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Käytännön opetustyössä opettajat joutuvat käyttämään monia keinoja oppimisen edistämiseksi. Oppilaiden 

ainutlaatuisuus ja jokaisen henkilökohtaiset tarpeet asettavat haasteita opetustyölle, jossa yhdellä toimijalla tulee pyrkiä 

opettamaan monipuolisia oppisisältöjä erityyppisille oppilaille. Opettamisen keinovalikoimasta havainnollistaminen on 

kiinteä osa opettajien työskentelyä opetustyössä luokka-asteesta riippumatta. Erilaisia havainnollistamisen menetelmiä 

vaikeasti hahmotettavan abstraktin tiedon konkretisoinnissa käytetään oppikirjoissa ja muussa oppimateriaalissa ja 

mallintamisen kenttä on näkyvä osa opetustyötä liikuttaessa kaksi- kolmiulotteisen mallintamisen puitteissa. Tästä 

syystä mallintaen havainnollistaminen käsittää kolmiulotteisten opetusmallien lisäksi kaksiulotteisia mallikuvia ja 

karttoja, mitkä ovat merkittävässä roolissa tiedon konkretisoinnissa myös opetustyön ulkopuolella. Kolmiulotteisista 

malleista tutkielman mielenkiinnon kohteena on fyysisten pienoismallien käyttö esimerkiksi teknologisten sovellusten 

toimintaperiaatteiden opetuksessa.  

 

Tutkielmassa selvitetään mallintamista osana alakoulun opettajien työskentelytottumuksia. Tavoitteena on tästä syystä 

hahmottaa mallien käytön yleisyyttä ja opettajien käyttökokemuksia mallintamisesta sekä mallintaen 

havainnollistamisesta osana alakoulun opettajien työskentelyä. Samalla tutkitaan mallintamisen käytön ilmenemistä 

osana koulukulttuuria koskien kaikkia alakoulun vuosiluokkia ja hahmotetaan mallintamisen soveltamiseen ja 

käyttökelpoisuuteen liittyvää teoriaa. Mallintamisen yleisyys ja näkemykset kyseisen keinovalikoiman osan 

soveltumisesta eri näkökulmissa muodostavat tutkielman ytimen. Opettajahaastattelujen myötä koottava aineisto 

valottaa mallintamisen kenttää ja käyttöä sekä antaa näkemyksiä mallintamisesta erilaisissa näkökulmissa laajan 

kontekstin säilyessä opetustyössä. 

 

Tutkimus perustettiin kahden päätutkimuskysymyksen varaan. Niitä olivat mallintamisen käytön yleisyys opetustyössä 

ja mallintamisen käytön yksityiskohtaiset osat kuten käyttökohteet oppiaineissa ja käyttökokemukset. Lisäksi 

tutkimusta täydentävinä kysymyksinä selvitettiin, mitä opettajat ymmärtävät mallintamisella ja miten oppimistuloksia 

voidaan opettajien mukaan parantaa mallintamista opetuksessa käyttäen. Tavoitteena oli näin muodostaa 

mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva mallintamisesta osana alakoulun opetustyötä sekä tuottaa havaintoja mallien 

käytön tottumuksista ja mahdollisuuksista oppisisällön konkretisoijana opettajien muuttaessa vaikeaa ja hankalasti 

hahmotettavaa abstraktia tietoa helpommin omaksuttavaan ja konkreettisempaan muotoon.  

 

Tutkimusaineisto koottiin alakoulun opettajille suunnattuna kyselytutkimuksena, jonka kysymykset oli tuotettu 

aihepiiriä tukeviin teorioihin, keskeisiin käsitteisiin ja tutkimusprosessissa syntyneisiin näkökulmiin pohjautuen. Nämä 

käsitteistön, teorioiden ja niiden soveltamisen kautta kehittyneet näkemykset mallintamisesta opetuskeinona toimivat 

koko tutkielman työstöä innoittavana elementtinä. Aineiston analysointi perustui aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin ja 

materiaali koottiin taulukoihin, jotka ovat tutkimuksen liitteenä käytetyn kysymyslomakkeen kanssa. 

 

Tutkimukseen osallistui yhdeksän opettajaa yhdestä koulusta Pohjois-Suomesta. Aineisto on kohtalaisen pieni 

suhteessa mallintamisen laajuuteen ja yleistettävyyteen kouluopetuksen kontekstissa, mutta kykenee siitä huolimatta 

antamaan suuntaviivat mallintamisen käytöstä ja yleisyydestä. Mahdollisesti aineistollisesti laajemmalla tutkimuksella ja 

suuremmalla maantieteellisellä hajonnalla voi muutoksia tämän tutkimuksen tuloksiin ilmetä, mutta tämän tutkimuksen 

mittakaavassa on hahmotettavissa suuria linjoja mallintamisesta osana alakoulun opetustyötä. Tämä olikin keskeisin 

tavoite tutkielmalle aiheesta, joka on yleinen ja merkittävä osa jokaisen opettajan arkea ja siksi tutkielma voi toimia 

pohjana tarkentavalle tutkimustyölle mallintaen havainnollistamisen viitekehyksessä. 

 

Työ toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena tutkimusmetodin ollessa tapaustutkimus. 
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JOHDANTO 

 

Havainnollistaminen on osa jokapäiväistä elämää. Arkea pohdittaessa on löydettävissä 

helposti useita esimerkkejä abstraktin tiedon konkretisoimisesta näkyvämpään muotoon. 

Esimerkiksi säätiedotuksissa käsitteellinen tieto paikkakuntien seuraavan päivän säätilasta 

havainnollistetaan sääkartalla helposti omaksuttavaksi ja lähestyttäväksi kokonaisuudeksi, 

jonka sisältömerkityksen voi ymmärtää havainnollistavien symbolien ansiosta jopa ilman 

lukutaitoa tai kielellistä ymmärrystä. Samalla tavoin abstraktia tietoa voidaan konkretisoida 

myös muissa yhteyksissä kuten koulumaailmassa. Jokainen on kouluhistoriansa aikana 

törmännyt kirjoissa kuvitukseen, kaavioihin ja piirroksiin sekä vastaanottanut abstraktia 

tietoa konkretisoidussa muodossa opettajan esittämän havainnollistamistyön kautta. Ha-

vainnollistamista voidaan siis ajatella olevan kaikki käsitteellisen tiedon konkretisoimiseen 

pyrkivä opetustyö, joten aiheen yleisyys arkitodellisuudessa on uskottavaa. Siksi tutkimuk-

sessa keskeistä on tutkia havainnollistamisen yleisyyttä, tapoja sekä keinovalikoimaa yh-

den havainnollistamiseen kuuluvan menetelmän kautta. Kyseinen mielenkiinnon kohteena 

oleva menetelmä on mallintaminen: opetus ja reaalimaailman esittäminen malleja käyttäen. 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää mallintamisen käytön yleisyyttä opettajien työ-

elämässä, mallintamiseen liittyviä kokemuksia mallintamisen käytöstä ja soveltamisesta 

osana alakoulun opetustyötä opettajien näkökulmasta sekä hahmotella mallintamiseen liit-

tyvää teoriapohjaa näkyvään muotoon ja etsiä teorioista nousevia perusteita mallintamisen 

käytölle. 

Tutkielman perusta muodostuu aihetta koskevasta semantiikasta, teorioista sekä metodolo-

gisesta osasta. Tavoitteena on koostaa aiheeseen kuuluva käsitemaailma ja avata tarvittavat 

käsitteet teorioita, tutkimusta ja tulosten analyysiä varten. Käsitteiden jälkeen siirrytään 

tarkastelemaan mallintamiseen liittyviä oppimisteorioita. Tavoitteena on saada näkyviin 

teoreettinen viitekehys koskien mallintamisen käyttöä osana opetusmaailmaa ja käytäntöä.  

Oppimisteorioista tutkimukseen kuuluvaksi on valittu konstruktivistinen oppimiskäsitys, 

lähikehityksen vyöhyketeoria ja situaatioteoria. Mallintamista pohditaan teoreettisen viite-
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kehyksen saavuttamisen jälkeen käsiteltyjen teorioiden näkökulmasta. Tämän jälkeen 

muodostetaan teorioista kokonaiskuva tutkimusta varten ja pohditaan teorioiden sovelta-

mista valitussa näkökulmassa. 

Seuraavassa vaiheessa opinnäytetyössä ryhdytään käsittelemään tutkimuksen empiiristä 

osaa esittelemällä tutkimuslähtökohdat käsittäen tutkimusongelmien ja niiden perustelujen 

esittelyn. Tämän jälkeen esitellään tutkimuksen tutkimusmenetelmälliset ratkaisut ja perus-

telut tutkimusmenetelmän käytölle. Aineiston analysointi esitellään seuraavana käsittäen 

aineiston keruutavan esittelyn ja analysoinnin. Kyselytutkimuksen tulokset on taulukoitu 

osaksi aineiston analysointia ymmärrettävämmän tulkinnan mahdollistamiseksi. Toiseksi 

viimeisenä osioina lopputyötä käydään läpi tutkimuksen tulokset ja lopuksi on vuorossa 

tutkimusraportin pohdintaosuus. Näin tullaan käymään läpi aiheen kannalta oleellisiksi 

arvioidut käsitteet, teoriat ja käsitellään kerätty aineisto sekä hahmotellaan tutkimuksen 

tuloksia, joiden kaikkien pohjalta voidaan pohtia tutkimuksen kulkua, tavoitteiden täytty-

mistä, aineistonkeruuta ja analyysiä, tutkimuksen tuloksia ja uusia näkökulmia aiheeseen.  

Tutkimusaiheen kannalta on mielenkiintoista nähdä, missä määrin opettajat tutkimukseen 

osallistuneessa koulussa kokevat käyttävänsä mallintamista osana jokapäiväistä työtään 

lasten ja nuorten parissa. Oletuksena on, että mallintaminen ei todennäköisesti ole kenelle-

kään tutkimukseen osallistuneelle opettajalle täysin vieras elementti, mutta mielenkiintois-

ta on, että missä määrin malleja käytetään ja onko nähtävissä jotakin oppiainetta tai koko-

naisuutta, jossa mallintamista käytetään enemmän kuin muita opetuskeinoja. Mikäli mal-

lintamisen ajatellaan koskevan myös kaksiulotteista mallintamista fyysisten mallien lisäksi, 

on todennäköistä, että mallintaminen on yleistä ja tuttua monille opettajille. Vaikka tutki-

mukseen osallistujien lukumäärä on kvantitatiiviseen tutkimukseen nähden verrattain pieni, 

on se kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä nähtävissä ilmiötä riittävästi kuvaavana. Tar-

koituksena on poimia ilmiöstä esille pieni joukko tutkimuslähteitä, jotka todennäköisesti 

kuitenkin ovat yhdenmukaisia myös laajemmalla mittakaavalla tarkasteltuna. Siksi tutki-

muksen tulokset ovat ilmiötä kuvaamaan kykeneviä ja suuntaa-antavia myös laajempaan 

kontekstiin opetusalan piirissä ja antavat ideoita myös mahdolliselle jatkotutkimukselle 

koskien mallintamisen käyttöä osana alakoulun kasvatus- ja opetustyötä. 
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1. TUTKIMUKSEN KÄSITTEISTÄ 

 

Keskeisimpiä käsitteitä ovat malli ja mallintaminen, havainnollistaminen ja konkretisointi 

sekä induktiivinen ja deduktiivinen lähestymistapa.  Havainnollistaminen on keskeinen 

käsite tutkimuksen kannalta, koska mallintaminen on osa abstraktin tiedon konkretisoimis-

ta havainnollistamisen kautta (Gronbeck et al., 1996). Malli ja mallintaminen ovat keskei-

siä käsitteitä niiden perustavanlaatuisen luonteen vuoksi: mallintaminen on se havainnollis-

tamisen elementti mikä on tutkimuksen pääasiallisena mielenkiinnonkohteena. Konkreti-

soituminen sen sijaan on havainnollistamisen toteutumista jotakin keinoa, kuten mallinta-

mista käyttäen (Vuorinen, 1993).  

Näiden käsitteiden lisäksi on perehdyttävä induktiiviseen ja deduktiiviseen lähestymista-

paan.  Lähestymistavalla tarkoitetaan oppijan suhtautumista ja suhtautumisen suuntautu-

mista opittavaan asiaan. Induktiivinen ja deduktiivinen lähestymistapa tarkoittavat päinvas-

taista asennoitumista, mutta ne eivät välttämättä sulje toisiaan pois. Siksi on perusteltua, 

että tässä yhteydessä tarkastellaan tutkittavaa asiaa kummastakin näkökulmasta. Tutkiel-

man yhteydessä on merkittävää huomata, että induktiivinen ja deduktiivinen lähestymista-

pa koskee tässä tapauksessa oppilaan suhtautumista opittavaan asiaan. Merkitykseltään, 

objektista riippumatta, on toiminta silti selitettävissä yleisesti. Kuitenkin tulee muistaa, 

missä ympäristössä käsitettä tällä kertaa sovelletaan.  

Induktiivinen ja deduktiivinen lähestymistapa kuuluvat tutkimukseen, koska on merkittä-

vää pohtia tässä yhteydessä tiedon rakentumisen suuntaa eli liikuntaako reaalimaailmasta 

mallintamiseen vai mallintamisesta reaalimaailmaan päin (Vuorinen 1993; Korkman 

1998). Induktiiviselle lähestymistavalle pohjautuvaa oppimisen strategiaa eli siirtymistä 

yksittäisistä asioista yleiseen tietoon on kritisoitu voimakkaasti, koska teorioita ei voida 

induktiivisesti todistaa aukottomasti oikeiksi, vaan aina on olemassa tieteen luonteeseen 

kuuluva mahdollisuus, että teoria uudistuu ja osoittautuu ainakin osittain virheelliseksi 

havaintojen ja teorian testaamisen kautta (Wellington, 1998). Näin on mahdollista, että 

teoria voi uudistua havaintojen myötä. Tällöin puhutaan hypoteettis-deduktiivisesta päätte-

lykulusta, jossa olettamus eli hypoteesi koettelee teoriaa.  Siksi tulee ymmärtää, että puhut-
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taessa deduktiivisesta päättelykulusta on tutkimuksen suuntautuminen ymmärrettävä liik-

kumiseksi yleisesti hyväksytystä tiedosta yksityiskohtaiseen tietoon, joka kuuluu tutkitta-

van ilmiön tietoluokkaan ja hypoteettis-deduktiivinen päättelykulku on tällöin deduktiivista 

päättelyä olettamusten ja havaintojen kautta (Niiniluoto, 1983).  Hypoteesit voivat tässä 

tapauksessa olla esimerkiksi oppilaiden esittämiä arvauksia teknologisten laitteiden eli 

systeemien toimintaperiaatteista. Induktiivisen ja deduktiivisen päättelykulun suhteesta on 

tämän tutkimuksen yhteydessä merkittävää ymmärtää, että käsitettä on käytettävä juuri 

oppilasobjektin näkökulmassa. 

Mikäli oppilaiden annetaan keksiä olettamuksia ennen teknologisen kokonaisuuden toimin-

taperiaatteisiin tutustumista, he voivat käyttää oppimisen strategiana käyttää hypoteettis-

deduktiivista päättelykulkua. Oppimisen strategia toteutuu, jos oppilaiden esittämiä hypo-

teeseja päästään myöhemmin kokeilemaan kokeellisten menetelmien kautta (Niiniluoto 

1983; Wellington 1998). Näin ollen oppilaat testaavat itse omia oletuksiaan systeemin toi-

minnasta ja voivat joko hylätä tai kehittää luotuja hypoteeseja. 

Käsitteistä mallin ja mallintamisen käsiteitä voidaan käyttää useassa eri merkityksessä. 

Malleja ja mallintamista on jaoteltu usealla eri tavalla, joista voidaan erottaa esimerkiksi 

konsensusmalli, jolla tarkoitetaan teoriaa kuvailevaa lauseketta, tekstiä tai kuviota joita 

käytetään hyödyksi pyrittäessä kuvaamaan ja tekemään teoriaa ymmärrettäväksi (Bunge, 

1983). Mikäli malleja ja mallintamista ajatellaan opetuksen kontekstissa, voidaan erottaa 

toisistaan mentaalimalli ja opetusmallien käsitteet.  

Mentaalimallilla tarkoitetaan oppilaan muodostamia käsityksiä ja opetettavaa asiaa koske-

via merkityksiä ja opetusmallilla tarkoitetaan opetuksessa apuna käytettäviä malleja (Gil-

bert & Boulter, 1998). Mentaalimalli on siis oppilaan mielen sisäinen representaatio mal-

linnettavasta kohteesta eli oppilaan muodostama kuva opetettavasta informaatiosta, joka 

muotoutuu vastaanotetun tiedon pohjalta. Opetusmalli puolestaan on oppilaan mentaali-

malleja muodostava, opettajan hyväkseen käyttämä ja mahdollisesti osittain itse suunnitte-

lema ja valmistama työkalu, jonka tavoitteena on konsensusmallin eli teoriaa tai kohdetta 

kuvaavan mallin muodostuminen ja ymmärtäminen (Gilbert & Boulter, 1998). Arkipäiväi-

nen esimerkki opetusmallista on oppikirja, jonka tavoitteena edellä mainittu on.  
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Näin ollen oppikirjallisuus jo itsessään on osa opetusmallien joukkoa, mutta mallintamisen 

fyysinen työkalu eli malli itsessään voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: edustavaan ja 

testaavaan kategoriaan sekä alakategorioihin (Frigg & Hartmann, 2012). Alakategorioita 

ovat muun muassa fyysinen malli sekä ei-fyysiset mallit kuten abstrakti ja soveltava malli.  

Abstrakteja malleja ovat esimerkiksi matemaattiset mallit ja soveltavia malleja esimerkiksi 

tietokonemallit ja simulaatio (Frigg & Hartmann, 2012). Mallilla tarkoitetaan representaa-

tiota reaalimaailman elementistä eli malli on jo itsessään todellista maailmaa kuvaileva 

selitys, jolloin on merkittävää ymmärtää miten se on muotoutunut teoriasta.  Mallintami-

seksi on siis ymmärrettävä tavoite luoda ja testata reaalimaailmasta johdettua mallia, jolle 

voidaan etsiä tukea tai osoittaa luotu malli vääräksi (Hestenes, 1992). Mallintamisen voi-

daan ajatella olevan orientaatioltaan reaalimaailmaa havainnollistava eli edustava ja siksi 

malli on kiinteästi yhteydessä myös havainnollistamiseen ja konsensusmallien konkre-

tisointiin. 

Havainnollistaminen ja konkretisointi kuuluvat opetuskentällä esittävän opetuksen alueelle. 

Havainnollistaminen tarkoittaa opetettavan asian, tarkemmin sanottuna käsitteellisen eli 

abstraktin tiedon muuttamista helpommin omaksuttavaan muotoon (Vuorinen, 1993). Ha-

vainnollistettaessa tätä muodollista tietoa konkretisoidaan ja konkretisoinnin voidaan sanoa 

olevan yksi tapa havainnollistaa.  

Havainnollistamisen käsitteitä pohdittaessa on perusteltua pohtia ensin tietoa ja sen luon-

netta. Tieto voidaan jakaa muodollisen ja käytännöllisen kategorioihin, jotka eroavat toisis-

taan tiedon luokalleen ominaisen luonteen kautta. Havainnollistamalla puolestaan voidaan 

painottaa tiedon luonnetta alkuperäisestä muodollisesta luokastaan käytännölliseen luok-

kaan. Luokkamuutos voidaan tehdä myös toiseen suuntaan, mutta on huomioitava, että 

tiedolle soveltuva luokitus on tapauskohtaista. 

Induktiivista päättelykulkua kritisoitiin siitä, että teoriaa ei voida todistaa ilman sen tes-

taamista eli toisin sanoen hypoteettis-deduktiivinen päättelykulku on aukottomien teorioi-

den luomisen kannalta välttämätöntä (Wellington, 1998). Näin ollen reaalimaailman ja 

mallien välistä suhdetta voidaan havainnollistaa siten, että ne ovat vuorovaikutuksessa suh-

teessa toisiinsa seuraavalla tavalla. 
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Kuvio 1. Mallien ja reaalimaailman välinen vuorovaikutus (Giere, 1991).  

Mallien ja reaalimaailman välinen suhde on ymmärrettävissä siis niin, että mallien avulla 

voidaan muodostaa hypoteeseja eli päätelmiä todellisen maailman systeemien toiminnasta. 

Toisin sanoen on mahdollista, että todellisen maailman osaa kuvaava malli tuottaa päätel-

miä, joilla voidaan ennustaa systeemin toimintaa. Siten malli voi tuottaa kuvan todellisesta 

maailmasta ja todellisen maailman systeemeistä voidaan muodostaa hypoteeseja joita kye-

tään mallien avulla tutkimaan. Voi olla, että todellisen maailman elementtejä ei voitaisi 

sellaisenaan tutkia eli suoraa havainnointia ei voitaisi ilman malleja tehdä.  

Malleista tehtävillä päätelmillä voidaan ennustaa systeemin toimintaa ja ennusteen toden-

mukaisuutta reaalimaailman havaintoaineistoon siten vertailla. Vertailu tuottaa todistusai-

neistoa mallin yhdenmukaisuudesta reaalimaailman välillä. Käytännössä mallintaminen 

mahdollistaa ennakoimisen ja olettamuksien luomisen teorian toteutumisesta, joiden paik-

kansapitävyyttä voidaan kokeellisin menetelmin tutkia. Näin mallin yhdenmukaisuus suh-

teessa reaalimaailmaan voidaan todistaa ennusteen ja aineiston yhdenmukaisuudella (Gie-

re, 1991). Siksi on syytä päätellä, että mallit sekä niiden esikuva eli reaalimaailma ovat 

jatkuvassa suhteessa keskenään. Tästä syystä sekä reaalimaailman havainnoinnilla, että 

mallin päättelyiden ja ennusteiden toteutumisella eli mallin yhdenmukaisuudella maail-

maan on vaikutusta mallintamisen käyttömahdollisuuksien näkökulmasta: jos malli voi-

daan todistaa yhdenmukaiseksi reaalimaailman kanssa ennusteen ja aineiston kautta, on 

todettavissa, että systeemi joka on kyseisellä tavalla todistettu, toimii myös mallimittakaa-

vassa vastaavalla tavalla. Toisin sanoen sama systeemi toimii samojen premissien vallites-

sa samalla tavalla mittakaavasta riippumatta. 



8 

 

1.1. Opetusmenetelmä, havainnollistaminen ja konkretisoiminen 

 

Opetusmenetelmillä tarkoitetaan opetuksen järjestämistä ja oppimisen edesauttamiseksi 

luotua menetelmäjärjestelmää jossa eri menetelmät eroavat keskenään toteuttamiseltaan ja 

työtavoiltaan.  Peruste opetusmenetelmien käytölle on oppimisprosessin edesauttaminen ja 

mahdollistaminen. Opetusperiaatteella tarkoitetaan periaatteita, joilla pyritään tavoitteiden 

saavuttamiseen ja oppilaiden innostuksen ja kiinnostuksen ylläpitämiseen opetettavaa ai-

hetta kohtaan (Vuorinen 1993). On siis yksinkertaistettavissa, että opetusmenetelmä ja -

periaate kuvailevat opetuksen käytännön toteuttamista. 

Opetuksen käytännön toteutumisen näkökulmasta havainnollistaminen on yksi opetusme-

netelmä muiden joukossa. Havainnollistamisella tarkoitetaan jonkin asian näkyväksi teke-

mistä eli jonkun käsitteellisen tiedon muuttamista konkreettisesti nähtävään muotoon. Täl-

löin havainnollistamisen yhteydessä on puhuttava visuaalisista apuvälineistä. Toisin sano-

en havainnollistaminen on esimerkiksi puhutun tai muuten kirjallisen ja siten abstraktin 

tiedon muuttamista konkreetiksi eli näkyväksi muotoon, jossa ennen käsitteellinen kirjatie-

to on ymmärrettävämpää ja se voidaan omaksua esimerkiksi kokemuksellisemmilla kei-

noilla kuten näkemällä (Gronbeck et al., 1996). Havainnollistaminen liittyy siis kiinteästi 

konkretisoinnin käsitteeseen, mutta ei tarkoita kuitenkaan täsmälleen samaa. Havainnollis-

tamisessa voidaan sanoa käytettävän hyödyksi konkretisoinnin keinovalikoimaa tehtäessä 

opeteltavia sisältöä helpommin omaksuttavaksi (Vuorinen, 1993). Tästä syystä voidaan 

sanoa, että tässä tutkielmassa käytettynä havainnollistaminen on konkretisoinnin yläkäsite 

eli toisin sanoen asian konkretisoituminen on tietoisen ja muun muassa visuaalisia apuväli-

neitä hyväkseen käyttävän havainnollistamisen lopputulos. 

