden 

huomioimista. Koska luento-opetuskokemuksissa korostui myös opiskelijoiden merkitys 

oppimista ja vuorovaikutusta edistävän ilmapiirin luomisessa, olisi perusteltua korostaa 

yliopisto-opiskelijoille heidän vastuutaan ilmapiirin luomisessa.  

 
Ryhmätöihin liittyvien tuloksien pohjalta näyttää ensiarvoisen tärkeältä, että opiskelijat 

saavat päättää itse ryhmänsä tai parinsa. Tämä mahdollistaa sellaisen ryhmän muodosta-

misen, jossa vallitsee yhteisymmärrys arvosana- ja/tai oppimistavoitteista, mikä yhä 
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edelleen vaikutti ryhmän sisäiseen harmoniaan työpanoksesta ja sitoutumisesta. Toisaalta 

ryhmätyöskentelyä näytti helpottavan myös ryhmätyön muodollisuus – kun ryhmätyö oli 

luonteeltaan muodollinen, ryhmällä meni vähemmän aikaa erilaiseen organisointiin, jol-

loin heille jäi taas enemmän aikaa opittavan aiheen työstämiseen. Näiden molempien - 

ryhmän muodostaminen itsenäisesti ja ryhmätyön muodollisuuden - jatkuva käyttäminen 

on kuitenkin ristiriitaista yliopiston kasvatus- ja sivistystehtävän sekä nykyisen oppimis-

näkemyksen konstruktivismin kannalta. Jatkuva mahdollisuus päättää itse parinsa tai ryh-

mänsä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa yksilö toteuttaa kaikki ryhmätyöt samojen ryh-

mäläisten kanssa, mikä ei edistä opiskelijoiden taitoja toimia monenlaisten ihmisten 

kanssa. Vastaavasti opettajan loputtoman tarkat ohjeistukset ja määräykset eivät edistä 

opiskelijoiden itseohjautumista. Opiskelijat pystyvät tällöin kyllä keskittymään helpom-

min opittavaan aiheeseen, mutta he eivät joudu pohtimaan ja työskentelemään ryhmän 

organisoitumiseen ja sisäisiin asioihin liittyvien asioiden parissa, eivät ainakaan yhtä pal-

jon kuin epämuodollisen ryhmätyön parissa.  

 

Yksi ratkaisu, joka huomioisi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden yhdenmukaisuuden 

ryhmässä, olisi ryhmien muodostaminen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Jos opet-

taja esimerkiksi haluaa, että opiskelijat työskentelevät uusien ryhmäläisten kanssa, hän 

voisi selvittää opiskelijoiden yksilölliset tavoitteet ja jakaa ryhmät tämän perusteella. Jo-

kaisella opiskelijalla on henkilökohtainen käsitys siitä, kuinka paljon pystyy juuri ky-

seessä olevaan tehtävään panostamaan, esimerkiksi motivaationsa tai elämäntilanteensa 

perusteella. Tämänkaltaisella keinolla varmistettaisiin se, että yksilölliset tavoitteet eivät 

vaarantuisi ryhmän tavoitteiden kustannuksella.  

 

Aineistossa nousi myös laajemmin esille opiskelijoiden itseohjautuvuuden määrä. On 

ymmärrettävää, ettei opiskelijoita ole tarkoituksenmukaista jättää konstruoimaan tietoaan 

yksin, eivätkä he pysty tavoittamaan akateemista pätevyyttä itsenäisesti. Samaan aikaan 

yliopisto-opetus ei voi perustua puhtaasti opettajan auktoriteettiin. Tämän pohjalta on en-

siarvoisen tärkeää, että yliopisto-opetuksessa huomioitaisiin opiskelijoiden valmiudet toi-

mia itseohjautuneesti ja lisättäisiin itseohjautuvuuden määrää asteittain vuosikurssien pe-

rusteella. Tämä kuitenkin vaatii saumatonta yhteistyötä niin tiedekuntien välillä kuin tie-

dekunnan opettajien kesken. On myös hankala määritellä, mikä on optimaalinen määrä 
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itseohjautuvuudelle tietyn vuosikurssin kohdalla. Tämä herättikin mielenkiinnon siihen, 

missä määrin yliopisto-opetuksen tulisi perustua yliopisto-opiskelijan itseohjautuvuu-

teen. Tutkielman tuloksia voisi taas hyödyntää määrällisen tutkimuksen tekemiseen, jossa 

selvitetään laajemmin, mitä suomalaiset yliopisto-opiskelijat arvostavat luento-opetuk-

sessa ja ryhmätyössä.  
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Liitteet 
 
Liite 1  
Teemat ja apukysymykset 
 
Haastattelukysymys jokaisen opetusmenetelmän kohdalla: 
Minkälaisia kokemuksia sulla on (haastateltavan mainitsema opetusmenetelmä)? 
 
Jokaiseen opetusmenetelmään teemat: 

1. Opettaja 
2. Ilmapiiri 
3. Muut opiskelijat 
4. Opetuskäytännöt 

 
Apukysymykset 

1. Onko opettajalla ollut merkitystä tässä kokemuksessa? 
Ø Miten hän on toiminut? 
Ø Miten kuvailisit häntä? 

2. Onko ilmapiirillä ollut merkitystä? 
Ø Minkälaiseksi kuvaisit ilmapiiriä? 

3. Onko muilla opiskelijoilla ollut merkitystä? 
4. Onko opetuskäytännöillä ollut merkitystä? 

Ø Mistä kurssi koostui? 
Ø Käytettiinkö opetuksessa joitakin aktivoivia menetelmiä tai tehtäviä? 

 
Erilliset apukysymykset ryhmätyöskentelyihin: 

1. Oliko ryhmällä selkeät tavoitteet? 
2. Tapasitteko kasvokkain? 
3. Oliko ryhmällä yhteisymmärrys ryhmätyöstä? 
4. Onko opetuskäytännöillä ollut merkitystä? 

Ø Mistä kurssi koostui? (Tapaamiskerrat, ohjeistus, tehtävän rakenne) 
 

Haastattelukysymys jokaisen opetusmenetelmän käsittelyn jälkeen: 
Onko jotakin muuta olennaista, mikä on vaikuttanut sun kokemuksiin?  
Haluatko muuten tuoda jotakin esille? 
 