Konkretisoituminen havainnollistamisen kautta tarkoittaa abstraktin, teoreettisen tai käsit-

teellisen tiedon muuttumista epätäsmällisestä täsmälliseen muotoon kuulijan tajunnassa. 

Erityisesti havainnollistaminen on tarpeen silloin, kun on merkittävää saattaa tieto vastaan-

ottajalle mahdollisimman yhdenmukaisessa muodossa sen tarjoajan muodon kanssa (Valo 

& Almonkari, 1995). Epätäsmällinen, kuulijan kokemuspiirin ulottumattomissa liikkuva 

tieto voi olla oppilaan mieleen huonosti juurtuvaa, ja oppiminen itsessään voi muuttua pin-

nalliseksi ulkoa opetteluksi tai se voi jopa epäonnistua.  

Kuuloaisti eli puhevälitteinen opetustapa on todennäköisesti yleisin ja käytetyin kouluope-

tuksen muodoista, mutta sitä voidaan tukea ottamalla muita aistiväyliä mukaan opetusta-

pahtumaan. Havainnollistamisen yhteydessä puheella ja sen ominaisuuksilla on vaikutusta 
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opetuksen konkretisoitumiseen, mutta havainnollistuminen tehostuu muiden aistien, kuten 

näköaistin käytön myötä. Esimerkiksi puheopetukseen yhdistetty havaintokuva visualisoi 

opittavaa asiaa ja parantaa havainnollistamiselle keskeistä näkemällä omaksumista.  

Näköaistin kautta tapahtuva tiedon omaksuminen onkin havainnollistamisen keskeinen osa 

(Gronbeck et al., 1996). Visuaalisia havainnollistamiskeinoja ovat muun muassa kuvat ja 

kuvitukset sekä todellisen maailman edustuksien eli representaatioiden luominen. Näitä 

representaatioita voidaan nimittää malleiksi, jotka edustavat todellisen maailman 

esikuvaansa muun muassa opetuksellisissa ja tutkimuksellisilla tarkoituksissa (Giere, 

1991). 

Opittavan asian eduksi on, että puheopetuksen rinnalla käytetään jotakin muuta aistikana-

vaa, kuten näkö- tai tuntoaistia hyödyntävää opetusta selittävää ja konkretisoivaa element-

tiä. Kuitenkin on huomattava, että mikäli puhesektori on opetuksessa huonolla pohjalla ja 

puhuminen ja esiintyminen opetustapahtumassa heikkoa, ei opetuksen apuvälineillä saavu-

teta kovin suurta kompensaatiota (Valo & Almonkari, 1995). Havainnollistaminen apuvä-

lineitä käyttäen on kuitenkin onnistuneen suullisen tiedonsiirron ohella omiaan konkre-

tisoimaan vaikeasti hahmotettavia abstrakteja tai epätäsmällisiä asioita ja on mahdollista, 

että sen avulla voidaan parantaa opetuksen virikkeellisyyttä esimerkiksi visuaalisilla mal-

leilla kuten kuvilla. Kuvituksella tai fyysisillä malleilla eli mallintamalla yleisessä merki-

tyksessä voidaan havainnollistaa opetusta eli konkretisoida oppisisältöä, joten mallintami-

nen on tällöin konkretisoinnin alakäsite. 

 

 

1.2. Malli ja mallintaminen 

 

Maailma on täynnä teknologiaa ja teknologian toiminnan ymmärtäminen voi olla merkittä-

vä osa maailman itsensä oppimista. Siksi Frigg ja Hartmann kuvailevat, että mallit ovat 

keinoja oppia maailmaa (Frigg & Hartmann, 2012). Mallilla tarkoitetaan tämän tutkimuk-

sen yhteydessä representaatiota, joka voi edustaa yhtä esikuvaa todellisesta maailmasta tai 

se voi olla jotakin teoriaa testaava elementti (Frigg & Hartmann, 2012). Malli voi opetus-

käytössä olla representaatio, jonka tarkoituksena on tehdä jokin asia helpommin ymmärret-

täväksi. Tällöin mallilla pyritään konkretisoimaan opetettavaa asiaa tai tekemään jokin 

esikuvan elementti näkyvämmäksi ja siten helpottaa asian ymmärtämistä. Tavallisesti malli 
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on tällöin esikuvastaan yksinkertaistettu versio (Harrison 1992). Niin ikään mallin sano-

taan myös olevan esikuvansa ominaisuuksien ja toimintojen edustaja (Hestenes, 1996). 

Tästä syystä voidaan päätellä, että tosiasiassa representaatio on yksinkertaistettu versio 

tosielämän elementistä tai asiasta, jonka toimintoja ja myös ominaisuuksia pyritään jäljitte-

lemään ja näin tekemään elementin toiminta helpommin omaksuttavaksi.  

Malleista on tullut merkittävä osa myös tieteellistä tutkimusta; malleilla voidaan tutkia 

esikuvien ominaisuuksia ja etsiä toiminnan ydintekijöitä. Näin mallintaminen mahdollistaa 

edustavan päättelyn tieteellisessä tutkimuksessa (Frigg & Hartmann, 2012 ; Swoyer, 1991). 

Malli on siis nähtävissä erilaisina todellisen maailman representaatioina, joiden tarkoituk-

sena on edustaa tosielämällistä tai teoreettista esikuvaa. Erilaisina malleina joukosta voi-

daan erottaa esimerkiksi fyysiset mallit, abstraktit ja soveltavat mallit. Malli voi myös olla 

samaan aikaan sekä edustava, että testaava malli, eivätkä muodot sulje toisiaan välttämättä 

pois (Frigg & Hartmann, 2012). Fyysisiä malleja ovat esimerkiksi skaalamallit ja näköis-

mallit. Skaalamalli vastaa ulkonäöltään ja mittakaavaltaan esikuvaansa tai esikuvan suun-

nitelmaa (Brown & Kicklighter, 1995, 30‒31).  

Skaalamalli vastaa siis mittakaavaltaan esikuvaansa tai sen suunnitelmaa, mutta ei vastaa 

sitä kooltansa (Black, 1968). Kooltaan esikuvaansa vastaavaa mallia kutsutaan näköismal-

liksi eli mock up -malliksi, joka puolestaan on ulkonäöltään esikuvansa veroinen, mutta sen 

toiminnot eivät ole realistiset tai niitä ei ole ollenkaan. Näköismalleja käytetäänkin usein 

luonnollisen kokoisena tutkittaessa esikuvien fyysisiä ominaisuuksia, mutta näköismallin 

materiaali on usein tyystin erilainen kuin esikuvan. Tähän luokkaan voidaan lukea kuulu-

vaksi esimerkiksi puiset mallinnukset silloista ja koneista (Frigg & Hartmann, 2012). Pe-

rustelu näköismallin käytölle tällöin on mallin ominaisuuksien realistisuus, jonka ansiosta 

tuotteen käytännöllisyyttä ja suunnittelua voidaan arvioida helpommin (Brown & Kick-

lighter, 1995, 31). Näköismalleja käyttäen voidaan siis tutkia tuotteiden ominaisuuksia eri 

näkökulmista jo ennen tuotteen valmistusta ja käyttöön ottoa. 

Abstrakteja malleja ovat muun muassa matemaattiset mallit ja soveltavia malleja muun 

muassa tietokonemallit. Matemaattisella mallinnuksessa jokin todellisen maailman ele-

mentti on muutettu matematiikan kielelle (Bender, 1978). Tämän ansiosta matemaattisen 

mallinnuksen voi sanoa olevan jokseenkin lahjomaton keino testata todellisen maailman 

elementtejä ja ilmiöitä. Niin matemaattisen mallin, kuin myös tietokonemallin kohdalla 

voidaan puhua todellisen maailman simuloinnista.  
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Simuloinnilla tarkoitetaan esikuvansa osittaista tai kokonaisvaltaista matkimista (Räsänen, 

2004, 5). Tietokonemallin avulla voidaan testata esikuvana toimivan subjektin toimintaa tai 

käyttäytymistä myös muuttamalla subjektin toimintaan vaikuttavia olosuhteita (Dumont, 

Mayer, 2010, 181). Tietokoneilla on siten simuloitavissa hyvin monimutkaisia skenaarioi-

ta, kuten esimerkiksi säätilan kehittymistä.  

Edustava malli voi reaalimaailman representaationa olla joko kaksiulotteinen tai kolmiulot-

teinen. Kaksiulotteisella mallilla tarkoitetaan kuvia ja piirustuksia, kun taas kolmiulottei-

sella mallilla näköis- ja pienoismalleja ja muita fyysisiä malleja. Kaksi- ja kolmiulotteisten 

mallien lisäksi kategorioidaan erilleen symbolisten mallien ja tietokonemallien luokat 

(Welch, 1997). Esimerkkinä kaksiulotteisesta mallista toimii hyvin maastokartta, joka peri-

aatteessa on yksinkertaisuudessaan skaalattu representaatio ympäröivästä ympäristöstä. 

Tällöin esikuvana toimivaa ympäristöä on yksinkertaistettu kartalle, jotta representaation 

toimivuuden kannalta oleellisimmat tekijät erottuisivat paremmin epäolennaisista.  

Kartta on siis kaksiulotteinen edustava malli, representaatio esikuvastaan, mutta periaat-

teessa tietokonemallinnuksella voidaan ympäristöstäkin tehdä kolmiulotteisena koettava 

simulaatio, jollainen on esimerkiksi Google:n Streetview -palvelu. Kolmiulotteinen mal-

linnus voi siis tarkoittaa myös tietokonesimulaatiota, mutta kuten sanottua kolmiulotteisia 

malleja ovat myös fyysiset mallit. Keskeisin ero kaksi- kolmeulotteisten mallien välillä on 

se, että kaksiulotteinen malli toimii kahdella koordinaattiakselilla, vaaka- ja pystyakselilla, 

mutta kolmiulotteisessa mallissa on myös syvyysakseli. 

On siis todettavissa, että malleja käytetään todellisen maailman subjektien representaationa 

paljon. Edustavana mallilla pyritään jäljittelemään jotakin todellisuuden osaa, kun taas 

testaavilla malleilla voidaan selvittää teorioiden tai vielä olemattomien esikuvien toimintaa 

simulaatioilla joko fyysisesti tai tietokonemallinnuksella. Koulumaailmassa malli voi olla 

opetusväline ja mikäli tarkoituksena on edustavalla mallilla käsitellä teknologian substans-

siin liittyviä sisältöjä, voidaan puhua teknologisesta mallista.  

Teknologinen malli on yksinkertaistettu representaatio jostakin teknologisesta subjektista 

(Harrison, 1992). Voidaan siis ajatella opetusvälineenä edustava malli on mikä hyvänsä 

esine, mikä pyrkii edustamaan jotakin todellisen maailman elementtiä tai simuloimaan 

jotakin todellisen maailman ilmiötä. Useimmiten elementti tai ilmiö on yksinkertaistettu, 

koska sen avulla pyritään helpottamaan käsiteltävän asian ymmärtämistä.  
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Arkinen esimerkki edustavasta opetusvälinemallista on telluurio, joka pyrkii antamaan 

yksinkertaistetun, mutta silti mahdollisimman paikkaansa pitävän kuvan aurinkokunnan 

toiminnasta. Tässä yhteydessä mallilla on saatu tehtyä konkreettisemmaksi abstrakti asia. 

Malleja tutkimalla voidaan ymmärtää paremmin esikuvan tai ilmiön taustalla vaikuttavat 

tekijöitä (Swoyer 1991). Ymmärtäminen helpottuu abstraktin tiedon konkretisoituessa mal-

lin kautta. 

 

 

1.3. Muodollinen abstrakti ja konkreetti käytännöllinen tieto 

 

Oppiainesta käsiteltäessä ja sen muotoa pohdittaessa ajaudutaan pohtimaan omaksuttavan 

tai jo omaksutun tiedon luonnetta. Tieto voidaan määritellä ensinnäkin muodolliseksi, ja 

toiseksi käytännölliseksi. Muodolliseksi tiedoksi voidaan lukea niin sanottu kirjatieto, jolla 

tarkoitetaan teoreettista ja abstraktia, eli käsitteellistä tietoa. Toinen merkittävä tiedon osa-

alue on käytännöllinen tieto, jolla tarkoitetaan kokemuksen kautta hankittua tietoa (Kal-

lionen, 2008, 38: Bereiter 2002; Tynjälä 1999). Abstraktin tiedon vastakohta puolestaan on 

konkreetti tieto. 

Abstrakti tieto on siis käsitteellistä, ei koettavissa olevaa tietoa. Tällöin kyseessä olevaan 

tiedon luokkaan voidaan siis lukea kokemuksellisen tiedonhankinnan ulottumattomiin kuu-

luvat tiedon osa-alueet.  Tämä tarkoittaa käytännössä koulumaailmassa ensisijaisesti kir-

joilla ja kuuntelemalla hankittavaa tietoa; tietoa jota ei voida kokea, vaan ainoastaan omak-

sua. On kuviteltavissa, että tavanomaisessa kouluympäristössä voidaan käyttää kumpaakin 

sekä abstraktia, että konkreettista tietomuotoa.  

Havainnollistamisen tapauksessa mallintamisessa on kyseessä abstraktin, käsitteellisen 

tiedon muuttaminen konkreettisemmaksi visuaalisen apuvälineen eli tässä tapauksessa mal-

lintamisen kautta (Gronbeck et al., 1996). Mallintamalla siis konkretisoidaan abstraktia 

tietoa, mikä tarkoittaa siis sitä, että mallintaminen on tässä tapauksessa opeteltavan asian 

havainnollistamista tiedon konkretisoitumisen kautta. Opetusmenetelmän, havainnollista-

misen, konkretisoinnin ja mallintamisen välisiä hierarkiasuhteita on esitetty seuraavaksi 

(kuvio 2). 
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Kuvio 2. Käsiteportaat (Gronbeck et al., 1996). 

Kuten kuviosta on pääteltävissä, kaikki tässä yhteydessä esitellyt käsitteet kuuluvat tietyin 

ehdoin opetusmenetelmien käsitteen alle. Tämä on ymmärrettävissä siten, jos opetusmene-

telmän ajatellaan olevan tietoista toimintaa, jonka tavoitteena on uuden ymmärryksen tuot-

taminen jotakin keinovalikoimaa hyödyntäen. Havainnollistaminen on yksi osa keinovali-

koimaa, jolla runsaasti käsitteellistä tietoa voidaan visualisoida tai muuttaa helpommin 

ymmärrettäväksi konkreettien esimerkkien käytön eli konkretisoinnin sekä käytössä olevi-

en mallikappaleiden eli representaatioiden avulla. Mallit ovat representaatioita reaalimaa-

ilmasta, jotka toimivat samoilla periaatteilla kuten esikuvansa todellisessa vertailuryhmäs-

sä. Tästä syystä malli on konkretisoinnin alakäsite, joka puolestaan kuuluu havainnollista-

minen keinovalikoimaan. Kaikki kuviossa esitellyt käsitteet ovatkin siten osa opetusmene-

telmien kenttää, jotka ovat osa tavoitteellista opetustoimintaa. Havainnollistaminen alakä-

sitteineen tulee kuitenkin erottaa opetusmenetelmien alle, jotta mahdollistettaisiin myös 

sitä hyödyntämättömän opetustoiminnan toteutuminen. 

 

 

1.4. Induktiivinen ja deduktiivinen lähestymistapa 

 

Opetusmenetelmää ja periaatteita muotoiltaessa ja pohdittaessa tulee myös miettiä lähes-

tymistapaa, mistä suunnasta opeteltavaa aihealuetta lähdetään lähestymään. Tällöin ei tar-
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koiteta kuitenkaan fyysistä suuntaa, vaan sitä, lähdetäänkö opetuksessa liikkeelle yksittäi-

sistä lähitapauksista ja edetäänkö sieltä suurempiin ja laajempiin yleistyksiin vai toteute-

taanko opetus päinvastaisesta suunnasta. On kuitenkin järkevää puhua ensin päättelykulus-

ta ja sen suunnasta. Erilaisiksi päättelyn osa-alueiksi erotellaan induktiivinen, deduktiivi-

nen ja abduktiivinen päättely (Douven, 2011). On siis puhuttava logiikan suunnasta: liiku-

taanko yksittäistapauksista yleistapauksiin vai toisin päin. 

Induktiivisella lähestymistavalla tarkoitetaan lähtemistä liikkeelle yksittäistapauksista ja 

edetään yleistyksiin (Vuorinen, 1993). Nimitys opetuksen lähestymistavalle tulee induktii-

visesta päättelystä eli logiikasta, jolla tarkoitetaan yksittäisistä havainnoista liikkeelle läh-

tevää päättelykulkua joka etenee yleistyksiin (Korkman, 1998). Induktiivisen päättelykulun 

mukaan siis voidaan sanoa, että jos näemme suomalaisessa metsässä leijonan, jonka ha-

vaitsemme, niin sen täytyy tarkoittaa, että Suomen luonnossa liikkuu leijonia. Toinen esi-

merkki induktiivisesta logiikasta voisi kuulua: toisen luokan oppilaat täyttävät kahdeksan 

vuotta. Petteri on toisella luokalla koulussa. Hän siis täyttää kahdeksan vuotta kyseisenä 

vuonna. Tämä logiikka on deduktiivisen logiikan vastainen ja siten edustaa induktiivista 

logiikkaa (Hawthorne, 2012; Beall & Restall, 2009). Petteri on voinut hyvinkin jäädä luo-

kalleen edellisenä vuonna ja täyttää siksi yhdeksän vuotta. 

Opetusmenetelmällisesti induktiivinen lähestymistapa tarkoittaa opetuksen lähtökohdan 

sijaitsemista yksittäistapauksissa ja esimerkeissä. Mallintamisen kohdalla lähtökohta voi 

olla esimerkiksi vesivoimalan pienoismallin tarkastelu ja tutkiminen sekä sen toimintaan 

liittyvien analogioiden ja säännönmukaisuuksien etsiminen. Pienoisvesivoimalaa tutkitta-

essa voidaan esimerkiksi löytää säännönmukaisuus, että vesivoimala tarvitsee toimiakseen 

veden virtauksen, joka pyörittää voimalan turbiinisiipiä. Näin yksittäistapauksena toimi-

vasta esimerkistä, pienoisvesivoimalasta, on tehty hypoteesi säännönmukaisuudesta, jonka 

oletetaan olevan yhtenevä edellytys kaikkien vesivoimaloiden toimimiseksi. 

Vuorisen mukaan induktiivinen lähestymistapa opetuksessa puolustaa itseään erityisesti 

tällöin ilmenevänä oppilaiden motivoitumisena. Perusteluna on, että kun lähdetään liik-

keelle esimerkiksi oppilaiden omista kokemuksista, ne johtavat Vuorisen mukaan kysy-

myksiin joihin lopulta vaaditaan vastausta. Toinen merkittävä etu induktiivisen lähestymis-

tavan käytölle on opetuksen voimakas sitoutuminen käytäntöön alun alkaen (Vuorinen, 

1993). Ymmärrettävää on, että mielenkiinto opetettavaa asiaa kohtaan kasvaa oppilaan 

löytäessä yhdenmukaisuuden opetettavan asian ja oman henkilökohtaisen kokemusmaail-

man välillä. 
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Vastavuoroisesti deduktiivinen lähestymistapa viittaa deduktiiviseen päättelyyn eli deduk-

tiiviseen logiikkaan. Deduktiivisella päättelyllä tarkoitetaan päättelykulkua, jossa jostakin 

olemassa olevasta laajemmasta lähtökohdasta eli teoriasta tai jostakin muusta tunnetusta 

edellytyksestä kuten ennakko-oletuksesta tai ehdosta tehdään jotakin asiaa koskeva johto-

päätös (Korkman, 1998). On siis todettavissa, että deduktiivisessa päättelykulussa liikutaan 

olemassa olevasta yleisestä tiedosta kohti yksityiskohtaisempaa tietoa (Niiniluoto, 1983). 

Päättelykulku on hahmotettavissa liikkuvaksi ulkoa sisäänpäin eli yleisestä yksityiskohtai-

seen. 

Voidaan sanoa, että induktiivisessa päättelyssä edetään havainnosta teoriaan ja deduktiivi-

sessa päättelyssä edetään teoriasta käytäntöön eli induktiivisessa liikutaan havainnoista 

teoriaan ja deduktiivisessa teoriasta havaintoihin eli lähtökohdista johtopäätökseen. Deduk-

tiivisella lähestymistavalla logiikassa tarkoitetaan siis asennoitumista, tai lähtökohtaisen 

tukipinnan asettamista laajempiin kokonaisuuksiin ja teorioihin. Tältä laajemmalta pohjalta 

lähdetään liikkeelle ja sieltä edetään kohti yksittäisiä johtopäätöksiä (Beall & Restall, 

2009). Näin ollen jos tiedämme, että sähkö tarvitsee liikkuakseen virtapiirin, on myös ole-

tettavaa, että toimiakseen laitteen virtalähteen ja kuluttavan elementin välille on muodos-

tuttava sellainen. 

Induktiiviseen lähestymistapaan, jossa yksittäisestä esimerkistä pyrittiin tekemään yleis-

tyksiä eli havainnoista teorioita, deduktiivisessa lähestymistavassa liikutaan yleisistä teori-

oista tai muista lähtökohdista kohti yksittäistapauksia eli havaintoja. Deduktiivista päätte-

lyä käytetään esimerkiksi matematiikassa pyrittäessä ratkaisemaan epäyhtälöitä. Jos esi-

merkiksi 2 + x = y ja tiedetään, että x = 3 niin silloin y = 5.  Teknologiakasvatukselliseen 

kontekstiin liitettäessä ja esimerkiksi vesivoimalan toimintaa tutkittaessa deduktiivinen 

lähestymistapa voi tarkoittaa sitä, että pohditaan mistä vesivoimala ottaa tuottamansa ener-

gian. Havaitaan, että vesivoimalan energia on peräisin veden potentiaalienergiasta, joka 

muuttuu turbiineissa liike-energian kautta sähköenergiaksi. Näin voidaan päätellä, että 

toimiakseen myös pienvesivoimala tarvitsee veden potentiaalienergiaa. Pedagogisesti aja-

teltuna tilanne voidaan asetella näin: kun induktiivisessa päättelyssä näkökulma asettui 

representaatiosta todellisuuteen, on deduktiivisessa päättelyssä näkökulma puolestaan aset-

tunut todellisuudesta representaatioon. Siksi on ymmärrettävissä, että induktiivinen lähtö-

kohta perustuu empiriaan ja deduktiivinen lähtökohta teoriaan (Korkman, 1998). 
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On myös mahdollista, että päättelykulussa lähdetään liikkeelle käytännöstä, mutta ei silti 

suljeta pois muita mahdollisia johtopäätökseen vaikuttavia premissejä. Tällöin puhutaan 

abduktiivisesta päättelystä, jossa taustaoletusten muodostamisessa on mahdollista käyttää 

teoriaa, mutta sitä ei käytetä suvereenina perustana. Sen sijaan teoriaa käytetään suunni-

telman tai ideoinnin lähtökohtana. Voidaan puhua epätäydellisen havaintojoukon keräämi-

sestä, jonka avulla pyritään löytämään paras selitys saatavilla olevan tiedon ja havaintojen 

pohjalta (Douven, 2011). Abduktiivisen päättelykulun voi siis sanoa kiteytyvän eräänlai-

seksi valistuneeksi arvaukseksi.  

Tätä arvausta voidaan myöhemmin muuttaa esiin nousevien tuoreempien auktoriteettien 

pohjalta, joita voivat olla uudet havainnot tai päivittynyt teoreettinen käsitys. Abduktiivi-

nen päättely liittyy näin teoriasidonnaiseen lähestymistapaan aineistoa kohtaan (Grönfors, 

1982). Tällöin tavoitteena on etsiä teorioista eli yleistyksistä tai oletuksista tukea tulkin-

noille, mitkä tehdään yksittäistapauksista. Siksi on mahdollista arvioida myös aiemmin 

tehtyjen tutkimusten vastaavuutta tehtyihin havaintoihin (Eskola, 2001). 

Opetuksellisesti ajateltuna abduktiivisen päättelykulun mukaisesti ajateltuna mallintamisen 

kautta tapahtuva oppiminen voisi tapahtua siten, että oppilaat saavat työskentelyn pohjaksi 

esimerkiksi fysiikan teorian painovoimasta sekä havaintoja jostakin esimerkistä kuten ve-

sivoimalasta. Siten oppilaat kykenevät tekemään teorian ja havaintojen pohjalta oletuksen 

voimalan toiminnasta, jonka paikkansapitävyyttä voidaan testata tutkimalla lisää induktii-

visen päättelykulun mukaisesti kohdetta tai deduktiivisen päättelykulun mukaisesti teoriaa. 

Deduktion, induktion ja abduktion eroja kuvataan näin: 

”Deduction proves that something must be; Induction shows that something 

actually is operative; Abduction merely suggests that something may be.” 

(Harvard Lectures on Pragmatism, CP 5.171‒172, 1903) 

Itse päättelyprosessi voi kuitenkin suuntautua kumpaankin suuntaan ja se voi tukeutua in-

tuition varaan, mutta voi omata myös loogisen pohjan (Douven 2011). Näin ollen abduktii-

visen päättelykulun perusta on olettamus, jonka paikkansapitävyyttä voidaan ryhtyä tes-

taamaan havainnoilla ja teorioilla. Näitä induktiivisen, abduktiivisen ja deduktiivisen päät-

telyn suhteita on tarkasteltu kuviossa 3.  
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Kuvio 3. Päättelykulkujen väliset suhteet (Douven, 2011; Eskola, 2001; Grönfors. 1982). 

Deduktiivinen päättely ja induktiivinen päättelykulku suuntautuvat siis päinvastaisesti ver-

rattuna toisiinsa havainnon ja teorian välisellä kentällä. Induktiivisesti päättely lähtee liik-

keelle havainnosta, josta muotoillaan teoriaa ja deduktiivinen päättely suuntautuu teoriasta 

havaintoihin. Toisin sanoen voidaan ajatella, että induktiivinen päättely on olevan tutkailua 

ja johtopäätösten tekemistä ja deduktiivinen on johtopäätösten tutkimista ja vertaamista 

olevaan. Abduktiivinen päättely sijoittuu eräällä tavalla näiden kahden päättelykulun väliin 

esittämällä, että jokin on sekä teorian, että havaintojen pohjalta olevaa. Siksi päättely suun-

tautuu kumpaankin suuntaan ja keskellä kaikkea päättelyä sijaitsee oletus. Oletus on jokin 

ajatus, jota voi tukea elementtejä teoreettisesta yleiskäsityksestä, mutta tukipintana voi olla 

myös havaintoja jostakin yksittäistapauksesta. Siten päättely on abduktiivisesti oletuksen 

täydentämistä ja korjailua näkemyksen kehittymisen myötä kummankin, sekä teoreettisen, 

että havainnollisen edistymisen tuloksena. 

Edellä kuvattujen lähestymistapojen mukaan opetusta voidaan siis lähestyä kolmesta eri 

lähtökohdasta. Induktiivisen päättelykulun mukaan yksittäistapauksista ja johtopäätöksistä 

voidaan johtaa taustaperiaatteet, deduktiivisen päättelykulun mukaan taustapremisseistä 

johdetaan johtopäätökset koskemaan yksittäisiä tapauksia ja abduktiivisen päättelykulun 

mukaan voidaan ottaa lähtökohdaksi yksittäistapaus, jonka toimintaan vaikuttavia premis-

sejä eli perusperiaatteita ryhdytään kehittämään oletuksen kautta. Tutkimuksen kannalta 

merkittävistä käsitteistä oppimistyylin käsitettä tarkastellaan seuraavassa luvussa. 
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1.5. Oppimistyylit 

 

Oppimistyylin käsitettä pohdittaessa on tarkasteltava oppimisväyliä ja sitä kautta ihmisen 

aisteja. Aistien avulla ihminen kykenee vastaanottamaan tietoa ympäristöstään ja kykenee 

tiedon pohjalta sopeutumaan vallitsevaan ympäristön olosuhteisiin. Aistien kautta ihmisen 

toimintaan vaikuttavia asioita kutsutaan ärsykkeiksi eli stimuluksiksi ja aistielimien soluja 

näitä ärsykkeitä vastaanottaviksi reseptoreiksi. Vastaanottimet muuttavat ärsykkeitä her-

moimpulsseiksi, jotka käsitellään aivoissa. Näitä aistitoimintoja nimitetään sensorisiksi 

toiminnoiksi. (Leppäluoto et al., 2013, 447). Aisteihin vaikuttavat ärsykkeet luokitellaan 

niihin vastaavien aistielimien perusteella. 

 

Jokaisella aistilla on olemassa ärsyke, johon kyseinen aisti reagoi hyvin herkästi. Näitä 

ominaisia eli adekvaatteja ärsykkeitä ovat esimerkiksi silmälle valo ja iholle kosketus. 

Luokittelu voidaan jakaa ihmisen kohdalla reseptorityypin mukaan viiteen yläluokkaan, 

joita ovat mekaaniset, termiset ja kemialliset reseptorit sekä näkö- ja kipureseptorit. Me-

kaanisiin reseptoreihin vaikuttavia ärsykkeitä ovat esimerkiksi kosketus, paine ja ääni. 

Termiset reseptorit reagoivat lämpötilanmuutoksiin ja kemialliset haju- ja makusoluissa 

vaikuttaviin aineisiin. Näköreseptorit reagoivat valoon ja kipureseptorit erilaisiin kipuär-

sykkeisiin eripuolilla kehoa. (Leppäluoto et al., 2013, 447).  

 

Karkeasti toiminnallisella tasolla ihmisen aistit on jaettavissa kolmeen erilaiseen yläluok-

kaan joita ovat valoaistit, mekaaniset aistit ja kemialliset aistit. Valoaistina ihmisellä toimii 

silmän verkkokalvolla syntyvä näkö. Mekaanisina aisteina toimivat kuulo, tunto ja tasapai-

noaistit. Kemiallisina aisteina toimivat haju- ja makuaistit nenässä ja suussa (Leppäluoto et 

al., 2013, 447). Oppimistyylien tapauksessa voidaan puhua opetusmenetelmistä, jotka hyö-

dyntävät jotakin oppilaan aistikanavaa. Oppimistyylejä ja menetelmiä tai eroja ihmisten 

välillä tässä suhteessa on yritetty hahmottaa erilaisilla teorioilla monin eri tuloksin. Op-

pimistyyliä kuvaillaan seuraavalla tavalla: 

“Learning style is the way in which each learner begins to concentrate 

on, process, absorb, and retain new and difficult information.” 

(Burke & Dunn 2008) 
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Suomennettuna oppimistyyli on tapa, jolla oppilas ryhtyy keskittymään, käsittelemään, 

omaksumaan ja säilömään uutta ja vaikeata tietoa. Tavanomaisin näkemys oppimistyylei-

hin liittyy auditiiviseen, visuaaliseen ja kinesteettiseen oppimiseen, jolloin puhutaan aisti-

modaaleihin perustuvasta oppimisesta, englanniksi käytetään termiä modality based lear-

ning (Pashler et al. 2008). Aistimodaalien voidaan ajatella tarkoittavan erilaisia aistiryh-

miä. 

 

Tällöin käytettävissä on tavanomaisimmin kuulo, näkö ja tuntoaisti, jolloin on puhuttava 

kuuloaistia hyödyntävässä opetuksessa auditiivisesta oppimisesta, näköaistin tapauksessa 

visuaalisesta oppimisesta ja tuntoaistin yhteydessä kinesteettisestä oppimisesta. Siksi kes-

keistä mallintamiseen ja opetuksen havainnollistamiseen liittyen on ymmärrys kolmesta 

merkittävästä oppimisen aistikanavasta: kuulosta, näköaistista ja tuntoaistista.  

 

Tässä yhteydessä on huomattava, että aisteilla tarkoitetaan opittavan asian vastaanottami-

sen mahdollistavia elementtejä.  Siksi kuulo viittaa auditiiviseen, kuulemisen kautta oppi-

miseen, näkö visuaaliseen eli näkemällä oppimiseen ja kinesteettinen tuntoaistiin ja sitä 

kautta tekemällä ja kokeilemalla oppimiseen. Nämä kolme aistikanavaa ovat tutkimuksen 

aiheen kannalta merkittäviä. Oppimistyyleistä kolme mainittua voivat myös olla limittäisiä 

tai alistuvia. Tämä tarkoittaa sitä, että ei niinkään ole järkevää pyrkiä tarjoamaan yhteen 

oikeaan aistimodaaliin perustuvaa opetusta vaan käyttää opetusmodaaleina kahta tai use-

ampaa. Tällöin on puhuttava monikanavaisista esityksistä (Coffield et al., 2004).  

 

Edellisen perusteella voidaan päätellä, että oppilas luokkaympäristössä voi vastaanottaa 

tietoa kolmea erilaista väylää hyödyntämällä. Erot parhaiten soveltuvien väylien välillä ja 

sitä kautta tarve erilaisille opetusmenetelmille ovat yksilökohtaisia ja siksi opettajan haas-

teena on selvittää jokaisen luokkansa oppilaan dominoivat aistimodaalit. Sitä kautta opetta-

ja voi saada käsityksen jokaiselle oppilaalle parhaiten soveltuvasta opetustavasta jotta hän 

kykenisi rakentamaan oppitunnista sellaisen kokonaisuuden, jossa kaikki oppijat tulevat 

huomioiduiksi parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikkien oppilaiden tarpeiden huomiointi 

oppituntia suunnitellessa ja toteuttaessa voi olla hankalaa, mutta se on merkittävää parhaan 

oppimistuloksen mahdollistamiseksi.  
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2. OPETUSTEORIOISTA MALLINTAMISEN NÄKÖKULMASSA 

 

Mallintaminen on tämän tutkielman yhteydessä nähtävissä konkretisoinnin kautta osaksi 

havainnollistamisen ja sitä kautta opetusmenetelmien ryhmää. Opetusmenetelmillä sen 

sijaan tavoitellaan oppimisen edesauttamista, jonka pääkäsitteen, eli oppimisen määritte-

lemiseksi on muotoiltu runsaasti niin sanottuja opetusteorioita. Koska tutkielman käsittelee 

niin kiinteästi oppimiseen liittyvää toimintaa, on opetusteorioista muodostuva hypoteetti-

nen pohja tutkielman rakenteen ja toteutumisen kannalta oleellinen. Tämän tutkielman 

teoreettiseksi pohjaksi on valittu konstruktivistinen tietoteoria, teoria Vygotskin lähikehi-

tyksen vyöhykkeestä ja situaatioteoria. Konstruktivistinen tietoteoria katsoo oppimisen 

olevan merkitysten muodostamista aikaisempaan tietorakenteeseen nojautuen (Meszaros et 

al., 2010), lähikehityksen vyöhykkeen teoria katsoo oppimisen tapahtuvan helpoiten tue-

tusti (Woolfolk et al, 2008) ja situaatioteorian mukaan oppimisessa on aina läsnä myös 

tilannesitoutuneisuuden konteksti (Sawyer & Greeno, 2009, 348). Teoriat tutkailevat op-

pimista ja tiedon kehitystä eri näkökulmista, mutta kuitenkin toisiinsa ja mallintaen ha-

vainnollistamiseen lomittuen.  

 

 

2.1. Konstruktivistinen tietoteoria 

 

Konstruktivismi on humanistisissa tieteissä yleinen ajatusmalli, joka pyrkii muotoilemaan 

tiedon olemusta. Sen perimmäiset juuret kasvatustieteissä ovat yhteydessä Jean Piagetin ja 

Lev Vygotskin työhön (Phillips, 2000, 30). Koska konstruktivistinen ajatusmalli on laajasti 

käytetty, on tarpeen oppimisen yhteydessä käyttää nimitystä konstruktivistinen tietoteoria. 

Konstruktivistinen ajatusmaailma sopii hyvin muun muassa oppimisen ja opettamisen kon-

tekstiin, mutta sillä ei itsessään tarkoiteta ainoastaan opetusteoriaksi kiteytyvää kokonai-

suutta, vaan ajatusmallia paremmin kuvaa näkemys konstruktivismista yleisnimityksenä 

teorialle, joka kulminoituu monien alakohtaisten näkökulmien yhteyteen (Tynjälä 1999). 

Oppimisen ja opetusalan kontekstissa, käytetään ajatusmallista nimitystä konstruktivistinen 

oppimiskäsitys, johon kuuluu näkemys oppimisesta oppijan sisäisenä prosessina. 
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Oppiminen on oppimiskäsityksen mukaan sisäinen prosessi, koska itse tapahtuma toteutuu 

oppijan itsensä, oman elementtinsä, yhteydessä ilman ulkopuolista vaikutusvaltaa. Oppi-

minen ilmenee siis silloin, kun henkilö muodostaa merkityksiä maailmasta ja yhdistää uut-

ta kokemaansa aiemmin koettuun (Meszaros et. al., 2010). Käytännössä oppilas on tällöin 

aktiivinen tiedon käsittelijä, joka muodostaa uusia käsityksiä ja uutta tietoa aiemmin oppi-

mansa tiedon pohjalta (Siljander 2005). Phillips erittelee konstruktivistisen oppimisteorian 

puolestaan kahteen osaan, joista ensimmäiseksi oppimisessa vaikuttaa aina eräänlainen 

esiymmärrys eli oppilaan opetuskokemusta edeltävä tieto asiasta, asenteet ja kiinnostukset, 

jotka liittyvät toteutuvaan oppimistilanteeseen (Phillips, 2000). Tiedon käsittelyyn liittyen 

oppimiskäsityksessä eritellään kolme keskeistä käsitettä. 

Konstruktivistisen oppimiskäsitykseen liittyy assimilaation, akkommodaation ja skeeman 

käsitteet. Tietorakennetta kuvaava käsite on skeema, jota tiedon prosessoija eli oppilas 

konstruoi. Skeema voi olla käsitysrakenne tai eräänlainen ennakkoymmärrys jostakin asi-

asta joka muodostaa asiaa koskevan tietorakenteen. Mikäli uusi tieto eli uusi ymmärrys 

kyetään sulauttamaan vanhaan tietorakenteeseen, käytetään prosessista nimitystä assimilaa-

tio. Silloin uusi ymmärrys lisätään vanhaan ja vanha skeema muokkautuu uuden assimilaa-

tion myötä erilaiseksi (Tynjälä 1999). Prosessia voi periaatteessa kuvata eräänlaiseksi yh-

distymiseksi, jossa uusi ymmärrys sulautuu vanhaan muuttaen alkuperäistä tietorakennetta 

oman osansa verran. Näin ollen alkuperäinen skeema ei täysin katoa tietorakenteen pohjal-

ta, vaan säilyy päivittyen aina uusien assimilaatioiden myötä uuteen muotoon. Näin ollen 

vanha skeema vaikuttaa esiymmärryksenä uuden tiedon käsittelyyn prosessin perustan 

muodossa. 

Assimilaatiossa keskeisin ominaisuus on se, että uusi tieto tulkitaan vanhan ymmärryksen 

perusteella. Tällöin prosessi edellyttää, että uusi tieto ei ole liian paljon ristiriidassa vanhan 

tietorakenteen kanssa. Siksi on myös mahdollista, että uuden tiedon sulauttaminen osaksi 

vanhaa ymmärrystä ei onnistu, koska tällöin uusi tieto voi olla vanhaa skeemaa kohtaan 

sopimaton tiedon erotessa liian paljon vanhasta tietorakenteesta tai oppilaalla ei ole ole-

massa valmiina skeemaa eli eräänlaista esiymmärrystä asiasta. Tässä tapauksessa on luota-

va uusi skeema, jolloin puhutaan akkommodaatiosta (Siljander 2005). Näin uusi tieto ei 

muuta jotakin vanhaa tietorakennetta, vaan muodostaa kokonaan uuden prosessoidun tie-

don pohjalta. 
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Mikäli assimilaation ymmärretään edellä kuvatulla tavalla, eli uuden tiedon tulkinta tapah-

tuu vanhan tietorakenteen pohjalta, voidaan ajatella, että vanha tieto vaikuttaa uuden tiedon 

käsittelyyn. Vanha tietorakenne vaikuttaa myös akkommodaatiossa, jos sitä ei ole tai risti-

riita on liian suuri, on luotava uusi. Tästä syystä näiden käsitteiden puitteissa voidaan op-

pimisen ymmärtää tarkoittavan merkitysten rakentamista tiedon pohjalta (Tynjälä 2002, 

43). Siksi oppiminen ei voi olla pelkkä mekaaninen tiedonsiirtoprosessi, vaan oppija itse 

konstruoi oman ymmärryksensä opittavasta asiasta oppimista edeltävien elementtien poh-

jalta ja oppiminen itsessään on siksi aina henkilön sisäinen prosessi (Phillips, 2000). 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen ei voi olla luonteeltaan pelkäs-

tään valmiin tiedon siirtämistä tarjoajalta vastaanottajalle. Tällaista näkemystä nimitetään 

kopioinniksi ja se eroaa konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä, jonka mukaan oppiminen 

tapahtuu tiedon vastaanottamisen aiheuttaman prosessoinnin eli tässä tapauksessa konstru-

oinnin eli skeeman muokkauksen myötä (Tynjälä, 2002). Mikäli oppimista on ajateltava 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen ehdoilla, joudutaan tekemään johtopäätös, että kes-

keisin tekijä oppimisessa on oppija itse. Näin ollen oppimisprosessin kulkuun vaikuttavat 

myös oppijan itsensä aikaisempi tietopohja ja prosessissa korostuu merkitysten muodosta-

minen (Leino & Leino, 1998). 

Mikäli opettaja itsessään ei olekaan tiedon siirtäjä, on hänen roolinsa oppimista ohjaava. 

Henkilö, joka haastaa oppilasta konstruoimaan uutta tietoa jo aiemmin opittua kohtaan ja 

joka tarjoaa uutta tietoa linkitettäväksi vanhaan. Näin ollen opettaja on henkilö, joka ohjaa 

merkitysten muodostumista (Siljander, 2005). Jos konstruktivismi on eräänlaista rakenta-

mista, täytyy silloin opettajan olla materiaalien antaja ja rakentamisen valvoja. Jean Piage-

tin, sveitsiläisen kehityspsykologin, mukaan opettajan rooli muokkautuukin eräänlaiseksi 

tiedollisen oppimisympäristön luojaksi, joka tarkkailee, kehittää ja arvioi oppilaiden itse-

näistä oppimistoimintaa (Pass, 2004). Siksi on tarpeen ymmärtää, että opettajan rooli jok-

seenkin muuttuu tavanomaisesta tiedon asettajasta ohjaajaksi. Tässä yhteydessä tulee esille 

konstruktivistisen tietoteorian ja siitä johdettujen pedagogisten teorioiden yhteys toiseen, 

opettajan tukevaa ja ohjaavaa roolia korostavaan teoriaan, nimeltään Vygotskin lähikehi-

tyksen vyöhyke. 
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2.2. Vygotskin lähikehityksen vyöhyke 

 

Konstruktivistiseen oppimiskäsityksen mukaiseen ajattelukulkuun oppimisesta yhtyy 

osittain myös Leonid Vygotskin kehittämät ajatukset lähikehityksen vyöhykkeestä scaf-

folding periaatteen kautta. Näin koska toisaalta lähikehityksen vyöhykkeen teoria jakaa 

myös konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle tavanomaisen ajatuksen oppijan aikaisem-

man kokemuspohjan ja tiedon vaikutuksesta uuden oppimisprosessin toteutumiselle. Näin 

voidaan sanoa, sillä lähikehityksen vyöhykkeen teoria määrittelee oppimiskontekstissa 

optimaalisen oppimissisällön alueen oppilaan jo hallitseman tiedon ja liian vaikean sisällön 

väliin (Vygotski, 1982; Woolfolk et. al., 2008, 57). Voitaisiin siis ajatella, että kuten ra-

kennuksella ei voi tehdä uusia kerroksia ennen telineiden tekemistä, ei oppijakaan voi teh-

dä vaativampia suorituksia ennen oppimista tukevien toimien vastaanottamista. 

 

Samoin konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä alleviivataan aikaisemman kokemuspoh-

jan merkitystä uuden oppimiselle, mutta lähestymisnäkökulma on erilainen: lähikehityksen 

vyöhykkeen teoriassa aikaisempi tieto määrittää sopivan tason uuden opittavan asian vai-

keusasteelle. Periaatteet ovat siis osittain keskenään yhtenevät. 

Itse ajatukset lähikehityksen vyöhykkeen teorian takana ovat eräitä tunnetuimmista osis-

ta Vygostkin tuotantoa ja teoriaa sovelletaan monien erilaisten oppiaineiden kohdalla 

opetusalan kontekstissa (Kozulin et. al.; Chaiklin, 2003). Vaikka asiasta käytetään ni-

mitystä teoria, Vygotskin itse ei kehittänyt periaatetta teoriamuotoon, vaan hän muo-

toili joukon yleisiä ideoita, joita ei itse ehtinyt ennen kuolemaansa tarkentaa, laajen-

taa ja kehittää. Nykyisen muotonsa lähikehityksen vyöhykkeen teoria on saavuttanut 

hänen työnsä jatkajien kuten muun muassa hänen oppilaidensa toimesta. Tästä syys-

tä suurin osa lähikehityksen vyöhykkeen teorian sovelluksista on muiden kuin Vy-

gotskin itsensä käsialaa (Woolfolk et al., 2008, 58). Ei siis voida olla varmoja, olisiko 

ajatuksen isä edes kaikin osin samaa mieltä teoriasta ja sen sovelluksista.  

Lähikehityksen vyöhykkeen, englanniksi termillä the zone of proximal development, 

teorialla tarkoitetaan sosiaalis-konstruktivistista näkemystä oppimisesta siten, että 

ympäristö vaikuttaa oppimiseen tavalla tai toisella. Yksinkertaistetusti sanottuna teo-

rian mukaan oppilas voi oppia ympäristönsä avulla sellaisia asioita, mitä hän ei vielä 

yksinään pystyisi oppimaan ja lapsen kognitiivinen kehitys riippuu kanssakäymisestä 

kognitiivisesti korkeammalla asteella olevien ihmisten kanssa (Woolfolk et.al, 2008). 
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Minkä oppilas kykenee tekemään tänään tuetusti, sen hän pystyy tekemään huomen-

na itsenäisesti (Kozulin et. al.: Chaiklin, 2003). Lähikehityksen vyöhyke tarkoittaa siis 

oppimisprosessin tukemista oppijasta ulkopuolisen taholta esimerkiksi vihjeiden ja 

muiden helpottavien tekijöiden kautta.  

Vygotskin mukaan vihjeet ja muut toisen, osaavamman ihmisen, oppilaalle tarjoamat toi-

met ja tuki voivat auttaa oppilasta ja hänen mukaansa oppilaalla on olemassa tietty itsenäi-

sen ongelmanratkaisukyvyn taso ja myös potentiaalisen kehityksen taso, jonka oppilas voi 

tuetusti saavuttaa (Tudge, 1990, 157). Lähikehityksen vyöhyke on esitetty edellä (Kuvio 

4). 

 

Kuvio 4. Lähikehityksen vyöhykkeen askelmat (Woolfolk et al. 2008, 57). 

Potentiaalisen kehityksen tasolle auttavan henkilön ei tarvitse välttämättä olla opettaja tai 

vanhempi, vaan tasolle voidaan päästä myös oppilaiden välisen kollaboraation, eli osaa-

vamman oppilaan avustuksella. Vygotskin mukaan oppilaat kykenevät kongitiivisten toi-

mintojensa kehittämiseen vuorovaikutuksessa kognitiivisesti taitavampien ja kehittyneem-

pien ihmisten kanssa. Näkemys aiheuttaa opettajan roolin muuttumisen tuen ja informaati-

on tarjoajaksi. Tavallisesti vuorovaikutus on kielellistä, mutta potentiaalinen oppiminen 

voi tapahtua myös seuraamalla toisen suoritusta (Woolfolk et.al., 2008, 61). Ymmärryksen 

tuetusta rakentamisesta käytetään nimitystä scaffolding. 

Scaffolding -käsitteen voi ajatella tarkoittavan eräänlaista oppimisen rakennustelineiden 

pystyttämistä. Näin siksi, koska termillä tarkoitetaan toisen osapuolen antamaa tukea ja 

apua oppilaalle oppimisessa ja ongelmanratkaisutilanteissa. Tuki ja apu voi koostua vih-

jeistä, muistisäännöistä, rohkaisusta, esimerkeistä, strategioista ongelman ratkaisemiseksi 

tai mistä hyvänsä, mikä voi tukea oppilasta ongelmanratkaisu- ja oppimistilanteessa. Scaf-

folding -periaatteen mukaan oppilas toisin sanoen käyttää apua prosessointinsa tukena siinä 

vaiheessa, kun hän ei vielä kykene asiaa omin päin ratkaisemaan (Woolfolk et.al., 2008, 
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61). Lähikehityksen vyöhykkeen periaatteen mukaisesti oppilaat kuitenkin myöhemmin 

voivat kyetä toimimaan myös ilman tukea.  

Scaffolding -periaate liittyy läheisesti avustavan opetuksen käsitteeseen. Periaatteilla on 

monia yhteneväisyyksiä keskenään. Avustavaa opetusta hahmoteltaessa on kerrottava Vy-

gotskin näkemyksestä opettajan asemasta luokkahuoneessa. Vygotskin mielestä opettaja on 

muutakin kuin oppimisympäristön järjestäjä. Siksi opettajan tulee olla ennemminkin oppi-

misen johdattelija ja avustaja. Avustava opetus edellyttää toteutuakseen scaffolding -

periaatteen ominaisuuksia. Keskeisintä on, että oppilaan ei tarvitse itse kerätä omin avuin 

tietoa ja kehittää itseään oppijana (Woolfolk et.al., 2008, 61). Kehittyessään oppilas kyke-

nee luopumaan tuesta ja avustamisen astetta voidaan keventää. 

Lähikehityksen vyöhykkeen periaatteen mukaan oppilasta tarkoituksenmukaisella tavalla 

tukemalla voidaan kehittää tämän valmiuksia suorittaa vaativampia prosesseja itsenäisesti. 

Näin ollen on perusteltua ajatella, että opettajan rooli ja tukeminen oppimisprosessissa on 

tärkeää. Opettajan toiminnalla on siis merkitystä, kuten on myös sillä, minkä laatuista ope-

tusta ja tukea opettaja oppilaalleen tarjoaa. Toisaalta opettaja on aina oppimisprosessin 

ulkoinen tekijä, mutta missä määrin opettaja kuuluu oppilaan oppimisprosessiin muista 

näkökulmista? Opetuksen sosiaalinen rakenne voi myös vaikuttaa ja luoda kontekstin, mi-

hin oppilaan oppimisprosessi linkittyy. Tämä ympäristön ja kontekstin eli tilanteen yhteys 

oppimiseen on situaatioteoreetikkojen tulkinnan kohteena. 

 

 

2.3. Situaatioteoria 

 

Lyhyesti tiivistettynä oppiminen on konstruktivistisen tietoteorian mukaan tiedonkäsittelyä 

henkilön sisäisen kognition piirissä, johon opettajat tai muut tukevat henkilöt voivat lähi-

kehityksen vyöhykkeen periaatteen mukaisesti suotuisasti vaikuttaa. Näissä oppimista kos-

kevissa teorioissa oppiminen nähdään ulkoisista olosuhteista irrallisena prosessina, josta 

voitaisiin päätellä, että opittu tieto- ja taitorakenne voidaan milloin hyvänsä ja millaisessa 

tilanteessa hyvänsä ottaa käyttöön ja soveltaa elämäntilanteeseen ilman mitään ongelmaa. 

Näiden oppimisteorioiden mielenkiinto kiteytyy oppijan sisäisiin mielen prosesseihin tar-

koittaen sitä, että edellä mainitut sekä muut kognitiota perinteisesti määrittävät teoriat ovat 

kiinnostuneita oppijan mielen sisäisistä tapahtumista, joita yksilö käy läpi reagoidessaan 

kysymyksiin tai esimerkiksi luettaessa tekstejä ja tehtäessä koulutehtäviä (Sawyer & Gree-
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no, 2009, 348). Konstruktivistisesti ajateltuna prosessi pyörii kahden keskeisen elementin 

eli assimilaation ja akkommodaation välillä, oppilaan mielen sisäisessä maailmassa. Kan-

taa ei oteta oppijan ulkoisiin, mahdollisesti asiaan vaikuttaviin seikkoihin, kuten tilantee-

seen sekä kontekstiin, missä yhteydessä oppiminen tai tiedonkäsittelyprosessi tapahtuu. 

Situaatioteoreettisesta näkökulmasta opetuksen tulee olla kiinteämmin yhteydessä konteks-

tiin ja kaiken opitun tulee olla sovellettavissa myös luokkaympäristön ulkopuolella. Kes-

keisin ero situaatioteorialla tavanomaisiin oppimisteorioihin on se, että situaatioteoria kriti-

soi tavanomaisia teorioita niiden taipumuksesta jättää ympäristön vaikutus oppimisproses-

sille huomiotta. Ympäristö voi olla esimerkiksi koulun tapainen sosiaalinen rakenne ja op-

pimista voi tapahtua erilaisissa konteksteissa. Teoria painottaa, että oppimisessa on aina 

mukana tilannesidonnaisuuden aspekti eli oppiminen on aina situatiivista eli ympäris-

tösidonnaista (Sawyer & Greeno, 2009, 348). Tästä syystä teoriasta voitaisiin käyttää myös 

nimitystä tilannesidonnaisen oppimisen teoria.  

Situaatioteoriaa tai situatiivista lähestymistapaa oppimiseen pidetään kuitenkin parempana 

nimityksenä, koska tilannesidonnaisen oppimisen teoriasta tulee vaikutelma, että on ole-

massa myös tilanteeseen sitoutumatonta oppimista, mikä puolestaan on ristiriidassa teorian 

luonteen kanssa (Sawyer & Greeno, 2009, 348; Tynjälä, 1999, 128). Huolimatta nimityk-

sestä keskeistä on, että teorian mukaan oppiminen on yhteydessä oppimishetkellä vallitse-

vaan tilanteeseen ja ympäristöön sekä niihin kuuluviin tekijöihin, kuten tilanteeseen, paik-

kaan, sosiaaliseen rakenteeseen sekä muihin muistiviitteisiin jotka yhdistävät oppimistilan-

teen oppimiskokemukseen oppijan kognitiossa. Teorian keskeisin kritiikki kohdistuukin 

kognitiivisen oppimistutkimuksen osalta siihen, että oppiminen nähdään irrallaan siitä, 

missä se todellisuudessa tapahtuu eli todellisessa elämässä kuten oppijan ympäristössä. 

Ympäristöllä vaikuttaa olevan osansa esimerkiksi ongelmanratkaisua vaativassa proses-

soinnissa (Sawyer & Greeno, 2009, 349). Oppiminen ei siis täysin ole sisäinen prosessi, 

vaan yhteydessä tilanteeseen eli kontekstiin, josta syntyy puitteet oppimiselle ja uudelleen 

prosessoinnille, kuten mieleen palauttamiselle. 

Tiedon mieleen palauttaminen on tilannesidonnaisen oppimisaspektin mukaisesti keskei-

nen peruste teorialle. Mieleen palauttaminen on yksi kouluopetuksen ja ylipäätään kasva-

tus- ja sivistystyön keskeisimpiä elementtejä ja edellytyksiä onnistuneelle opiskelulle. Mil-

lään opiskelulla ei olisi mitään merkitystä, jos mieleen palautumista ei syystä tai toisesta 

tapahdu. Situaatioteoreettisesti ajatellen kaikella oppimisella on psyykkisen ympäristön 

lisäksi myös fyysinen konteksti, joka yhdistää psyykkisen prosessin fyysiseen maailmaan. 
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Sawyer ja Greeno antavat esimerkin (Sawyer & Greeno, 349, 2009), että arkielämän totut-

tu tapa, joka toistuu uudelleen ja uudelleen onnistuneesti ei toteudu samalla menestyksellä 

siirrettynä koulumaailman koeolosuhteisiin. Toisin sanoen henkilö voi osata laskea hyvin 

tarkoin oikein matemaattisia laskutoimituksia ruoka-kaupassa, mutta menestyy heikosti 

vastaavassa tilanteessa, mutta erilaisessa ongelmatilanteessa, kuten paperikokeessa. Ympä-

ristö eli oppimisen konteksti on siis yhteydessä oppimisprosessiin. Vaikutus kouluoppimi-

selle on siinä, että vaikka käytännössä taito olisi hallittua kummankin ympäristön näkö-

kulmasta, ne eivät silti toteudu välttämättä samanaikaisesti. Toisin sanoen sitä, mitä kou-

lussa osataan, sitä ei kyetä soveltamaan arkielämässä yhtä hyvin ja arkielämän sujuva taito 

tai käytäntö voi osoittautua koulutestauksen kaltaisessa tilanteessa liian vaativaksi. 

On siis tulkittavissa, että situaatioteoreetikkojen mielestä oppiminen on toiminto, joka 

omaa sosiaaliset ja kulttuuriset lähtökohdat. Sosiaalinen ja kulttuurinen lähtökohta koros-

tuu, jos ajatellaan kasvatustyön sosialisaation tehtävää, eli lasten kasvattamista osaksi yh-

teiskuntaa. Oppimisen sanotaan teorian mukaan tarkoittavan kulttuuriin sosiaalistumista 

(Tynjälä, 2012, 129). Kulttuuriin sosiaalistuminen ja oppimisen sosiaalinen perusta liittyy 

myös oppipoikakulttuuriin ja ajatukseen tilannesidonnaisesta oppimisesta. Tämä näkökul-

ma yhdistyy Greenon ja Sawyerin esimerkkiin siitä, että käytännössä opittu asia voi olla 

aivan vastaavan tasoinen kuin kouluopetuksen kautta hankittu tieto tai taito, mutta tiedon-

vaihto kahden ympäristön välillä osoittautuu haastavaksi ja siten taitoa ei välttämättä voida 

todentaa, mikäli ongelman kenttä eli tapahtumaympäristö muuttuu. Juuri tapahtumaympä-

ristö on situaatioteoreettisesti merkittävä tekijä, jolla on vaikutusta siihen, mitä tietoa ja 

taitoa missäkin yhteydessä osataan käyttää tai palauttaa mieleen (Sawyer & Greeno, 349. 

2009). Mikäli tapahtumaympäristö muuttuu oleellisesti, voi olla, että mieleen palauttami-

nen tai muu kognitiivinen toiminto ei toteudu uudessa ympäristössä vastaavalla tavalla 

verrattuna toiseen. 

Oppimisen tilannesidonnaisuus tapahtuu luonnostaan oppipoikakulttuurille ominaisessa 

katsomalla, tekemällä ja osallistumalla oppimisessa. Tätä tilannesidonnaisuutta, tai pa-

remminkin sen puutetta on myös verrattu tavanomaiseen kouluympäristöön: situaatioteori-

an kannattajien mielestä tavanomainen kouluoppiminen on täynnä irtonaista, asiayhteydes-

tään erillään olevaa tietoa. Siksi situaatioteoreetikot korostavat, että oppiminen tapahtuu 

aina tilannesidonnaisesti ja opittava tieto tarvitsee myös soveltuvan viitekehyksen tiedon 

soveltamisen mahdollistamiseksi (Tynjälä, 2002, 132; Sawyer & Greeno, 349, 2009). So-

veltamismahdollisuudet ja opittavan tiedon ja taidon käyttömahdollisuudet syntyvät luon-
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nostaan, jos opittava asia itsessään on tilannesidonnaista, eikä käytännöstä eli kontekstista 

irrallaan olevaa abstraktia tietoa. Mallintaen havainnollistaminen voi siis olla merkittävässä 

roolissa pyrittäessä luomaan kouluympäristössä opittavasta tiedosta reaalimaailmaan näh-

den entistä käyttökelpoisempaa ja erilaisten tapahtumaympäristöjen välillä mukautuvam-

paa, jos malli kykenee sitomaan opetuksen sisällön erilaisiin reaalimaailman elementteihin 

ja tekemään käsitteellisen tiedon konkreettisemmaksi 

 

 

2.4. Yhteenveto teorioista 

 

Vaikka jotkin opetusteoriat ja näkemykset saavuttaisivatkin suhteellisen vankan aseman 

opetusteoreettisina tukipuina, jotka hyväksytään laajasti, eivät silti teoriat koskaan selviä 

ilman jonkinasteista niihin kohdistuvaa kritiikkiä. Tässä luvussa kootaan edellä käsiteltyjen 

opetusteorioiden ydinasiat yhteen. Opetusteorioiden yhteenveto käsitellään ilmenemisjär-

jestyksessä. 

Kuten aiemmassa luvussa todettiin, konstruktivismilla opetuskontekstissa tarkoitetaan kon-

struktivistiseen tietoteoriaan nojautuvaa oppimiskäsitystä, jonka mukaan oppiminen on 

yksilön sisäinen tiedonkäsittelyprosessi. Opettaja ei siis ole konstruktivistisen oppimiskäsi-

tyksen mukaan aktiivinen tietämyksen luoja, joka rakentaa tietorakennetta oppilaan sisäi-

sessä maailmassa. Opettaja on paremminkin tiedonkäsittelyprosessin ulkopuolinen toimija, 

joka epäsuorasti vaikuttaa oppimisprosessin kulkuun tarjoamalla oppilaan sisäiselle oppi-

misprosessille tietoa, jota käsitellä. Tiedon käsittely puolestaan oppilaan sisäisessä proses-

sissa tukeutuu kahteen erilaiseen elementtiin: assimilaatioon ja akkommodaatioon.  

Assimilaatiossa uusi tieto sulautuu vanhaan tietorakenteeseen, skeemaan, ja akkommodaa-

tiossa muodostuu uusi skeema. Uusi skeema muotoutuu jos oppilaan jo olemassa olevissa 

tietorakenteissa ei ole ollenkaan soveltuvaa viitekehystä uudelle tiedolle tai uusi tieto poik-

keaa vanhasta skeemasta liian paljon. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan uuden 

oppiminen ja konstruointiprosessi tapahtuu aiemmin opitun valossa, joten aiempi, virheel-

linen oppimiskäsitys joudutaan hylkäämään ja rinnalle luodaan uusi skeema. Vanhan 

skeeman soveltuessa uuteen tietoon, tai siis jos vanha tieto ei ole liikaa ristiriidassa uuden 

kanssa, voi vanha virheellinen tietorakenne päivittyä uudella tiedolla. 
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Aiemmin opittu tieto vaikuttaa siis uuden tiedon käsittelyyn, ainakin jos on uskominen 

konstruktivistista oppimiskäsitystä. Toisaalta ajatus lähikehityksen vyöhykkeestä on osit-

tain samoilla linjoilla. Periaatteen mukaan oppilaan tiedollisessa ja taidollisessa kehityk-

sessä on erotettavissa kolme aluetta, joilla opettaja voi periaatteessa toimia. Ensimmäinen, 

alin alue, on oppilaan kannalta liian helppo sisältö. Toisin sanoen kyseessä on tällöin oppi-

laan jo hyvin tai melko hyvin hallitsema, aiemmin opittu tieto tai taito. Kolmas ja samalla 

ylin alue puolestaan on oppilaan kannalta liian vaikeaa sisältöä tai taitoja edellyttävä alue. 

Näiden kahden alueen väliin sijoittuu optimaalisen opettamisen alue, jossa vaadittava tie-

dollinen tai taidollinen sisältö on riittävän haastavaa, mutta jonka oppilas pystyy silti tue-

tusti vielä saavuttamaan ja myöhemmin, tukemisen jälkeen myös itsenäisti.  

Lähikehityksen vyöhykkeen periaatteen näkökulmasta on siis ymmärrettävissä, että oppi-

laan tiedollinen ja taidollinen kehitys on jonkinasteisesti portaittaista, jossa alemmat, jo 

saavutetut portaat, pohjustavat seuraavia saavutuksia. Näin ollen kyseessä olevalla opetus-

periaatteella ja konstruktivistisella oppimiskäsityksellä on eräänlainen yhteys toisiinsa. 

Situaatioteorialla puolestaan on vaikeampaa nähdä yhteyttä aiemmin opitun tiedon vaiku-

tukseen uuden oppimiseen. Teoria onkin siksi valittu vertailtavaksi tähän tutkimukseen 

lähinnä sen opetuksen tilanne- ja kontekstisidonnaisuutta korostavan näkemyksen vuoksi. 

Niin ikään merkittävää on teorian näkemys tavanomaisesta koulujärjestelmästä kyvyttö-

mänä tarjota oppilaille soveltamiskelpoista tietoa. 
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3. TEORIOIDEN SOVELTAMINEN MALLINTAEN HAVAIN-

NOLLISTAMISEEN 

 

Tähän mennessä on tutustuttu kolmeen erilaiseen oppimista käsittelevään teoriaan. Tarkoi-

tuksena on ollut avata teorioiden keskeisimmät elementit ja tehdä niiden ydinajatus näky-

väksi. Tutkimusaihetta silmällä pitäen tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan teorioiden suh-

detta tutkimuksen aiheeseen tulee niin ikään pohtia. Millä tavalla siis käsitellyt teoriat suh-

tautuvat mallintamiseen ja voidaanko löytää teorioiden välisiä linkkejä tai muita oleellisia 

asioita, mitkä voivat olla merkittäviä tutkimuksen kulun kannalta? 

Kuten edellä käsiteltiin, konstruktivistisen tietoteorian mukaan oppiminen on yksilön sisäi-

nen tiedonkäsittelyprosessi, jossa tapahtuu kahdenlaista toimintaa skeemojen, eli tietora-

kenteiden ympärillä. Assimilaation myötä uusi tieto sopeutuu vanhaan tietorakenteeseen eli 

aiemmin opittuun asiaan (Tynjälä 1999). Aina näin ei kuitenkaan tapahdu ja prosessi on 

erilainen: akkommodaation myötä tiedon käsittelyssä luodaan kokonaan uusi skeema, kos-

ka vanha on liian ristiriitainen tai aikaisempaa tiedollista kokemuspohjaa ei ole vielä ole-

massa (Siljander 2005). On oletettavaa, että oppilaiden aikaisempi kokemuspohja eli aihee-

seen liittyvä esiymmärrys on luontaisesti toisistaan eroava ja siksi oppimisprosessi on eri 

yksilöillä erilainen (Phillips, 2000). Ero selittyy yksilöllisellä kiinnostuksella, harrastunei-

suudella ja asenteella, mutta itsessään asialla ei ole suurta merkitystä, koska mallintamisel-

la voitaneen vaikuttaa suhtautumiseen riippumatta aiemmasta perehtyneisyydestä tai ko-

kemuksesta. 

Voidaan kuitenkin ajatella, että osalla oppilaista esimerkiksi teknologiakasvatukseen liitty-

vät teemat ovat aikaisemmin, joko koulussa tai koulun ulkopuolella, opitun tiedon ansiosta 

tuttuja. Näin ollen osalla oppilaista voi olla valmiina jotakin teknologiakasvatuksen aihe-

piiriä koskeva skeema, mutta on huomautettava, että skeeman paikansapitävyydestä ei voi-

da olla varmoja, sillä skeema voi olla muodostunut epäformaaleissa olosuhteissa tai voi 

olla valmiiksi väärää tietoa, joka on siirtynyt osaksi oppilaan tietorakennetta.   



31 

 

On mahdollista, että opettajan tarjoama uusi tieto on voimakkaasti ristiriidassa oppilaan 

aikaisemmin muodostetun skeeman kanssa, jolloin oppilas joutuu arvioimaan tarjottua uut-

ta tietoa ja akkommodaation myötä joutuu muodostamaan uuden tietorakenteen (Siljander 

2005). Akkommodaatioprosessin ja uuden skeeman luomisen lisäksi on niin ikään mahdol-

lista, että oppilaan aikaisempi tietorakenne ei poikkea kovin paljoa aikaisemmasta. Tällöin 

opettajan tarjoama uusi tieto ei edellytä akkommodaation mukaista uutta skeemaa, vaan 

käsittelyssä päästään vanhan skeeman päivityksellä. On ajateltavissa, että periaatteessa 

vanhan tietorakenteen päivittäminen on oppilaalle helpompaa kuin kokonaan uuden tieto-

rakenteen muodostaminen, koska oppilasta kohtaan uuden opittavan asian täytyy olla jo 

entuudestaan jollakin tavalla tuttua. On kuitenkin mahdollista, että vanha aikaisempi tieto 

hankaloittaa uuden tiedon käsittelyä varsinkin jos aikaisempi tieto on virheellistä uuden 

tiedon valossa. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi oppilaan verratessa tiedon tarjoaji-

en auktoriteetteja keskenään. 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen puitteissa voidaan siis ajatella, että oppimisprosessin 

luonne riippuu pitkälti oppijan itsensä aikaisemmasta kokemuspohjasta käsiteltävään asi-

aan liittyen. Näin ollen opettajalla voi olla vastassaan sekä akkommodaatio-, että assimi-

laatioprosessiin päätyviä oppilaita. Mallintaminen voi puolestaan olla prosessin laukaise-

vana tekijänä kumpaankin prosessiin liittyen, sillä konstruktivistisen tietoteorian mukaises-

ti oppiminen on maailman kokemista ja merkityksien luomista kokemuksien pohjalta 

(Meszaros et al. 2010). Assimilaation yhteydessä oppilas voi mallintamisen kautta löytää 

uusia näkökulmia jo aikaisemmin oppimansa tiedon suhteen ja kykenee mallintamisen 

kautta testaamaan käsityksiään myös aikaisemmin hyvin abstraktien asioiden ja kokonai-

suuksien tapauksessa. Näin ollen virheellinen käsitys esimerkiksi aikaisemmin abstraktilla 

tasolla käsitellystä kohteesta voi päivittyä mallintamisen myötä ja kokemuksen kautta uu-

teen, todenmukaisempaan käsitykseen.  

Mallintaminen soveltuu hyvin kokemukselliseksi oppimisen elementiksi, jos oppilaalla ei 

ole käsiteltävää asiaa kohtaan minkäänlaista aikaisempaa kokemuspohjaa tai tieto on voi-

makkaasti ristiriidassa aiemmin muodostetun käsityksen kanssa. Tällöin mallintamalla 

voidaan tehdä asiat helpommin lähestyttäväksi. Näin koko tarjottu tieto on oppilaan vas-

taanottokyvyn rajoissa ja oppilaan ulottuvilla testattavana, kokeiltavana ja tutkittavana ja 

edellytys oppimiselle, eli oppimiskokemus syntyy perustaksi tietorakenteen muodostumi-

selle (Meszaros et al., 2010). Oppimiskokemuksen helpottuminen edesauttaa vastavuoroi-

sesti myös oppimisprosessin kulkua. 
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Mallintaminen osana opetusta on luonnollisesti osa oppilaan kokemusmaailmaa luokkati-

lassa, kuten on muukin opettajan tuottama tarkoituksellinen ja tavoitteellinen opetustoimin-

ta. Malli on siten jo itsessään jotakin minkä oppilas kokee, näkee ja tuntee. Siksi malli jo 

itsessään vaikuttaa siihen, miten opetettava asia koetaan ja miten konstruktivistinen tie-

donkäsittelyprosessi lähtee liikkeelle.  

Konstruktivistista tiedonkehitystä voi verrata tilanteeseen, jossa oppilas kokee jotakin ja 

tulkitsee kokemuksiaan ja muodostaa kokemuksesta ja sen tulkinnasta uutta tietoa ja nä-

kemystä. Tieto ei siis ole jokin ulkoinen asia, joka eräällä tavalla lisättäisiin oppilaan tie-

tomuistiin. Toisin sanoen merkitykset muodostuvat uusien kokemusten ja niihin reagoimi-

sen kautta (Meszaros et.  al., 2010). Näin on oletettavissa, että onnistuessaan mallin käyttö 

voi olla voimakas reaktion aiheuttava kokemusmaailman elementti. Vaikutusta voi verrata 

tilanteeseen, jossa opetus ja siten oppimiskokemus on ainoastaan kuulon tai näön eli kuun-

telemisen tai lukemisen varassa.  

On luontevaa ajatella, että malli todellisena koettavana, kosketettavana ja fyysisenä ope-

tusobjektina voi aiheuttaa voimakkaamman kokemuksen oppilaan tiedonkäsittelyprosessil-

le. Mikäli oppimisprosessin luonne on yhteydessä kokemusmaailman ja sen reaktion luon-

teeseen, voidaan ajatella, että mitä voimakkaamman oppimiskokemuksen opetustilanne 

aiheuttaa, sitä voimakkaamman merkitysreaktion se aiheuttaa. Toisin sanoen on mahdollis-

ta, että mallintamista hyödyntäen voidaan saavuttaa tehokkaammin tai varmemmin oikea 

assimilaatio- tai akkommodaatioprosessi. Eli mitä voimakkaampi oppimiskokemus on, sitä 

varmemmin uusia asia omaksutaan ja muistetaan. 

Lähikehityksen vyöhykkeen teorian keskeisintä ydintä on ajatus oppimisen kerroksittaises-

ta luonteesta. Oppimista voi kuvata kerroksittaiseksi, sillä teorian mukaan liian vaikean ja 

liian helpon opeteltavan asian välissä on erotettavissa alue jossa oppilas kykenee tuetusti 

selviämään ja mahdollisesti sen, minkä nyt kykenee tekemään tuetusti, pystyy hän teke-

mään itsenäisesti tulevaisuudessa. Tukitoimiin lukeutui scaffolding periaatteen mukaisesti 

tukevina elementteinä tarjottavat vihjeet, muistisäännöt, ongelman ratkominen kohta koh-

dalta ja muut vastaavat keinot. Tällöin kyseessä on strateginen apu, jonka tarkoituksena on 

hiljalleen auttaa oppilasta saavuttamaan itsenäisyys ongelman ratkaisemisessa (Woolfolk 

et.al. 2008, 61). Mikäli keskeistä oppimisprosessin onnistumiselle ovat toteutettavat tuki-

toimet, voidaan periaatteessa ajatella myös mallintamisen toimivan oppimista edesauttava-

na elementtinä. 



33 

 

Mallintamalla voidaan pienentää todellisen maailman elementtejä pienoismalleiksi eli rep-

resentaatioiksi esikuvistaan. Siksi on mahdollista, että mallintaminen voi lukeutua lähike-

hityksen vyöhykkeen näkökulmasta muiden scaffolding -tukielementtien joukkoon. Siinä 

missä vihjeillä voidaan edesauttaa oppilasta eteenpäin, voi mallintaminen niin ikään toimia 

yhtenä käsiteltävää asiaa avaavana tekijänä ja mahdollisesti toimia ennakkoluuloja mata-

loittavana opetusvälineenä. Välineenä, joka konkretisoi abstraktin asian tai tuo opeteltavan 

asian osaksi oppilaiden kokemusmaailmaa, josta voidaan muodostaa merkityksiä. 

Situaatioteoreettisesta näkökulmasta mallintamiseen on paneuduttava situaatioteorian ti-

lannesidonnaisuuden näkökulmasta. Kuten aiemmin esitettiin, situaatioteoreetikot allevii-

vaavat, että oppiminen on aina tilannesidonnainen prosessi, joka tarvitsee soveltuvan viite-

kehyksen tukipinnakseen (Tynjälä, 1999, 132). Tällöin on luontevaa kuvitella mallintamal-

la tapahtuva havainnollistaminen situaatioteoreettisesta näkökulmasta. Oletetaan, että ta-

vanomaisessa oppitilanteessa opittava asia on situaatioteoreetikkojen kritisoiman tavan 

mukaan tilanteesta ja ympäristöstä irrotettua, eräällä tavalla abstraktia tietoa. Näin ollen 

oppilailla ei ole vielä konkreettista kokemusta opittavasta asiasta. 

Konkreettinen kokemus ja opittavan asiasisällön tuominen oppilaiden silloisen kokemus-

maailman piiriin edellyttää opetettavan asian muodon muuttamista: tekemistä todelliseksi. 

Tässä todellistamisprosessissa voi opettajan apuna toimia joukko erilaisia havainnollistavia 

välineitä tarpeen mukaan; myös edustavia malleja. Edustava malli voi tehdä abstraktin asi-

an konkreettiseksi ja sitä myötä tuoda opetuksen lähemmäs oppilaiden kokemusmaailmaa 

eli ympäristöä.  

Malli voi myös auttaa oppilaita osallistumaan opetustilanteeseen, jolloin oppiminen ei enää 

ole tiedon yksikanavaista vastaanottamista, vaan rakentamista: vanhan käsityksen uudel-

leen organisointia, kokeilua ja tekemistä. Konkreettisen mallin kautta oppilailla on mahdol-

lisuus nähdä muuten vaikeasti kuvailtavia kohteita ja testata toimintoja, jos malli edustaa 

toimivuuden puolesta oikeaoppisesti esikuvaansa. Siksi on mahdollista, että samoin kuin 

konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä, myös situaatioteoriassa mallintamiselle on löy-

dettävissä sitä puoltavia elementtejä. Yksi keskeisimmistä situaatioteorian puoltamista nä-

kemyksistä voi olla niiden käytön mahdollistama opetettavan asian tilannesidonnaisuuden 

paraneminen muutoin tästä näkökulmasta haasteelliseksi luokiteltavista näkökulmista. 

Malli voinee siis tehdä todeksi sen, mikä muutoin on ollut käsitteellistä ja vaikeasti omak-

suttavaa. 
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4. TUTKIMUSLÄHTÖKOHDAT JA TUTKIMUSMENETELMÄL-

LISET RATKAISUT 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mallintamalla havainnollistamisen yleisyys sekä kar-

toittaa opettajien käyttökokemuksia mallintamisesta osana heidän opetustyötään. Pääpaino 

on kokemuksilla, jotta saataisiin käsitys mallintamisen yleisyydestä opettajien työvälineenä 

havainnollistamisessa ja konkretisoimisessa. Tutkimuksella tehdään myös havaintoja mal-

lintamisesta muun muassa sen käytön, käyttökelpoisuuden ja muiden esille tulevien asioi-

den pohjalta.  

 

 

4.1. Tutkimuskysymykset ja perustelut 

 

Teoreettisesti on siis todennäköistä, että mallintaminen on hyvä tuki oppimisen toteutumi-

selle luokkahuoneympäristössä. Keskeisin etu voi olla mallintamalla saavutettava opetuk-

sen tilannesidonnaisuuden paraneminen sekä lähikehityksen vyöhykkeen näkökulmasta 

tapahtuva mallin vaikutus oppimiskehitystä tukevana scaffolding -elementtinä. Siksi on 

mahdollista, että malli voi laadustaan riippumatta toimia oppisisällön tehokkaana konkre-

tisoijana, jolla on mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja pyrittäessä herättämään oppilai-

den kiinnostus ja sen myötä sisäinen motivaatio opiskeltavaa asiaa kohtaan. 

Mikäli mallintaminen on toimiva opetuksen lisäelementti, on todennäköistä, että mallinta-

minen on kiinteä osa jokapäiväistä opetustyötä. Siksi tutkimuksessa on olennaista selvittää, 

kuinka tavallista mallintaminen on ja miten tai mitä osia käytetään. Kysymys on keskeinen, 

koska jos mallintaminen opetustyön tukena on niin perusteltua kuin teorioita soveltaessa 

on ymmärrettävissä, tulee sen näkyä myös opettajien työtottumuksissa. Tästä syystä käytön 

yleisyys joko tukee tai ei tue oletusta mallin käyttökelpoisuudesta osana opetustyötä.  

  



35 

 

Oletuksena on, että opettajat käyttävät hyvin toimivaa opetusmenetelmää ja vierastavat 

sellaista, minkä he kokevat tehottomaksi tai hankalaksi. Siten tutkimus selvittää myös 

opettajien kokemuksia mallintamisesta myös yleisellä tasolla eli voidaanko mallintamalla 

todella saavuttaa teorioiden soveltamisessa mainittuja etuja. 

Tutkimuksen pääkysymykset ovat: 

a.  Miten yleistä mallintaminen osana opetustyötä on? 

 

b.  Kuinka mallintamista käytetään ja millaisia käyttökokemuksia alakoulun 

opettajilla on mallintamisesta osana alakoulun opetustyötä oppisisällön ha-

vainnollistamisen ja konkretisoinnin näkökulmasta? 

 

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan alakysymyksiä mallintamisesta osana opetustyötä opet-

tajien käsitysten pohjalta. Mallintamisen käsitteellisen ymmärryksen kuvaaminen on tut-

kimuksen kannalta oleellista, koska eroavaisuudet tutkimukseen vastaajien ja tutkimuskä-

sitteistön välillä voivat vaikuttaa johtopäätöksiin. Siksi kysymyksellä suljetaan pois mah-

dollisuus, että opettajat käsittävät mallintamiseksi erilaisen toiminnan kuin on tutkimuksen 

kannalta oleellista ymmärtää. Näkemykset oppimistuloksien konkretisoitumisesta tai op-

pimistulosten parantumisesta mallien käytöstä johtuen puolestaan antavat lisäviitteitä mal-

lintamisen mahdollisuuksista ja luonteesta yhtenä opetusvälineenä opetuksen työkentällä. 

Toinen lisäkysymys on siksi jatkotutkimuksia pohjustavaa ja luonteeltaan näkökulmia tuot-

tava. 

 

c.  Mitä opettajat ymmärtävät mallintamisella? 

 

d.  Miten malleilla voidaan oppisisältöä konkretisoimalla opettajien mielestä pa-

rantaa oppimistuloksia? 

 

Tutkimuksen keskeisimmillä tutkimuskysymyksillä koskien mallintamisen käytön ylei-

syyttä ja opettajien kokemuksia mallintamisesta osana alakoulun opetustyötä pyritään sel-

vittämään ovatko opettajat käyttäneet mallintamista työkaluna ja millaisissa tai missä oppi-

aineissa ja sisällöissä mallintamista on käytetty. Lisäksi mielenkiinnon kohteena on, miten 

vastaajat kokevat mallintamisen soveltuvan osaksi kouluarkea oppisisällön havainnollista-

misessa tai tiedon konkretisoinnissa ja millaiseksi opettajat kokevat mallintamisen merki-

tyksen oppilaille. Edellisten, pääkysymyksiin liittyvien näkökulmien lisäksi tavoitteena on 

hahmottaa alakysymyksiin liittyen mitä opettajat ymmärtävät mallintamisella tai siis tun-
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nistavatko opettajat käyttävänsä malleja opetustyössään ja voidaan mallintamista käyttäen 

opettajien mielestä parantaa oppimistuloksia. Kysymykset pohjautuvat tutkimuksen aihee-

seen, semantiikkaan ja teorioihin sekä näistä nouseviin näkökulmiin (teoria luvut 2. & 3.), 

joille etsitään tukea vastausaineistosta. 

Tutkimusaineisto on kerätty tutkimuksen aiheesta, semantiikasta ja teorioista luodulla ky-

symyssarjalla, joka on osoitettu alakoulun opettajille. Teorioiden pohjalta tutkimuksen 

kysymyssarjalla tulee selvittää, koetaanko mallintamisesta olevan konkreettia hyötyä ope-

tuksen järjestämisessä opettajien näkökulmasta. Niin ikään tulee hahmottaa, miten kon-

struktivistisen tietoteorian, situaatioteoreettisen näkökulman ja lähikehityksen vyöhykkeen 

periaatteen ajatukset sopeutuvat mallintamisen yhteyteen. Tutkimusaineiston hankinnassa 

käytetty kysymyssarja löytyy liitteenä (Liite 1.) Tavoitteena on kysymyssarjaa hahmotelta-

essa ollut saada aikaiseksi mahdollisimman monipuolisesti tutkimuskysymyksiin liittyvä 

kysymyssarja, jonka pohjalta voitaisiin kuvata mallintamista osana alakoulun opetustyötä 

opettajanäkökulmasta. Näin ollen tutkimuksen kohteena oleva ilmiö on mallintaminen osa-

na alakoulun opetustyötä. 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia mallintamista osana alakoulun opetustyötä. Jotta ilmiötä 

voitaisiin määritellä, on määrääväksi viitekehykseksi valittu opettajakokemukset, koska 

opettajat ovat koulun opetustyön toimeenpaneva elin. Tavoitteena on etsiä tutkimuskohtee-

seen eli mallintamisen käyttöön liittyviä yleispiirteitä opettajille osoitetun kysymyssarjan 

pohjalta. Kysymykset puolestaan on muodostettu tutkimuksen aihetta sekä siihen liittyviä 

teorioita ja käsitteitä silmällä pitäen. 

 

 

4.2. Tutkimusotteen ja -metodin valinta 

 

Tutkimuksen yhteydessä käsiteltyjen teorioiden ja niiden pohjalta luotujen tutkimusongel-

mien perusteella tässä tapauksessa tutkimusmenetelmäksi soveltuu tapaustutkimus, koska 

tutkimuksen tavoitteena on kuvailla tutkimuskohteena olevaa sosiaalista ilmiötä. Tutki-

musmenetelmä on yksi laadullisen tutkimuksen tutkimusmetodeista, jossa tutkimukselle 

merkitykselliset teemat pohjautuvat aineiston jäsentelyyn (Kiviniemi, 2001, 68). Näin ollen 

tutkimus ei tarvitse tilastolliselle tutkimukselle tyypillisesti laajaa aineistopohjaa, vaan 

tutkimukselle riittää kapeampikin aineistollinen perusta. Laadullista tutkimusta määritel-
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lään ymmärtävänä ja ihmistieteellisenä tutkimuksena, kun taas määrällinen tutkimus näh-

dään selittävänä ja luonnontieteellisenä tutkimuksena (Grönfors, 1982; Tuomi & Sarajärvi, 

2003). Laadullisessa tutkimuksessa kohteena on sosiaaliseen toimintaan eli opetustyöhön 

liittyvä ilmiö, jota kohtaan hahmotellaan siihen liittyviä merkityksiä (Ahonen, 1994, 126; 

Varto 1992, 24.) Tästä syystä laadullinen tutkimusote soveltuu tämän tutkimuksen työme-

netelmäksi, joka käsittää useita keskenään enemmän tai vähemmän erilaisia tutkimusmeto-

deja. Tutkimuksen perustaa muotoiltaessa tuli pohtia millainen asennoituminen tutkitta-

vaan ilmiöön on ja millainen ilmiö itsessään mahdollisesti on. 

Alun perin tutkimuksen metodiksi valittiin grounded theory -tutkimus, joka voidaan suo-

mentaa metodiksi, jossa tutkimus perustetaan teorian etsimiselle aineistosta (Dey, 1999, 3) 

Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että kyseinen metodi edellyttää saturaation periaatteen 

toteutumista, mikä tarkoittaa käytännössä niin laajaa aineistonkeruuta, että aineistosta ei 

enää ilmene uutta tietoa (Dey, 1999, 38-39). Koska aineiston luonteesta ja sisällöstä ei ollut 

tässä vaiheessa mitään käsitystä, olisi mahdollista, että aineiston keruuprosessista ja aineis-

ton kyllästämisestä koitua tarpeettoman laaja urakka. Näin ollen koettiin, että grounded 

theory ei välttämättä sovellu tähän tutkimukseen niin hyvin kuin ensin voitiin olettaa. 

Toinen mahdollisesti tutkimuksen aihetta silmällä pitäen hyvin soveltuva tutkimusmetodi 

oli tapaustutkimus. Metodi vaikutti soveltuvalta, koska tapaustutkimuksen luonne on tut-

kimusmetodina kuvaava ja sen tavoitteena on löytää tutkimuskohteesta sille ominaista piir-

teitä (Saarela-Kinnunen & Eskola, 2007).  Tässä tutkimustapauksessa kohteena oleva ilmiö 

on mallintamisen käyttö luokkaympäristössä, joten tutkimuksella pyritään tällöin kuvaile-

maan mallintamisen käyttöä osana opettajien toiminta-arkea. Tapaustutkimukselle ominai-

sesti tässäkin tutkimuksessa keskeisimmät kysymyselementit ovat kuinka ja miksi. 

 

 

4.3. Tapaustutkimus tutkimusmetodina 

 

Tapaustutkimuksen yksiselitteinen määritteleminen on vaikeaa, koska tutkimusmetodia 

käytetään monella erilaisella tavalla (Syrjälä & Numminen, 1988, 6). On kuitenkin hahmo-

tettavissa muutamia keskeisiä piirteitä, jotka liikkuvat tapaustutkimuksen terminologiassa 

kiinteästi. Tapaustutkimusta kuvaillaan tutkimusmetodiksi, jonka tavoitteena on tuottaa 

tutkimusaiheeseen liittyvää yksityiskohtaista tietoa, joka perustuu yksittäiseen tapaukseen 

tai pieneen, toisiinsa liittyvien tapausten joukkoon (Saarela-Kinnunen & Eskola, 2007). 
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Tavoitteena on pyrkiä kuvailemaan keskenään suhteellisen yhdenmukaisen joukon koke-

muksia ja taipumuksia mallintamisen käyttöön liittyen ja näin ollen tutkimuksen pyrki-

myksenä on tuottaa yksityiskohtaista tietoa opettajien kokemuksista eli kuvailla ja käsitellä 

opettajien kokemusmaailmaa mallintamisen käyttöön liittyen sekä muodostaa käsitys mal-

lintamisen käytöstä osana opetustyötä. 

Syrjälä ja Numminen (1988) tiivistävät tapaustutkimukselle ominaisiksi luonteenpiirteiksi 

yksilöllistämisen, kokonaisvaltaisuuden, monitieteellisyyden, luonnollisuuden, mukautu-

vuuden ja arvosidonnaisuuden.  He myös määrittelevät, että tapaustutkimus kohdistuu yk-

silöön, ryhmään tai laajempaan yhteisöön, jolloin pyritään tarkastelemaan tutkimukseen 

osallistuvien auktoriteettien näkemyksiä ja kokemuksia. Tällöin kysymys on siis inhimilli-

sistä merkityksistä ja tarkemmin tähän tutkimukseen yhdistettynä opettajien mallintamisel-

le antamista merkityksistä suhteessa heidän työnkuvaansa. 

Tapaustutkimus voidaan jakaa useampaan erilaiseen osaan, joiden eroavaisuus löytyy osien 

tavoitteista ja toteutuksesta. Syrjälä ja Numminen (1988) erottelevat tapaustutkimuksen 

lisäksi etnografisen tutkimuksen, toimintatutkimuksen ja elämänkerrallisen tapaustutki-

muksen. Tässä tutkimuksessa oleellista on, että tavoitteena ei ole tutkia opetuskulttuuria 

empiirisesti ja pitkäaikaisesti läsnä olemalla, vaan tavoitteena on ymmärtää ilmiötä kysely-

aineistoon perustuen.  

Tässä tutkimuksessa tapaustutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa pyritään hankki-

maan syvennetympää tietoa, jolla voidaan määritellä tutkimuskohteen arvoa. Syrjälä ja 

Numminen (1988, 23) kuitenkin huomauttavat, että jos lähtökohtana ei ole jokin sosiaali-

nen teoria, voidaan käyttää nimitystä kasvatuksellinen tapaustutkimus. Tällöin tavoitteena 

voi olla ajattelun avartaminen tai keskustelunaiheiden nostaminen. Esimerkkinä mainitaan 

elämänkertoja hyväkseen käyttävät tutkimukset. 

Mikäli tavoitteena on tutkia opettajien kokemuksia mallintamisen käytöstä osana opetus-

työtä ja aineisto pyritään keräämään kyselytutkimuksella, on tutkimus opettajien itse omas-

ta työskentelystään tekemän arvioinnin varassa. Syrjälän ja Nummisen mukaan olennaista 

on kohteen arvon määrittäminen arvioinnin kautta (Syrjälä & Numminen, 1988). Käsiteltä-

essä opetustyön konkretisointia mallintamalla ja mallien käyttökelpoisuutta, on luontevaa, 

että pyrkimys on tällöin kuvata kohteen eli mallintamisen arvoa opetustyössä.  



39 

 

Tapaustutkimuksesta on erotettavissa erilaisia arviointimalleja, joista tässä tapauksessa 

soveltuvin on illuminatiivinen malli, jolloin keskeisenä tavoitteena on kohteen kuvaaminen 

ja tulkinta. Lisäksi tavoitteena on selvittää tutkimuskohteen toimintaa ja ominaista tutki-

musmallille on yksityiskohtainen tiedonkeruu (Syrjälä & Numminen 1988, 45). Tämä mal-

li soveltuu tähän tutkimukseen hyvin. 

Illuminatiivinen, selventävä arviointimalli ja tapaustutkimus soveltuvat tähän tutkimukseen 

hyvin, koska tavoitteena on tutkia osaa opettajien opetuskulttuurista keräämällä yksityis-

kohtaista tietoa, jonka hankinta perustuu opettajien itse arviointiin omaa opetustyötään 

kohtaan.  Tavoitteena on tällöin kuvailla opettajien käyttökokemuksia mallintamiseen liit-

tyen ja tulkita tuloksia sekä mahdollisesti tehdä tutkimusaineistosta johtopäätöksiä mallin-

tamisen käytöstä osana peruskoulun ala-asteen opetustyötä. Siksi merkittävää ei ole kehit-

tää toimintoja, vaan päämääränä on tutkia valikoitua reaalimaailman tapausta. Tapaustut-

kimus soveltuu siksi tutkimuksen metodiksi toimintatutkimusta paremmin, koska toiminta-

tutkimuksen tavoitteena lisäksi on toiminnan samanaikainen kehittäminen (Heikkinen, 

2007). Tässä yhteydessä kyseinen toimintojen kehittyminen on tarpeetonta, sillä tavoittee-

na on ymmärtää ja hahmottaa sosiaalisen toiminnan yksittäisen tapauksen, eli mallintami-

sen käytön olemusta opetuskulttuurissa. 
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5. TUTKIMUSAINEISTO 

 

Tutkimusaineisto koottiin kyselytutkimuksena joka osoitettiin kolmen tutkimukseen suos-

tuneen koulun opettajakunnalle. Kysymysten tarkoituksena oli tuottaa aineistoa ja sitä 

kautta tutkimukselle informaatiota käsiteltävän ilmiön kuvailemiseksi. Tässä luvussa eritel-

lään tutkimusaineiston hankinta, kysymysten muodostaminen, itse tutkimusaineiston ke-

rääminen sekä lopuksi aineiston analysointi. 

 

 

5.1. Tutkimusaineiston hankinta ja kysymysten muotoilu 

 

Tutkimusta perustettaessa hahmoteltiin tulevan tutkimuksen tavoitteet ja runko. Päätavoit-

teeksi tutkimukselle keskittyi mallintamisen käyttökokemuksien kuvaaminen osana ala-

koulun opetustyötä. Tällöin tuli saada tietoa suoraan itseltään opettajilta, joten tutkimusai-

neiston hankintamenetelmäksi valikoitui opettajakunnalle osoitettava kyselytutkimus. Tut-

kimuslupa pyydettiin kolmelta peruskouluasteen koululta, joiden rehtoreille tutkimuslupa-

pyyntö osoitettiin talvella 2012-2013. Lupaa pyydettiin Taivalkosken peruskoululta, Iin 

peruskoululta, Oulun normaalikoulun ala-asteelta ja Kajaanin normaalikoululta. Vastaanot-

to vaihteli koulujen välillä ja lopulta tutkimuslupa saatiin kolmeen kouluun.  

Tutkimuslupa saatiin siis Oulun normaalikoululta, Iistä ja Taivalkoskelta. Tämän jälkeen 

koulujen opettajille lähetettiin kirjelmä, jossa pyydettiin vastaamaan tutkimuksen kysy-

myssarjaan, joka oli viestin liitetiedostona. Viestin saatteeksi laitettiin seuraavanlainen 

teksti. Tutkimuksen kysymyssarja on liitteenä (Liite 1). 

”Pro gradu tutkimuksen tavoitteena on selvittää alakoulun opettajien käyt-

tökokemuksia ja käsityksiä mallintamisesta osana alakoulun opetustyötä 

oppisisällön havainnollistamisessa ja konkretisoinnissa. Tutkimusaineisto 

kerätään koulun opettajakunnalle osoitetulla kyselylomakkeella.” 
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Ensimmäisen viikon aikana tutkimukseen osallistuvilta kouluilta saapui vain yksi vastaus. 

Näin ollen oli tarpeen muistuttaa opettajia vastaamaan tutkimukseen, jonka jälkeen saapui 

neljä vastausta lisää. Tähän mennessä kaikki saapuneet vastaukset olivat Taivalkoskelta, 

joten oli tarpeen muodostaa vaihtoehtoinen aineistonhankintakeino. Päädyttiin vaihtoeh-

toon, että käytetty kysymyssarja säilytetään ennallaan, mutta haastattelua varten luotu ky-

symyssarja toimitettiin koulun opettajanhuoneeseen täytettäväksi. Tällä tavalla saatiin lisää 

vastauksia täydentämään tutkimuksen aineistopohjaa. Normaalikoulun haastatteluja pyrit-

tiin käytännön syistä toteuttamaan uudelleen sähköisesti huonoin tuloksin ja lopulta kaikki 

aineisto tutkimukselle saatiin vain Taivalkoskelta. Joka tapauksessa toimenpiteillä saatiin 

nostettua tutkimuksen aineistoauktoriteettien lukumäärää kajoamatta kuitenkaan tutkimus-

kysymyksiin, joiden karsinta olisi voinut asettaa vastaukset keskenään eriarvoiseen ase-

maan ja siten se olisi voinut vaikuttaa myös tutkimuksen luotettavuuteen. 

Tutkimuksen kysymyssarjan haastattelut koottiin näin siis kahdella eri keinolla: sähköisesti 

liitetiedostona ja paperisena monisteena. Alkuperäinen suunnitelma, jonka mukaan tutki-

musaineisto koottaisiin ainoastaan sähköpostin välityksellä, osoittautui toteutettavuudel-

taan raskaaksi, koska opettajat eivät monista vastauspyynnöistä ja muistutuksista huolimat-

ta vastanneet kyselyyn. Tämän takia oli pakko tutkimuksen jouduttamisen vuoksi turvautua 

vaihtoehtoisiin keinoihin ja kysely monistettiin opettajanhuoneeseen. Tällä keinolla saatiin 

muutama vastaus lisää. Koska itse tutkimuskysymyksiin ei haluttu kajota niitä vähentäen 

tai muokaten, on mahdollista, että tutkimusvastauksien keskinäinen validiteetti ei ole muut-

tunut aineistonkeruun toteutustavasta huolimatta, mutta lukumäärällisesti aineistopohjaa 

onnistuttiin laajentamaan. 

 

 

5.2. Kyselytutkimus tiedonkeruumenetelmänä 

 

Kyselytutkimuksen kysymykset muodostettiin tutkimuksen käsitteistön ja teoriataustan 

pohjalta. Tutkimuksen kysymyssarja on liitteenä (Liite 1). Tavoitteena oli määrittää tutki-

musongelmien kannalta keskeisimmät kysymykset, joiden kautta voitaisiin kerätä aineistoa 

liittyen mallintamisen käyttötottumuksiin peruskoulun ala-asteen opettajien keskuudessa. 

Kysymyssarjan kysymykset ovat jaoteltavissa muutamiin keskeisiin yläjoukkoihin, joista 

ensimmäinen vastattava kysymysjoukko käsittää pohjustavia, haastateltavan lähtökohtaisia 

ominaisuuksia määrittäviä kysymyksiä, kuten ikä, sukupuoli ja opetuskokemus vuosina 

sekä esiymmärrystä selvittäviä kysymyksiä. 
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Tämän joukon keskeisimpänä tarkoituksena on määrittää tutkimuksen perustekijät, joista 

voidaan vetää johtopäätöksiä sukupuolen, iän ja opetuskokemuksen muuttujien näkökul-

mista. Niin ikään pohjustavien kysymysten joukkoon kuuluu vastaajan esiymmärryksen 

selvittäminen eli mitä vastaaja ymmärtää mallintamisella ja kokeeko hän käyttäneensä mal-

lintamista opetuksen apuvälineenä. Tutkimuksessa käytetty mallintamisen määritelmä an-

nettiin kysymyssarjassa vasta näiden kysymysten jälkeen. Kysymyssarjan määritelmä mal-

lintamiselle on seuraava. 

”Mallintamisella tarkoitetaan opetustyössä havainnollistamisen keinoa, 

jossa oppiasiaa konkretisoidaan esikuvansa representaatioilla, kuten 

kaksi- ja kolmiulotteisilla malleilla. Kaksiulotteisia malleja ovat esimer-

kiksi kuvat, kuviot, ja kartat. Kolmiulotteisia malleja voivat olla pienois-

mallit, jotka edustavat esikuvansa ulkomuotoa ja -näköä mittakaavassa, 

ja funktionaaliset mallit, jotka pyrkivät edellisten ominaisuuksien lisäksi 

jäljittelemään myös esikuvansa toimintaa.” 

Määritelmän tarkoitus oli selventää opettajille mitä tämän tutkimuksen yhteydessä 

tarkoitetaan mallintamisella. Selvennystä edeltävällä kysymyksellä mallintamisen 

käytöstä pyrittiin selvittämään, kokevatko opettajat käyttäneensä mallintamista 

osana opetustyötään. Selvennyksen jälkeisellä toistavalla kysymyksellä oli tarkoi-

tuksena huomioida, jos opettajat ovat käyttäneet mallintamista, mutta eivät ole 

kokeneet tai opetusmenetelmää mallintamiseen kuuluvaksi.  

Perustavien kysymysten jälkeen opettajilta kysyttiin mallintamisen käytön laatua. 

Tavoitteena oli selvittää, miten opettajat ovat käyttäneet malleja tai mallintamista. 

Kysymyksen asettelulla ei haluttu rajata vastausta vain oppiaineisiin, vaan antaa 

mahdollisuus myös kertoa esimerkkejä mallintamisen käytöstä. Nämä kysymykset 

käytöstä ja soveltamisesta loivat pohjan tutkimusaineiston vastaukselle kysymyk-

seen kuinka yleistä ja miten. 

Seuraavilla kysymyksillä pyrkimyksenä oli selvittää opettajien näkemyksiä mal-

lintamisen vaikutuksesta oppilaan kykyyn omaksua uutta tietoa ja kuinka opettajat 

kokevat mallintamisen soveltuvan osaksi arkipäivän opetustyötä. Tavoitteena oli 

näin saada aineisto vastaamaan tutkimuksen lisäkysymykseen. Soveltuvuuden 

tutkimiseksi opettajilta kysyttiin myös näkemystä mallintamisen käytön vaatimis-

ta ylimääräisistä järjestelyistä. 
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Näiden edeltävien kysymysten jälkeen kysymyssarjassa ryhdyttiin selvittämään 

mallintamisen opetuksellisia näkökulmia. Ensimmäisenä opettajilta kysyttiin op-

pimistyyleistä tarkoittaen tässä tutkimuksessa auditiivisuutta, visuaalisuutta ja 

kinesteettisyyttä. Kolmiosaisella oppimistyylejä käsittelevällä kysymyksellä selvi-

tettiin ensin oppimistaipumusten näkymistä ja sen jälkeen opettajien näkemystä 

mallintamisen mahdollisuuksista parantaa kokemalla oppivien menestymistä sekä 

mahdollista mielipidettä mallintamisen poikkeavasta hyödyllisyydestä jollekin 

oppilasryhmälle. 

Konstruktivistinen tietokäsitys kuului vahvasti tämän tutkimuksen teoriapohjaan 

(Luku 2). Tästä syystä myös kysymyssarjalla haluttiin selvittää opettajien näke-

mystä aikaisemmin hankitun oppikokemuksen vaikutukseen uuden tiedon käsitte-

lyssä ja sen mahdollista motivoivaa vaikutusta. Kysymykset ovat perusteltuja, 

koska tutkimuksessa pohditaan myös mallintamisen motivoivaa vaikutusta abst-

raktin tiedon siirtymisessä malleilla lähemmäksi oppilaiden kokemusmaailmaa. 

Tätä abstraktin tiedon muuttumista mallintamisen kautta konkreettisemmaksi ja 

muutoksen mukanaan mahdollisesti tuomaa vaikutusta oppilaiden suhtautumiseen 

käsiteltävää asiaa kohtaan pyrittiin selvittämään kahdella kysymyksellä. Opettajil-

ta kysyttiin mielipidettä mallintamisen vaikutuksesta oppilaan suhtautumiseen 

kahdessa erilaisessa tapauksessa, joissa toisessa oppilaalla on aikaisempaa koke-

muspohjaa aiheesta ja toisessa jossa oppilaalla ei ole minkäänlaista asiaan liitty-

vää kokemuspohjaa. Lisäksi opettajilta kysyttiin mielipidettä mallintamisen vaiku-

tuksesta oppilaiden opetusta kohtaan kokemaan ennakkoluuloisuuteen. 

Konstruktivistisen tietoteorian ja sen oppimiskäsityksen lisäksi tutkimuksen teo-

riapohjana käytettiin osaksi Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen periaatetta ja 

siitä muotoiltua teoreettista pohjaa. Tämä teorianäkemys valikoitui tutkimukseen, 

koska sen mukaan oppilas voi tuetusti suoriutua tasoaan vaativammista tehtävistä, 

ja jotka oppilas voi tuetusti suorittamisen jälkeen tehdä myös itsenäisesti. Teoreet-

tisena kuriositeettina mallintamiseen liittyen tältä osin oli, voidaanko malleja 

käyttää teorian mukaisena tukielementtinä. Opettajilta kysyttiin tästä syystä miten 

mallintamisella voitaisiin tukea oppilaita saavuttamaan vaativampia tavoitteita. 

Kysymyksellä voitaneen hahmottaa mallintamisen soveltumista oppimisen raken-

nustelineiksi. 
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Teoriapohjasta viimeinen tutkimukseen otettu teoreettinen näkemys oli situaatio-

teoria. Tämän teorian mukaan oppiminen on aina tilanteeseen sitoutunutta tai ti-

lannesidonnaista ja tavanomainen kouluopetus on tästä syystä vain pinnallista 

oppimista, joka on vahvasti sitoutunut kouluympäristöön ja luokkatilanteeseen. 

Tästä syystä koulussa opittavaa tietoa ei välttämättä kyetä soveltamaan arkielä-

mään riittävän hyvin. Mallintamiseen teoria liitettiin ajatuksella, että mallintamal-

la voitaisiin vahvistaa opeteltavan asian kontekstisidonnaisuutta ja yhteyttä todel-

liseen maailmaan. Mielipidettä asiaan kysyttiin opettajilta, mutta lisäksi kysyttiin 

opettajien näkemystä mallintamisen mahdollisuuksista parantaa oppilaiden kykyä 

soveltaa oppimaansa käytännössä.  

Seuraavaksi kysymyslomakkeessa opettajilta kysyttiin mielipidettä oppilaan aikai-

sempien tietorakenteiden tarjoajien auktoriteetin vaikutuksesta uutta tarjottua tie-

toa kohtaan, joka voi olla myös ristiriidassa aiemman tietopohjan kanssa. Tämä 

kysymys liittyi niin ikään tutkimuksen teoriapohjaan. Teorioita koskevilla kysy-

myksillä tavoitteena oli selventää teoriapohjan tutkimuksesta virinneiden, mallin-

tamiseen liittyvien ideoiden perusteltavuutta. 

Toiseksi viimeisessä opettajille osoitetussa kysymyksessä pyrittiin selvittämään 

opettajien näkemystä mallintamisen merkityksestä oppilaalle, mallintamisen mo-

tivoivasta vaikutuksesta ja mallintamisen oppisisältöä konkretisoivasta vaikutuk-

sesta. Tällä kolmiosaisella kysymyksellä oli tavoitteena ensisijaisesti pyrkiä vas-

taamaan tutkimuskysymyksiin kaksi ja neljä. Viimeisen tutkimuksen kysymyksen 

tarkoituksena oli antaa opettajille vapaa mahdollisuus pohtia mallintamista osana 

heidän omaa opetustyötään nyt ja tulevaisuudessa. 
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6. AINEISTON ANALYSOINTI JA TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tässä laadullisessa tutkimuksessa käsitellyn teoreettisen aineksen roolina on toimia väli-

neenä aineiston tulkinnassa. Yleisesti vaihtoehtoina voidaan pitää teorialähtöistä, teo-

riasidonnaista ja aineistolähtöistä tutkimusta (Eskola 2001). Näistä asennoitumisvaihtoeh-

doista tässä tutkimuksessa käytetään aineistolähtöistä tutkimusta. Tällöin tutkimuksessa 

painopiste siirtyy aineiston itsensä puolelle ja analyysiä ei määritellä ennalta esimerkiksi 

teorian pohjalta. Tällöin käytetään näkökulmana ja etenemisjärjestyksenä teorian eli yleis-

tettävän muotoutumista yksittäisistä havainnoista. Siksi on puhuttava liikkumisesta induk-

tiivisella periaatteella yksittäisistä tapauksista yleistyksiin (Eskola & Suoranta 1998, 83). 

Deduktiivinen tutkimusote puolestaan tarkoittaisi päinvastaisesti yleistettävän tapauskulun 

soveltamista yksittäistapauksiin (Hirsjärvi et.al 2004). Silloin tutkimuksen lähtökohtana 

olisi muodostetun teorian testaaminen aineistolla. 

 

 

6.1. Aineiston analyysi 

 

Aineiston analyysi aloitettiin taulukoimalla vastaukset kysymyssarjoittain yhden taulukon 

käsittäessä yhdestä kolmeen erilaista kysymystä vastaajille osoitetusta kysymyssarjasta 

(Liite: taulukot 1-11). Analyysin tavoitteena on ensin esitellä kysymysjoukko ja vetää vas-

tauksista johtopäätökset, jonka jälkeen kyseessä ollut taulukko on katsottavissa liitteenä. 

Ensimmäinen kysymyssarja käsitti vastaajien perustiedot. Vastaajia tutkimukseen osallistui 

yhteensä yhdeksän henkilöä, joista seitsemän oli naisia ja kaksi miestä. Tavanomaisin ikä-

joukko oli yli neljäkymmentävuotiaat opettajat, joita oli seitsemän. Kaksi vastaajista oli 

nuorempia, alle 40-vuotiaita opettajia. Keskimääräinen opettajakokemus vuosina vastaajil-

la oli 16,4 vuotta vaihdellen 2,5 vuodesta 34 vuoteen. Vastaajista kolmella opettajakoke-

musta oli alle kymmenenvuotta, viidellä yli 20 vuotta ja yhdellä 11 vuotta sekä kokeneim-

malla 34 vuotta. Näin ollen voidaan sanoa, että kyselyyn osallistuneet opettajat olivat pää-

osin kokeneita eli yli kymmenenvuotta työelämässä olleita.  
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Toisen taulukon kysymyssarja koski käsitettä, eli opettajien ennakko-oletusta, mitä mallin-

tamisella tarkoitetaan ja mitä opettajat mallintamisella ymmärtävät. Lisäksi kartoitettiin 

mallintamisen käyttöä osana opetustyötä kahdella kysymyksellä, joista ensimmäinen esitet-

tiin opettajille ennen selvennystä ja toinen käsitteen avaamisen jälkeen. Aineisto on esitelty 

taulukossa 2. 

Vastaajista kuusi ymmärsi mallintamisen tarkoittavan jonkinlaista opetettavan asian ha-

vainnollistamista, konkretisointia tai esittämistä vaihtoehtoisilla keinoilla. Kolme vastaajaa 

ymmärsi mallintamisen tarkoittavan opettajan mallisuoritusta, mallin antamista tai näyttä-

mistä, toisin sanoen mallintamisen ymmärrettiin olevan opettajan toimintaa ja niin sanottua 

esimerkkityöskentelyä.   

Yhtä opettajaa lukuun ottamatta vastaajat kokivat käyttäneensä mallintamista osana ope-

tustyötä. Kaikki muut opettajat tunnistivat käyttäneensä mallintamista ja erilaisia välineitä 

kuten opetuspalikoita, kuvioita, pienoismalleja, piirtämistä tai kaavoja. Jotkut opettajat 

lukivat edelleen mallisuorituksen mallintamiseksi, ja siksi esimerkkityöskentely, tilanteet 

ja harjoitukset luettiin kuuluvaksi mallintamisen kategoriaan. Tavanomaisesti mallintamis-

ta koettiin käytetyn erityisesti matematiikassa, teknisessä työssä sekä ympäristö- ja luon-

nontiedossa, mutta lisäksi mallintamista sanottiin käytetyn myös uskonnossa, englannissa 

ja äidinkielessä sekä abstraktin tiedon konkretisoinnissa. 

Lukuaineiden kuuluminen mallintamisen käytön piiriin oli tutkimuksen kannalta yllättävää 

sillä voitiin olettaa, että tekemiseen enemmän painottuvat aineet olisivat lähinnä edustet-

tuina opettajakokemuksissa. Selvennyksen jälkeen kaikki opettajat tunnistivat käyttäneensä 

mallintamista osana opetustyötä tavalla tai toisella. Myös opettaja, joka ennen selvitystä ei 

kokenut käyttäneensä mallintamista, katsoi nyt käyttäneensä ja luki mallintamiseksi ope-

tuksessa käytetyt kuvat ja esimerkkiesineet. Yksi vastaaja huomasi käyttäneensä malleja ja 

mallintamista osana opetustyötä jopa enemmän kuin oli aiemmin ajatellut käyttäneensä. 

Vastaajan iän, sukupuolen tai kokemuksen välillä ei ole havaittavissa yhteyttä eikä voida 

väittää, että mallintamisen käyttö tai käyttämättömyys olisi riippuvainen mistään näistä 

tekijöistä. Sen sijaan on huomattavissa, että mallintamisen käyttö on yleistä ja kohdistetut 

oppiaineet ovat pääosin yhdenmukaisia keskenään. 

Kolmannessa taulukossa käsiteltiin kysymyslomakkeen kohdat 7-9 koskien mallintamisen 

käyttöä, vaikutusnäkemyksiä ja mielipidettä soveltumisesta osaksi opetustyötä. Kysymyk-

set on koottu taulukkoihin 3 ja 4. Vastaajilla yleistä oli, että mallintamista on käytetty osa-
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na opetustyötä lähinnä esimerkki- tai havainnollistavilla esineillä, kuten palikoilla ja mal-

leilla. Niin ikään tavanomaista oli, että opetettavan asian havainnollistamisessa käytetään 

kuvia ja kuvioita. Kaksi vastaajaa yhdeksästä ilmoitti käyttäneensä myös opetuksen ohella 

tehtäviä malleja, jotka havainnollistavat opeteltavaa asiaa. Vastaajat nostivat oppiaineista 

esimerkeiksi kuvataiteen, fysiikka-kemian ja matematiikan. Yksi vastaaja lisäsi edelleen 

mallisuorituksen esimerkiksi mallien käytöstä opetustyössä (Taulukko 3 & 4). 

Toisella kysymyksellä pyrittiin selvittämään vastaajien näkemystä siitä, millaista vaikutus-

ta mallintamisen käytöllä heidän mielestään on uuden oppimiseen ja oppimistuloksiin. 

Kahdeksan vastaajaa yhdeksästä koki mallintamisen vaikutukset oppimiselle positiiviseksi. 

Yksi vastaus on vaikeasti tulkittavissa ja siksi määriteltävä neutraaliksi. Tavallisesti opetta-

jat kokivat mallintamisen vaikutukset positiiviseksi lähinnä mallintamisen konkretisoivan 

ja siksi ymmärrystä helpottavan vaikutuksen kautta, mutta vastauksista korostui myös nä-

kemys useamman aistikanavan käyttöönotosta mallintamisen myötä. Kolme vastaajaa 

myös melko suoraan viittaa kinesteettisen aistikanavan käyttöönottoon ja tuntemalla tai 

kokeilemalla oppimiseen. Viimeisin, neutraaliksi tulkittava vastaus viittaa kuitenkin näkö-

kulmaan kaikkien oppimistyylien huomioinnin tarpeellisuudesta. 

Kysymyssarjan viimeisessä kysymyksessä opettajilta kysyttiin näkemystä mallintamisen 

soveltumiseen osaksi jokapäiväistä opetustyötä. Neljän vastauksen kohdalla on tulkittavis-

sa, että heidän mielestään mallintaminen soveltuu erittäin hyvin osaksi opetusta. Näistä 

kaksi vastaajaa väittää, että ilman mallintamisen kautta tuotettua havainnollistamista ei 

alakoulussa voida opetustyötä suorittaa. Myös kaksi muuta vastaajaa kokee mallintamisen 

soveltuvan hyvin osaksi opetustyötä. Yksi vastaaja ei ota kantaa asiaan.  

Aineiston perusteella voidaan sanoa, että vastaajista seitsemän yhdeksästä kokee mallinta-

misen soveltuvan hyvin tai erottamattomasti osaksi alakoulun opetusta. Kahdesta jäljelle 

jäävistä toinen ei pidä mallintamista sen parempana opetusmenetelmänä kuin muitakaan ja 

toinen ei ota kantaa soveltumiseen, vaan korostaa perehtymistä. 

Perehtyminen ja valmistelutyö korostuivat siis jo edellisissä taulukoissa kolme ja neljä, 

mutta tutkimusaineiston taulukoissa 5-7 opettajilta kysyttiin tarkemmin näkemystä mallin-

tamisen edellyttämästä valmisteluntarpeesta. Lisäksi näissä taulukossa analysoidaan tar-

kemmin mallintamisen suhdetta erilaisiin oppimistyyleihin sekä aiemmin kertynyttä oppi-

kokemusta. 
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Vastaajista seitsemän yhdeksästä kokee, että mallintamisen käyttö edellyttää opettajalta 

ilmeisesti tavanomaista vaativampaa opetuksen etukäteisvalmistelua. Esimerkkeinä noste-

taan materiaalien hankinta, mallien valmistus ja havaintomateriaalin hankinta tai etsintä. 

Kaksi vastaajaa eivät koe, että mallintaminen edellyttäisi tavanomaista vaativampaa val-

mistelutyötä. Kaksi vastaajaa niin ikään korostaa lisääntyneen valmistelutyön suhteelli-

suutta toteutuneeseen toiminnan tehokkuuteen. 

Taulukon toisella kysymyksellä eli moniosaisella 11. kysymyksellä selvitettiin mallintami-

seen oleellisesti kuuluvan oppimistyylinäkökulman suhdetta. Kysymys esitettiin kolmi-

osaisena, jotta opettajien mahdollisesti erilainen suhtautuminen oppimistyyleihin saataisiin 

näkyväksi. Aineiston mukaan opettajista erilaiset oppimistyylit ovat erotettavissa oppi-

lasaineksesta ja toimintaa tulee sen vuoksi suhteuttaa oppilaskohtaisesti. Mallintamisella 

koettiin olevan merkittävintä hyötyä kinesteettisille, tekemällä ja kokeilemalla oppiville 

sekä oppilaille, joilla on keskittymisen tai hahmottamisen vaikeuksia tai eivät ole vahvoja 

näkemällä tai kuulemalla oppivia. Mallintamisen kautta tapahtuva havainnollistuminen ja 

asian konkretisoituminen korostuu myös tässä taulukossa. 

Taulukon viimeinen kysymys käsitteli opettajien näkemystä aiemmin opitun tiedon vaiku-

tuksesta uuden tiedon oppimiselle. Kysymys on seuraavassa taulukossa esitetyn auktori-

teettikysymyksen kanssa teoriapohjasta noussut, luonteeltaan mahdollisesti vedettäviä joh-

topäätöksiä täydentävä. Opettajien näkemyksen mukaan aiemmalla tietopohjalla on merki-

tystä uutta tietoa kohtaan koetun ennakkoluuloisuuden ja tiedon muistamisen kannalta. 

Niin ikään korostuu edeltävän oppikokemuksen negatiivisen tai positiivisen luonteen vai-

kutus motivaatioon oppiainetta tai -aihetta kohtaan. Positiivisella oppihistorialla koettiin 

olevan vaikutusta motivaation paranemiseen ja aiheen kiinnostavuuteen oppilaiden näkö-

kulmasta. 

Seuraavissa taulukoissa kahdeksan ja yhdeksän kootaan kyselylomakkeen kohdat 13-15 

koskien opettajien näkemystä mallintamisen vaikutuksista oppimiselle tapauksessa, jossa 

oppilaalla on aiempaa kokemuspohjaa oppiaiheesta tai jos ei ole. Tarkoituksena oli selvit-

tää, onko mallintaminen opettajien mielestä soveltuvampi toisessa tapauksessa suhteessa 

vertailutilanteeseen.  

Opettajien näkemyksen mukaan aiempaa kokemusta tai tietoa omaavien oppilaiden koh-

dalla mallintamisella voi olla opittua vahvistavia vaikutuksia. Ilmeisin ero kahden tapauk-

sen välillä on, että ilman aiempaa tietoa oppiaineista lähestyvä oppilas voi mallintamisen 
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kautta kokea uuden asian mielekkäämmäksi ja kynnys uuden oppimiselle mataloituu. Yksi 

vastaajista ei ota suoraan kantaa mallintamisen vaikutuksiin, vaan tyytyy tarkastelemaan 

kysymystä yleisellä tasolla siten, että aiempi tietopohja edesauttaa oppimista. Yleisesti 

ottaen opettajat kokevat mallintamisen vaikutukset vahvistaviksi, mielenkiintoa herättävik-

si, keskittymistä edesauttavaksi ja mahdollisesti motivaatiota parantavaksi. 

Taulukon toisessa kysymyksessä kysyttiin opettajien mielipidettä, miten malleilla ja mal-

lintamisella voidaan muuttaa oppilaan opetusta kohtaan tuntemaa ennakkoluuloisuutta. 

Opettajien näkemyksen mukaan malleilla voidaan muuttaa opetusta kohtaan tunnettua en-

nakkoluuloisuutta. Monet vastaajista pohjustavat mielipidettä kiinnostuksen heräämisellä, 

positiivisella muutoksella ja konkreettisen tiedon merkityksellä ennakkoluuloisuudelle. 

Yksi vastaajista ei osannut vastata kysymykseen, mutta muiden vastausten pohjalta on pe-

rusteltua väittää, että negatiivinen ennakkoluuloisuus vähenee ja kiinnostus herää mallin-

tamisen mukaanoton myötä. 

Opettajien mielipidettä kysyttiin vielä mahdollisuuksista tukea mallintamisen kautta oppi-

lasta saavuttamaan vaativampia oppimistavoitteita lähikehityksen vyöhykkeen periaatteen 

mukaisesti. Kaksi vastaajaa yhdeksästä ei osannut vastata kysymykseen. Neljä vastaajaa 

koki mallintamisen vaikutuksen positiiviseksi.  

Positiivisella vaikutuksella tarkoitettiin lähinnä konkretisoitumisen myötä saavutettavia 

tiedon prosessoinnin helpottumisen etuja. Kaksi vastaajista esitti suoria sovelluksia miten 

mallintamisella voidaan tukea ja yksi vastaajista pohti asiaa yleisemmällä tasolla ottamatta 

kantaa suoranaisesti kysymykseen, mutta korosti konkreettisen ja kokemuksellisen näkö-

kulman merkitystä. 

Kysymyksillä 16-18 selvitettiin opettajien käsityksiä vaikutuksista, suhtautumisesta ja 

merkityksistä. Vastauksen on koottu taulukoihin 10 ja 11. Numero 16 esitettiin kaksiosai-

sena kysymyksenä. Tavoitteena oli hahmottaa opettajien mielipidettä mallintamisen merki-

tyksestä opetettavan asian kontekstisidonnaisuudelle tai siis sisällön konkretisoitumiselle ja 

oppilaiden kyvylle soveltaa oppimaansa myös muualla opetuksen ulkopuolella. Kysymyk-

sen toisella osiolla pyrittiin nimenomaisesti selvittää mallien mahdollisuuksia parantaa 

mahdollisuuksia siirtää opittua asiaa käytäntöön ja erilaisiin sovelluksiin. 

Opettajien näkemyksen mukaan malleilla on mahdollista parantaa opetuksen yhteyttä kon-

tekstiin sekä käytännön elämään. Käytön vaikutukset koettiin positiivisina ja opettajat nä-
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kivät, että mallintamisen kautta mahdollisesti käytännön elämästä irtonainen osa saadaan 

tuotua lähemmäksi oppilaiden ympäröivää todellisuutta. Mallintaminen nähtiin toimivana 

esimerkkien esittämisessä ja todellisen maailman ongelmien tuomisessa tai realisoimisessa 

oppituntiympäristöön ja -tilanteeseen.  

Taulukon toinen kohta, 17. kysymys, käsitteli auktoriteettiaseman vaikutusta opetuksen 

vastaanottamiseen ja oli valittu mukaan täydentävänä kuriositeettina. Opettajien mukaan 

tiedon tarjoaja ja tarjottu informaatio on oppilaan arvioinnin kohteena. Kotoa saadut en-

nakkoasenteet voivat vaikuttaa asennoitumiseen, jolloin uuden tiedon perustelun tärkeys 

korostuu.  

Ennakkoasenteet aiheuttanevat vaikutuksia myös mallintamisen käytölle, sillä asenteista ei 

voida aina olla varmoja ja merkitys sekä mallintamisen merkitys ja motivoiva vaikutus voi 

vaihdella. Viimeinen kysymys puolestaan näissä taulukoissa käsitteli opettajien näkemyk-

siä mallintamisen merkitystä opetukselle, oppilasta motivoivaa vaikutusta sekä tiedon 

konkretisoitumista mallintamisen kautta. Opettajien mukaan mallintamisen merkitys on 

opetuksessa suuri ja sen kautta voidaan monipuolistaa opetusta, helpottaa oppimista ja 

ymmärrystä. Motivoiva vaikutus nähtiin niin ikään positiivisena.  

Mallintamisen oppilaita kohtaan aiheuttama motivaation lisääntyminen nähtiin merkittävä-

nä, suurena tai ilmeisenä. Konkretisoivan vaikutuksen suhteen opettajat olivat myös opti-

mistisia. Kolme vastaajaa korosti ymmärryksen helpottumista, mutta kaikki vastaajat ar-

vioivat mallintamisen konkretisoivan vaikutuksen positiiviseksi. 

Kysymyssarjan viimeisessä kysymyksessä opettajia pyydettiin pohtimaan mallintamista 

osana heidän omaa opetustyötä nyt ajantasaisesti ja tulevaisuudessa. Vastaukset on esitetty 

taulukossa 12. Seitsemän vastaajaa yhdeksästä ilmoitti käyttävänsä mallintamista osana 

opetusta säännöllisesti. Kahdesta muusta vastaajasta toinen ei täyttänyt kyseistä kohtaa ja 

ensimmäinen arveli, että vanhana opettajana uusien opetusmetodien käyttöönotto on haas-

tavaa iän karttuessa. Siitä huolimatta opettaja uskoo pystyvänsä omaksumaan myös uu-

dempia menetelmiä nuoremmilta opettajilta. 

Viisi vastaajista katsoo mallintamisen olennaiseksi osaksi opetustyötä ja he katsovat, että 

tulevat käyttämään mallintamista myös tulevaisuudessa mahdollisuuksien rajoissa, mutta 

menetelmää koskevat rajoitteet huomioidaan. Näin ollen on havaittavissa, että yhtä poik-

keusta ja tyhjää vastausta lukuun ottamatta mallintamisen käyttö on tavallista riippumatta 
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opettajien iästä, sukupuolesta tai opetuskokemuksesta. Lisää yhteyksiä tai suhteita pyritään 

etsimään aineistosta nyt käsitellyn analyysin lisäksi tutkimuksen tuloksissa, jossa kyselyn 

aineistoa verrataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tästä aineiston ja tutkimuskysymys-

ten yhtälöstä on vedettävissä johtopäätökset tutkimuksen tuloksiksi. 

Luvun yhteenvetona voidaan sanoa, että aineiston pohjalta on havaittavissa, että kokemuk-

set mallintamisen käytöstä osana opetustyötä ovat merkittävän yhteneväiset. Tämä on sel-

vää, kun tarkastellaan erityisesti opettajien käyttökokemuksia ja näkemystä mallintamisen 

soveltumisesta. Suurin osa opettajista käyttää mallintamista osana opetustyötään joko pal-

jon tai hyvin paljon ja kokee mallintamisen vaikutukset merkittäviksi. Samoin on tehtävis-

sä johtopäätös, että haastateltujen opettajien mielestä mallintaminen on luonteva osa ope-

tustyötä ja sen avulla voidaan parantaa oppimistuloksia ja huomioida erilaisten oppilaiden 

tarpeet opetuksen järjestämisessä. Tutkimuksen aineiston analyysi yhdistyy tutkielmassa 

käsiteltyihin sekä kysymyssarjan pohjana toimineisiin teorioihin niiden tuomien näkökul-

mien kautta. 

Aineiston pohjalta on mahdollista päätellä, että opettajat jakavat tutkielman teoriasta esille 

kehittyneet näkemykset koskien mallintamisen käyttömahdollisuuksista toimivana osana 

alakoulun opetustyötä (ks. luku 2 ja 3). Konstruktivistiselta pohjalta ajateltuna aineiston 

tuottaneet opettajat ovat yhtä mieltä siitä, että malli voi voimistaa koettua oppimiskoke-

musta sekä helpottaa kynnystä aloittaa oppimisprosessi luontaisen motivoitumisen eli tässä 

yhteydessä kiinnostumisen kautta. Samalla tavoin malli on kykenevä elävöittämään koulu-

tietoa paremmin soveltuvaksi oppilaan arkitodellisuuteen, mikä on situaatioteoreettisesta 

näkökulmasta merkittävä yhteys tutkielman teoriapohjan sekä kootun aineiston välillä. 

Vaikka tutkimuksen tavoitteena olikin selvittää yhden osajoukon muodostamaa ilmiötä eli 

tässä tapauksessa mallintamisen toteutumista alakoulun oppimisympäristössä, on mahdol-

lista, että tutkimuksen sijoittuminen maantieteellisesti pienelle alueelle vaikuttaa tutkimus-

aineiston yhdenmukaisuuteen. Tutkimusaineisto on voinut samankaltaistua pienen osallis-

tujamäärän seurauksena ja mahdollisia eroja voi kehittyä tutkimusaineiston laajentuessa ja 

aineistonkeruun koskiessa erillisiä työkulttuureja, kuten eri alueiden kouluja. On mahdol-

lista, että tutkimukseen osallistuneet opettajat ovat vain omaksuneet samankaltaisen toi-

mintatavan työskennellessään samassa koulussa. Tästä huolimatta on ymmärrettävissä, että 

suhtautuminen mallintaen havainnollistamisen käyttöön liittyen on vireää ja tulos todennä-

köisesti toteutuu samoin myös laajemmalla mittakaavalla tarkasteltuna. 
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6.2. Tutkimustulokset 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli pyrkiä antamaan vastaus kahteen pääkysymykseen ja 

kahteen alakysymykseen liittyen mallintamisen käyttöön osana alakoulun opetustyötä. Ai-

neisto koottiin yhdeltä alakoululta Taivalkosken kunnassa ja käsitti yhdeksän vastaajaa. 

Kaikki vastaajat olivat opettajia tutkimuksen aineistonkeruun hetkellä ja toimineet opetta-

jana vähintään 2,5 vuotta. Vastaajien ikä vaihteli vastaushetkellä 26 vuodesta 59 ikävuo-

teen ja kokenein opettaja oli työskennellyt opetusalalla 34 vuotta keskimääräisen opetus-

kokemuksen asettuessa 16,4 vuoteen. Vastaajista kaksi yhdeksästä oli miehiä ja loput seit-

semän naisia. 

Tutkimuksen aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä. Tällöin 

aineistoa käsiteltiin ja purettiin auki vielä irrallaan teoria- ja käsitekontekstista tai tutki-

muskysymyksistä. Aineisto koottiin analyysiä varten taulukoihin kysymyssarjoittain ja 

analyysi toteutettiin siksi osioittain. Tutkimuksen tulosten kokoamiseksi, on tehtyä ana-

lysointia tarkasteltava tutkimuskysymysten pohjalta, joista päätutkimuskysymyksiä olivat 

mallintamisen yleisyys opetustyössä ja kuinka mallintamista käytetään sekä millaisia käyt-

tökokemuksia opettajilla on mallintamisesta osana alakoulun opetustyötä oppisisällön ha-

vainnollistamisen ja konkretisoinnin näkökulmasta. Lisäkysymyksinä selvitetään mitä 

opettajat ymmärtävät mallintamisella ja voidaanko opettajien mielestä parantaa oppimistu-

loksia oppisisältöjä konkretisoimalla. 

Ensimmäistä päätutkimuskysymystä mallintamisen yleisyydestä alakoulun opetustyössä 

kartoitetaan kysymyssarjan kysymyksillä viisi, kuusi ja seitsemän. Kysymys numero viisi 

ja kuusi selvittivät opettajien näkemystä omasta mallintamisen käytöstä ennen ja jälkeen 

käsitteen täsmentämisen. Kahdeksan vastaajaa yhdeksästä ilmoitti käyttäneensä mallinta-

mista osana opetustyötä ennen mallintamisen käsitteen avaamista ja käsitteen avaamisen 

jälkeen kaikki vastaajat ilmoittivat käyttäneensä mallintamista osana opetustyötä (Tauluk-

ko 1). Näin ollen voidaan arvella, että mallintamisen käyttö opetustyössä on verrattain ta-

vallista opetusalalla työskentelevillä. 

Kysymyksillä pyrittiin myös selvittämään vastausta toisen pääkysymyksen osaan: kuinka 

mallintamista opetustyössä käytetään. Tutkimusaineiston mukaan opettajat kokivat käyttä-

vänsä mallintamista eniten matematiikassa; viisi vastaajaa yhdeksästä nimesi oppiaineen 

erilliseksi esimerkiksi. Muista oppiaineista mainittiin seuraavaksi ympäristö- ja luonnon-
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tiedon oppisisällöt kolmen vastauksen mukaan. Kaksi vastaajaa näki käyttävänsä mallin-

tamista myös osana teknisen työn opetusta. Vastanneista opettajista yksi ilmoitti käyttä-

vänsä mallintamista havainnollistamismenetelmänä kaikissa oppiaineissa. Tutkimusaineis-

to on esitelty taulukossa 1. 

Vastaukset ovat ymmärrettäviä, mikäli niitä tarkastellaan situaatioteoreettisesta näkökul-

masta: mallintamalla voidaan opettajien mukaan muuttaa teoreettista ja vaikeasti oppilai-

den arkitodellisuuteen liitettävää tietoa lähemmäksi todellisen maailman ongelmia ja siten 

taito soveltaa opittua asiaa paranee. Situaatioteoreetikot korostavatkin, että oppiminen on 

tilannesidonnainen prosessi, joka tarvitsee toteutuakseen viitekehyksen todellisesta maail-

masta, jotta opittavaa asiaa voitaisiin soveltaa, eikä tieto olisi liian konkreettia ja käytän-

nöstä irrallista (Tynjälä, 2002). Näin ollen näkemys on teorian kanssa yhdenmukainen. 

Mallintamisen käyttöä käsiteltiin myös kysymyssarjan kohdassa seitsemän, jossa opettajia 

pyydettiin kuvailemaan, miten he mallintamista ovat käyttäneet. Tavanomaisin mallintami-

sen käyttösovellus vaikutti aineiston pohjalta olevan kaksiulotteinen mallinnus kuvilla ja 

kuvioilla. Viisi vastaajaa yhdeksästä ilmoitti käyttävänsä kuvia ja kuvioita tai niihin verrat-

tavia sovelluksia. Niin ikään vastauksissa mainittiin mallintamisen käytön painottuvan 

kolmiulotteisten mallien puoleen. Esimerkkeinä näistä mainittiin pienoismallit, funktionaa-

liset mallit sekä matematiikan opetusmallit muun muassa geometriassa (Taulukko 2-3). 

Näillä malleilla voidaan luoda teoreettiseen tietoon pohjautuvia, helpommin ymmärrettäviä 

mallinnuksia, jotka voivat toimia myös Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen mukaisesti 

opetuksen tukielementtinä. Malli voi siis auttaa oppilasta pääsemään todellisen tieto- ja 

taitotasonsa yläpuolelle (Kozulin et al.: Chaiklin, 2003). Tämä näkökulma liittyy myös 

käyttökokemuksiin, joita selvitettiin toisen päätutkimuskysymykseen liittyen kysymällä 

opettajilta, miten he kokevat mallintamisen soveltuvan osaksi opetustyötä.  

Pääosin mallintamisen soveltuminen kouluympäristöön nähtiin positiivisena ja opettajat 

arvioivat mallintamisen muiden opetusmenetelmien kanssa yhtäläisen merkittävästä hyvin 

tai erinomaisesti soveltuvan kautta jopa välttämättömäksi osaksi alakoulun opetustyötä 

(Taulukot 2-3). Kokemusten yhteneväisyys teoriaan on tässä kohdassa ilmeinen, koska 

konstruktivistisen tietoteorian mukaisesti oppiminen on merkitysten muodostamista koke-

musmaailman virikkeiden pohjalta (Meszaros et al., 2010). Jos malli demonstraatioväli-

neenä on osa oppimiskokemusta, on se myös kiinteä osa muuta tavoitteellista opetustoi-

mintaa siinä missä tavallisemmatkin opetusmenetelmät. 



54 

 

Aineiston pohjalta merkittävää suhteessa käyttökokemuksiin on opettajien näkemys mal-

lintamisen valmistelutyötä ja perehtymistä lisäävästä vaikutuksesta, mutta panostus nähtiin 

kannattavaksi (Taulukot 4-6). Lähinnä mallintamisen koettiin kasvattavan etukäteissuun-

nittelun ja esivalmistelun osuutta opetuksessa. Ajan investoiminen mallien valmisteluun 

nähtiin kuitenkin yleisesti kannattavaksi, koska mallien vaikutus koettiin positiivisen mer-

kittäväksi rikastettaessa opetusta ja huomioitaessa erilaisia oppimistyylejä ja aistikanavia. 

Niin ikään mallintamisen koettiin parantavan mahdollisuuksia omaksua uutta tietoa keskit-

tymisen tai hahmottamisen vaikeuksista kärsivien oppilaiden kohdalla. 

Mallintamisen roolia opetustyössä ja opettajien kokemuksia ja asennoitumista on tulkitta-

vissa myös kysymyssarjan viimeisen kysymyksen vastauksista, jossa opettajia pyydettiin 

pohtimaan mallintamisen käyttöä osana opetustyötä vapailla sanoilla nyt ja tulevaisuudessa 

(Taulukko 11). Useimmat vastaajista kokivat käyttävänsä mallintamista paljon ja uskoivat 

käyttävänsä sitä opetus- ja havainnollistamismenetelmänä myös tulevaisuudessa. 

Mallintamisella koettiin olevan vaikutusta oppimisprosessin käynnistymiselle ja toteutumi-

selle (Taulukot 4-6).  Tavanomaisesti opettajat kokivat mallintamisen merkityksen suureksi 

sekä konkretisoivana, että motivoivana elementtinä ja käyttö nähtiin mielekkääksi osaksi 

monipuolista opetustyötä. Havainnollistamisen ja konkretisoinnin näkökulmasta mallinta-

misella koettiin olevan todellista merkitystä tehtäessä uutta asiaa tutummaksi ja muutetta-

essa mahdollisesti vaikeasti ymmärrettävää abstraktia tietoa konkreettisempaan muotoon 

(Taulukot 9 & 10). Mallintamisesta eniten hyötyvät opettajien mukaan kinesteettiset eli 

toimimalla oppivat oppilaat, mutta edut nähtiin koskettavan yleisesti kaikkia oppilasryh-

miä. 

Konstruktivistisen tietoteorian ja tutkimusaineiston valossa voidaan ajatella, että mallinta-

misella parannetaan oppilaan kykyä liittää uutta opittavaa vanhaan tietoon ja muokata näin 

vanhaa skeemaa päivitetympään versioon, jos oppimisprosessi on teorian mukaisesti mer-

kitysten muodostamista kokemuksien pohjalta (Meszaros et. al., 2010). Mikäli kokemuk-

sen intensiivisyys vaikuttaa merkitysten muodostumiseen, on mahdollista, että skeeman 

muokkautuminen on mallien avulla helpompaa, jos malli on oppimiskokemuksena voi-

makkaampi kuin tavanomainen puhe- tai kuulokokemus.  

Näin on mahdollista, että mallintamisen kautta uusi, ensin vaikeaksi koettu tieto, ymmärre-

tään helpommin ja voidaan jopa kokea tutuksi tai vanhan ja tiedetyn asian kertaamiseksi 

(Taulukot 7-8). Silloin oppilaan konstruktivistisen tiedonkäsittelyprosessin ei välttämättä 
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tarvitse luoda uutta skeemaa opetuksen sisältöjen muuttuessa vaativimmiksi. Oppiminen 

ilmenee uuden aistitun asian liittämisellä aiempaan ymmärrykseen oppilaan skeeman päi-

vityksen eli uuden kokemisen ja merkitysten muodostumisen kautta (Siljander, 2005; Mes-

zaros et al. 2010). Malli voi olla väylä, millä ensin tuntemattomalta vaikuttava uusi oppi-

miskokemus havaitaan jo aiemmin tunnetuksi. 

Aineiston pohjalta on perusteltua päätellä, että mallintaminen on verrattain yleistä osana 

alakoulun opetustyötä (Taulukko 1), mutta menetelmän soveltaminen painottuu muutamien 

keskeisten oppiaineiden aihealueelle käsittäen lähinnä abstraktin tiedon konkretisointia ja 

esimerkkitöitä. Tästä syystä mallintamisen voidaan nähdä olevan enemmän tai vähemmän 

ainesidonnainen opetusmenetelmä, jonka käyttö kielellisissä oppiaineissa on harvinaisem-

paa, mutta ei pois suljettua. Mallintamisen käyttö vaikuttaa yleiseltä esimerkiksi matema-

tiikan oppisisältöjä, kuten tilavuuksia ja geometriaa konkretisoitaessa. Seuraavassa on esi-

tetty esimerkki matemaattisen lauseen konkretisoinnista kaksiulotteisen mallintamisen kei-

noin (Kuvio 5). 

  

Kuvio 5. Pythagoraan lause (Russell, D., linkki katsottu 13.3.2014). 
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Oppilaalle voidaan teorioiden valossa ajatella olevan eduksi, että oppimista tuetaan erilai-

sin keinoin (Woolfolk et al., 2008). Siksi mallintaminen toimii yhtenä tähän keinovalikoi-

maan hyvin lukeutuvista tukitoimista. Tässä aineisto on yhteneväinen teoriaan, koska malli 

voi toimia aineiston mukaan opetusta tukevana ja konkretisoivana elementtinä parantaen 

näin oppimistuloksia ja teorioiden mukaan oppiminen edellyttää erilaisten tukitoimien jär-

jestämistä (Taulukot 2-6).  

Opetusteorioita ajatellen mallintaminen on ensinnäkin situaatioteoreettisesta näkökulmasta 

linkki reaalimaailman ja koulutiedon välillä, koska opetuksen tulee olla tilannesidonnaista 

eikä siitä irrallista (Tynjälä, 2002). Konstruktivistisesta näkökulmasta mallintaminen on 

oppimisprosessin eli kokemus-merkitys -tulkintaprosessin käynnistävä kokemuksellinen 

tekijä. Oppimisen lähtökohta on siis mallin tuottama kokemus, jota tulkitaan aiemman ko-

kemuspohjan valossa jatkuvan uudistusprosessin kautta (Meszaros et al., 2010). Lähikehi-

tyksen vyöhykkeen kannalta mallintamalla voidaan puolestaan tukea oppilasta ja nostaa 

oppilaiden taitotasoa sekä alentaa kynnystä liikkumalla teoreettisesta tiedosta konkreettiin, 

helpommin ymmärrettävään tietoon (Tudge, 1990). Aineisto tukee kaikkia näitä väitteitä 

(Taulukot 4-10). 

Konkretisoiva ja oppimisen kynnystä mataloittava vaikutus on niin ikään aineiston perus-

teella ilmeinen menetelmän käyttöä puoltava etu (Taulukot 9-10), mutta lisäksi tutkielman 

kysymyssarjalla pyrittiin selvittämään, mitä opettajat ymmärtävät mallintamisella ja voi-

daanko opettajien mielestä mallintamisen kautta parantaa oppimistuloksia. Yleisesti ottaen 

opettajat kuvailivat mallintamista liki main samoin, kuin tässä tutkielmassa käsite on muo-

toiltu (Taulukko 1). Tutkielman kysymyssarjassa tosin käsite avattiin opettajille, mutta 

käsitystä kysyttiin ennen käsitteen avaamista. Toisaalta opettajat kokivat mallintamisen 

tarkoittavan mallisuoritusta, tai malli- / esimerkkityötä, mutta vastauksissa mallintaminen 

ymmärrettiin koostuvan konkreettisista esimerkeistä, havainnollistamisesta tai ilmaisusta 

jollakin muulla tavalla kuin itsellään. Näin ollen on aineistolla perusteltua väittää, että mal-

lintamisen käsite ymmärretään toisaalta esimerkkisuoritukseksi tai mallityöksi, mutta toi-

saalta tutkielman hengen mukaisesti abstraktin tiedon konkretisoimiseksi malleja käyttä-

mällä. 

Tutkimuskysymysten viimeinen osa käsittää opettajien näkemyksen siitä, voidaanko mal-

leilla konkretisoimalla parantaa oppimistuloksia (Taulukko 9-10). Tämä kysymys on käsit-

teen ymmärrystä mittaavan kysymyksen kanssa alistettu pääkysymyksille, koska on mah-
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dollista, että kysymyksiin ei voida saada riittävän luotettavaa, yleistettävissä olevaa vasta-

usta tutkielman suuruista aineistoa käyttäen, vaan vastauksia voidaan pitää lähinnä suuntaa 

antavina. Joka tapauksessa kysymys on tutkielman kannalta merkittävä ja relevantti.  Ai-

neiston analyysissä on todettavissa, että kyselyyn osallistuneiden opettajien näkemyksen 

mukaan mallintamisella on havaittavissa todellisia etuja pyrittäessä konkretisoimaan vai-

keasti hahmotettavaa, abstraktia tietoa. Tästä johtuen on aineiston pohjalta perusteltua väit-

tää, että konkretisoitumisen myötä tapahtuu oppimisen kannalta positiivista kehitystä. 

Mallintamisen positiivinen vaikutus kasaantuu mallien käytön konkretisoivan vaikutuksen 

ja opittavan asian näkyväksi muuttumisen eli erilaisen oppimiskokemuksen myötä. Tämän 

vaikutuksen ansiosta mallintamisen kautta voidaan parantaa oppimistuloksia erityisesti 

keskittymis- ja hahmottamisvaikeuksista kärsivien oppilaiden kohdalla. Esimerkkinä ylei-

sesti käytettiin matemaattisia mallintamisvälineitä. Matematiikan korostuminen johtunee 

kyseisen oppiaineen korkean abstraktista luonteesta, joka edellyttää sekä matemaattista että 

myös avaruudellista hahmotuskykyä. Näillä osa-alueilla ymmärtämisen ja asioiden hahmo-

tuskyvyn vaikeuksista kärsivillä oppilailla voi olla suuria vaikeuksia selviytyä matemaatti-

sesta ongelmanratkaisusta ilman oppisisältöä konkretisoivaa mallinnusta, joita esimerkiksi 

matematiikassa ovat osapalat sekä tilavuusmallit. Vaikeista asioista voi muodostua mallien 

myötä oppikokemus, joka on edellytys oppimiselle (Meszaros et al., 2010). 

Yhteenvetona tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että mallintaminen on alakoulun ope-

tustyössä yleistä ja miltei arkipäiväistä. Näin mikäli mallintamisen ajatellaan havainnollis-

tamisen kautta koskevan sekä kaksiulotteista, että kolmiulotteista oppisisällön havainnol-

listamista ja tiedon konkretisointia. Lisäksi on havaittavissa, että mallintaminen kuuluu 

luontevasti erityisesti luonnontieteiden sekä taito- ja taideaineiden opetusmenetelmien 

joukkoon. Käsitteellisesti ajateltuna mallintaminen nähdään joko esimerkkisuorituksena tai 

asian esittämistä jollakin toisella, havainnollistavalla tavalla ja käytännön toimimisessa on 

havaittavissa opetusteorioiden puoltamia näkökulmia opetusmenetelmän toimimisesta. 

Juuri näin mallintamista onkin kohdallaan nimittää: mallintaminen on yksi opetus- ja ha-

vainnollistamismenetelmä, jolla voidaan tehostaa oppimisprosesseja koko oppilaskentän 

puitteissa.  

Oppimisteorioiden näkökulmasta on pääteltävissä, että opettajien kokemuksen mukaan 

mallintaen havainnollistamalla voidaan tukea oppilaiden selviytymistä tasoaan haastavim-

mista tehtävistä. Vaikea ja abstrakti tieto voidaan mallien kautta muuttaa helpommin 
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omaksuttavaan konkreettisempaan muotoon, joka on helpompaa omaksua ja muistaa. Tie-

don konkretisoituminen tuo jo itsessään oppisisältöjä lähemmäksi oppilaan arkitodellisuut-

ta, mutta käsin kosketeltavat ja tutkittavat mallit ovat omiaan herättämään oppilaan mie-

lenkiinnon opetettavaa asiaa kohtaan sekä auttaa erityisesti hahmottamisen vaikeuksista 

kärsiviä oppilaita sisäistämään opetuksen tiedollista antia.  

Konstruktivistisesti ajateltuna malli toimii ennakko-oletuksen vahvistajana oppilailla, joilla 

mahdollista kokemuspohjaa jo on olemassa sekä auttaa asiaan perehtymättömiä oppilaita 

ymmärtämään. Malli käynnistää tiedollisen oppimisprosessin sen tuottaman voimakkaan 

oppimiskokemuksen kautta, jossa oppimiskokemus voimistuu erityisesti fyysisten mallien 

kautta opetuksen siirtyessä pois kirjallisesta muodosta konkreettiin fyysiseen olomuotoon. 

Tällainen situaatioteoreettisesta näkökulmasta tervetullut opetuksen sitoutuminen johonkin 

keskeiseen fyysiseen asiaan luokkahuoneessa on omiaan muuttamaan opetusta oppilaan 

reaalimaailmaan soveltuvammaksi ja siten helpommin lähestyttäväksi ja omaksuttavaksi, 

mutta myös paremmin sovellettavaksi koulun ulkopuolella.  



59 

 

 

 

 

7. POHDINTA 

 

Tutkielman näkökulmina käytettiin opetusmenetelmän käyttökokemuksia, yleisyyttä ja 

käsitteen tulkintaa. Koska aihe kuuluu läheisesti opettajien arkielämään ja työhön luok-

kaympäristössä, osoitettiin tutkielman kysymyssarja alakoulun opettajille ja vastaajia kyse-

lyyn saatiin koottua yhdeksän kappaletta. Vaikka aineisto on verrattain pieni, voidaan siitä 

huolimatta tehdä tutkielman kannalta perusteltuja johtopäätöksiä käyttäen tutkimusmetodi-

na tapaustutkimusta. Tällöin kontekstista irrotettu tutkimustapaus kohdistuu nimenomai-

sesti kyseessä olevan opetusmetodin käyttöön ja käyttökokemuksiin koulussa. 

Aineistokoon jäädessä oletettavasti pieneksi, osoittautui olennaiseksi tutkielman kannalta 

relevantin ja perustellun kysymyssarjan luominen. Aineiston hankinta kysymyssarjalla 

haastattelumuotoisen aineistohankinnan sijaan on perusteltavissa pyrkimyksellä saavuttaa 

tasaveroinen aineistopohja, jossa muuttujat olisi minimoitu. Näin ollen vastaajat joutuivat 

itsenäisesti pohtimaan annettuja kysymyksiä ilman mahdollista haastattelijan johdattelua. 

Kysymyssarjaa muodostettaessa osoittautui haastavaksi luoda riittävän laajan käsityksen 

antava lomake, joka pystyisi mittaamaan kohtuullisen tarkasti opettajien kokemuksia. Näin 

ollen kysymyslomakkeen kohdat muotoiltiin tutkielman käsitteiden ja viiteteorioiden poh-

jalta. Vaikka tutkimuskysymykset itsessään ovat suhteellisen kapea-alaisia verrattuna ky-

symyslomakkeen tuottamaan aineistoon, ovat lomakkeen kohdat perusteltuja tutkielman 

moniulotteisuuden parantamiseksi. Moniulotteisuus on tärkeää, jotta mahdollisesti tutki-

muskysymyksien vastausten taustalla vaikuttavat tekijät saataisiin paremmin näkyviksi ja 

siksi opettajilta kysyttiin muun muassa näkemystä mallintamisen vaikutuksista useiden 

näkökulmien kautta. Näin ollen vastaukset eivät jää ontoksi kyllä tai ei dikotomiaksi ”on-

ko”, vaan esimerkiksi mallintamisen käytön edut ja havainnot on perusteltavissa kysyttäes-

sä ”miksi” ja kuvailtavissa ”miten”. 

Tutkimuskysymyksillä pyrittiin muodostamaan lähde luotettavalle ja riittävän laajalle ai-

neistolle. Aineiston laajuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä kohtuullisen laajaa näkökul-

maa yksittäisten intressien sijasta eikä aineiston lukumääräiseen laajuuteen niinkään oteta 
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kantaa. Aineistosta voidaan täten nostaa esille perusteltuja johtopäätöksiä käytöstä ja käyt-

tökokemuksista sekä tehdä havaintoja laaja-alaisesti. Vaikka johtopäätökset ovat tämän 

tutkielman aineiston pohjalta perusteltavissa, voi todellisuus silti olla eriävä. 

Kuten tutkimustuloksia arvioitaessa mainittiin kahden alakysymyksen kohdalla, on mah-

dollista, että laajempi tai erilaisin menetelmin koottu aineisto voisi aiheuttaa poikkeavuutta 

tähän johtopäätökseen. On hyvinkin todennäköistä, että aineisto on keskenään yhdenmu-

kainen, koska aineisto koottiin yhdestä alakoulusta. Tällöin syynä voi olla kouluissa vallit-

seva toimintakulttuuri, joka koulun sisällä on suhteellisen yhtenäinen, mutta voi vaihdella 

hyvinkin paljon eri koulujen ja kuntien välillä. Tämä huomio voi aiheuttaa haasteita tut-

kielman luotettavuudelle. 

Ongelmia luotettavuudelle voi seurata, koska vaikka tutkielman luotettavuus olisikin kerä-

tyn aineiston pohjalta osoitettavissa, voi aineisto muuttua oleellisesti sen premissejä muu-

tettaessa. Aineisto voi mahdollisesti kertyä tyystin erilaiseksi, mikäli tutkimusaineisto 

koottaisiin koskien useita eri kouluja monelta keskenään fyysisesti ja kulttuurisesti erilai-

selta alueelta. Näin ollen tutkielman johtopäätökset toimivat tässä yhteydessä, mutta voivat 

joutua uudelleen arvioitavaksi jonkin toisen tai laajemman aineiston pohjalta. Toisaalta 

tutkielman tutkimusmetodiksi valikoitunut tapaustutkimus sallii yksittäisen, vallitsevasta 

todellisuudesta nostetun, tapauksen tarkastelun eikä muodostettuja johtopäätöksiä välttä-

mättä tarvitse tai edes voi yleistää koskemaan huomattavasti laajempia kokonaisuuksia tai 

yleistettävää todellisuutta. 

Näin ollen tutkielman johtopäätösten voidaan katsoa perustelluiksi valitussa kyseisessä 

tapauksessa, koska aineisto on koottu yhdeltä koululta koskien pientä auktoriteettijoukkoa 

ja aineisto kuvaa tämän joukon näkemyksiä. Toisaalta tutkimuksen tavoitteenakaan ei ollut 

muodostaa yhtä todellisuuskuvaa mallintamisen käytöstä osana alakoulun opetusta, vaan 

valaista mallintamisen käyttöön liittyviä käyttökokemuksia ja tehdä havaintoja mallintami-

sesta osana opetustyötä näkökulman säilyessä opettajan arkityöskentelyssä. Vaikka todelli-

suus olisi eri muissa kouluissa, se ei silti tee tutkielman aineistosta sen vähäpätöisempää tai 

epäluotettavampaa. 

Tässä tapaustutkimuksessa aineiston analyysin tulosten mukaan vastaajan iällä, eli tässä 

yhteydessä opettajien iällä ja työkokemuksella ei näyttäisi olevan suurta yhteyttä mallinta-

misen käyttöön. Sen sijaan mallintaminen osana opetustyötä vaikuttaa olevan verrattain 

yleistä ja kannatettavaa riippumatta iästä ja työkokemuksesta. Samalla tavalla opettajat 
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kokevat niistä premisseistä riippumatta mallintamisen hyödylliseksi keinoksi konkretisoida 

ja havainnollistaa opetettavaa asiaa. Mikäli tutkielman aineisto koskisi laajempaa ja mah-

dollisesti valmisteltua joukkoa, jossa vastaajia olisi tasaisesti kaikista ikä- ja kokemusryh-

mistä, voisi mahdollisia yhteyksiä käytön yleisyyteen ilmetä. On mahdollista, että vaikka 

tämä tutkielma ei osoittanut eroa mallintamisen käytön ja opettajan iän tai kokemuksen 

välillä, voi todellisuus olla erilainen laajemmassa mittakaavassa. 

Tässä yhteydessä on huomioitava, että tämän tutkielman aineistolähteenä toimineet opetta-

jat olivat kaikki muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kohtuullisen iäkkäitä ja kokeneita. 

Tämä lähtökohtainen vastaajajoukon homogeenisyys voi osaltaan selittää sen, että merkit-

tävää eroa iän tai kokemuksen yhteydessä käyttöön ja käyttökokemuksiin ei ole nähtävissä. 

Toisaalta sama tekijä voi vaikuttaa aiemmin mainitun yhden yksikön tarkastelun tavoin 

tutkielman johtopäätösten ja havaintojen jokseenkin ilmeiseen yhdenmukaisuuteen. 

Mikäli kuitenkin pysytään tämän tutkielman aineistossa ja siitä tehdyissä johtopäätöksissä, 

ovat mallintamisen käytön edut ja yleisyys ilmeisiä. Tavanomaisimmillaan opettajat koki-

vat käyttävänsä mallintamista luonnontieteiden sekä taito- ja taideaineiden opetuksessa. 

Tämä suhteellisen selkeä painottuminen oppiainekartalla on ymmärrettävää ja jokseenkin 

ennustettavaa oppiaineiden erilaisen luonteen pohjalta, mutta toisaalta opettajat ilmaisivat 

käyttävänsä mallintamista toisinaan myös lukuaineissa ja pyrkivänsä soveltamaan mallin-

tamisen käyttöä yhä laajemmin ja monipuolisemmin. 

Aineistosta on tehtävissä johtopäätös, että mallintamisella koetaan olevan suurta tai erittäin 

suurta vaikutusta oppilaiden oppimisprosessin onnistumiselle nimenomaisesti abstraktin 

oppisisällön konkretisoitumisessa ja opetuksen tai työskentelyvaiheiden sekä menetelmien 

havainnollistamisessa. Näin ollen kokemuksia mallintamisen käytöstä voidaan pitää myön-

teisinä ja käyttöä kohtaan tunnettua ennakkoluuloa määritellä positiivisena suhtautumisena. 

Jotta aineiston kysymyksistä voitaisiin muodostaa yksittäisiä juonteita laajempia johtopää-

töksiä, pyrittiin kysymyssarjaan liittämään myös oppimisen luonteeseen liittyviä kysymyk-

siä tutkielman viiteteorioiden pohjalta. Teorioita käytettiin tutkielman perustan lisäksi nä-

kökulmien tuottajina, joita voitiin kysymyssarjalla testata ja niiden todenperäisyyttä arvioi-

da. Keskeisimmän teorian, eli konstruktivismin yhteydessä kysyttiin opettajilta mielipidettä 

oppimisen luonteesta, ja opettajien oppimiskäsitys vaikutti olevan yhdenmukainen suhtees-

sa konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, joka antoi suuntaviivat tutkielmalle. Siten tu-

loksellista näkemyseroa ei tästä johtuen ole oletettavissa muunkaan aineiston osalta. 
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Konstruktivistinen oppimiskäsitys kuuluu mallintamiseen epäsuorasti oppimisen prosessi-

en kautta. Teorioiden soveltamisessa pohdittiin ennen tutkimusaineiston analyysiä mallin-

tamisen mahdollisuuksia laskea porrasta oppia uutta ennakkoluulojen muuttumisen kautta 

sekä vaikutuksia oppilaisiin, joilla aiempaa tietopohjaa on tai ei ole. Aineiston mukaan on 

oletettavissa, että opettajat kokevat konstruktivistisen oppimiskäsityksen todelliseksi ja 

mallintaminen voi syventää ja vahvistaa oppimista oppilailla joilla aiempaa kokemuspoh-

jaa on sekä mataloittaa kynnystä oppia sekä vähentää negatiivista ennakkoluuloisuutta niil-

lä oppilailla, jotka kokevat käsiteltävän asian täysin uudeksi. 

Tuloksista on pääteltävissä, että teorioiden soveltuminen mallintamisen yhteyteen vaikut-

taa uskottavalta. Situaatioteoreettisesta näkökulmasta mallintamisella uskotaan pystyttävän 

tuomaan opeteltavaa asiaa helpommin lähestyttävämpään muotoon ja mallien käytöllä ja 

abstraktia tietoa niillä konkretisoimalla voidaan tukea oppilasta saavuttamaan vaikeampia 

tavoitteita kuin ilman malleja. Koska mallintamisen käyttö koettiin hyödylliseksi osaksi 

opetustyötä, on oletettavissa, että mallintamista myös käytetään runsaasti erilaisten oppiai-

neiden yhteydessä. Tämä näkemys on myös perusteltavissa toteutetun kyselytutkimuksen 

perusteella. 

On todennäköistä, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat sekä kinesteettisesti tekemällä ja 

kokemalla parhaiten oppivat lapset hyötyvät mallintamisen käytöstä eniten. Näin vaikka 

mallintaminen koettiin pääasiassa hyödylliseksi kaikkien oppilaiden kannalta. Mallintami-

sen mahdollisuudet erityispedagogisessa näkökulmassa ovatkin mielenkiintoiset ja ope-

tusmenetelmän rooli opetusta konkretisoitaessa on todennäköisesti suuri. Tulevaisuuden 

tutkimuksia ajatellen yksi uuden näkökulman tarjoava kysymys teeman ympärillä onkin 

miten mallintamisella voidaan parantaa erityistarpeita omaavien oppilaiden oppimistulok-

sia. 

Erityispedagogiikan yhteydessä teemaan liittyykin vahvasti tutkimuksessa käsitelty kysy-

mys erilaisten aistikanavien yhteydestä oppimistuloksiin. On mahdollista, että mallintami-

sen kautta voidaan konkretisoida sellaisia käsitteellisiä asioita, joiden omaksuminen voisi 

olla tavanomaisiakin oppimisedellytyksiä omaavilla oppilailla haastavaa puhumattakaan 

niistä oppilaista, joiden keskittymiskyky tai tiedonomaksumisen sekä hahmotuskyvyn pro-

sessit ovat puutteellisia. Yhtään ei voitane väheksyä myöskään mallintamisen kykyä sitoa 

opittavaa teoriaa käytäntöön sekä sen oppilaita motivoivaa ja kiinnostuksen herättävää vai-

kutusta. 
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Malliprojekteilla on myös mahdollista toteuttaa erilaisia oppilaiden keskinäistä kollaboraa-

tiota hyödyntävää ryhmätyöskentelyä. Tällaisissa projekteissa kohteeksi voidaan valita 

esimerkiksi yksi teknologisen substanssiin kuuluvista sovelluksista, jonka toimintaa oppi-

laat ryhtyvät ryhmätyönä selvittämään ja kuvaamaan. Toiminnan premissien sekä teoreet-

tisten edellytysten etsimisen kautta voidaan liikkua sujuvasti induktiivisen ja deduktiivisen 

logiikan välillä ja näin tehdä olettamuksia teorioista sekä yksittäistapauksista sekä kokeilla 

niiden käytännön toteutumista mallin suunnittelun ja toteuttamisen kautta. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mallintamisen yleisyyttä ja opettajien käsityk-

siä mallintamisen käytöstä osana alakoulun opetustyötä. Tutkimus pohjustettiin tutkimuk-

sen kannalta tärkeiden käsitteiden avaamisen sekä sovellettavien teorioiden varaan. Näiden 

pohjalta muotoilluista tutkimuskysymyksistä saatiin rakennettua mielikuvaa mallintamisen 

käytöstä osana opettajien työarkea. Johtopäätöksinä saatujen vastausten pohjalta voidaan 

sanoa, että mallintamisen käyttö on opettajakunnan keskuudessa yleistä ja käyttö on laajaa 

sekä monin tavoin sovellettua erilaisiin oppiaineisiin. On huomattavissa, että opettajat ko-

kevat mallintamisen hyödylliseksi keinoksi konkretisoida vaikeasti hahmotettavaa tai 

omaksuttavaa tietoa sekä kokevat mallintamisen oppimista tukevan vaikutuksen hyväksi. 

Koska tässä tutkimuksessa käsiteltiin mallintamisen käyttökokemuksia sekä yleisyyttä ja 

mallintaminen havaittiin yleiseksi sekä suhtautuminen siihen positiiviseksi, on perusteltua 

väittää, että tutkimuspotentiaalia aiheen ympärillä on vielä runsaasti. On muun muassa 

mahdollista selvittää erilaisin tutkimusmenetelmin, miten mallintamisella voidaan tukea 

oppilaiden oppimista oppiainekohtaisesti sekä mitata käytön konkreettisia vaikutuksia 

luokkahuoneympäristössä empiirisin koejärjestelyin erilaisista näkökulmista, kuten esi-

merkiksi erityisoppilaiden tukemisen kannalta. 
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LIITTEET 

Kyselylomake 

 

PRO GRADU – TUTKIMUS: KOKEMUKSIA JA HAVAINTOJA MALLINTAMISEN 

KÄYTÖSTÄ ALAKOULUN OPETUSTYÖSSÄ 

 

1. Ikäsi? 

2. Sukupuolesi? 

3. Opetuskokemuksesi vuosina? 

4. Mitä ymmärrät käsitteellä mallintaminen? 

5. Jos: 

a. Olet käyttänyt malleja opetuksessasi: millä tavoin, missä oppiaineissa ja  

millä aihealueilla? 

b. Et ole käyttänyt malleja opetuksessasi: oletko konkretisoinut opetusta jolla-

kin muulla tavalla, mitä et koe mallintamiseksi? 

 

Mallintamisella tarkoitetaan opetustyössä havainnollistamisen keinoa, jossa oppiasiaa 

konkretisoidaan esikuvansa representaatioilla, kuten kaksi- ja kolmiulotteisilla malleilla. 

Kaksiulotteisia malleja ovat esimerkiksi kuvat, kuviot ja kartat. Kolmiulotteisia malleja 

voivat olla pienoismallit, jotka edustavat esikuvansa ulkomuotoa ja -näköä mittakaavassa, 

ja funktionaaliset mallit, jotka pyrkivät edellisten ominaisuuksien lisäksi jäljittelemään 

myös esikuvansa toimintaa. 

 

6. Tunnistatko nyt käyttäneesi edellä kuvatun kaltaista mallintamista opetustyössäsi? 

7. Miten olet käyttänyt malleja opetustyössäsi? 

8. Millä tavalla mallintaminen voi mielestäsi vaikuttaa oppilaan kykyyn oppia uutta? 

9. Miten mallintaminen soveltuu mielestäsi osaksi opetustyötä? 

10. Millaisia lisäponnisteluja mallintamisen käyttö opetustyössä mielestäsi edellyttää? 

11. Ajatellaan, että oppilailla on taipumuksia oppia parhaiten joko visuaalisen (näke-

mällä), auditiivisen (kuulemalla) tai kinesteettisen (kokemalla) oppimistyylin kaut-

ta.  

a. Miten oppilaiden erilaiset oppimistyylit näkyvät luokkaympäristössä? 

b. Millaiseksi koet mallintamisen mahdollisuudet parantaa kinesteettisten (ko-

kemalla, kokeilemalla oppivien) oppilaiden suoriutumista? Pohdi asiaa, 

vaikka et omaisikaan kokemusta mallintamisesta opetustyössä. 

c. Kuka hyötyy opetuksen konkretisoinnista mielestäsi eniten? 



 

 

12. Konstruktivistisen tietoteorian mielestä uuden oppiminen perustuu aiemmin opit-

tuun asiaan ja oppiminen on siksi yksilön sisäinen tiedonkäsittelyprosessi. Millä ta-

valla oppilaan aikaisempi oppikokemus voi vaikuttaa: 

a. uuden tiedon omaksumiseen ja käsittelyyn?  

b. motivaatioon oppiaihetta kohtaan 

13. Miten mallintaminen vaikuttaa mielestäsi oppilaan suhtautumiseen käsiteltävää asi-

aa kohtaan: 

a. oppilaalla, jolla on aikaisempaa kokemuspohjaa aiheesta? 

b. oppilaalla, jolla ei ole minkäänlaista aikaisempaa kokemuspohjaa? 

14. Miten malleja käyttäen voidaan mielestäsi muuttaa oppilaiden ennakkoluuloja ope-

teltavaa asiaa kohtaan? 

15. Lähikehityksen vyöhykkeen periaatteen näkökulmasta oppilas pystyy tuetusti suo-

rittamaan vaativampia oppimisprosesseja kuin, mihin hän pystyisi tukematta, mutta 

pystyy myöhemmin kuitenkin suoriutumaan asiasta omatoimisesti. 

a. Millä tavalla mallintamisella voidaan tukea oppilaita saavuttamaan vaati-

vampia oppimistavoitteita? 

16. Situaatioteoreetikkojen mielestä koulutieto on eriytynyt liiaksi ympäröivästä todel-

lisuudesta. Samalla väitetään, että opittavan asian tulisi aina olla yhteydessä kon-

tekstiin, jotta oppilas pystyisi soveltamaan oppimaansa myöhemmin. 

a. Millaista vaikutusta mallintamisella mielestäsi on pyrittäessä parantamaan 

kouluopetuksen kontekstisidonnaisuutta ts. pyrittäessä lisäämään opetuksen 

yhteyttä oppilaan todellisuuteen? 

b. Miten malleja opetustyössä käyttämällä voitaisiin mielestäsi parantaa oppi-

laiden kykyä soveltaa opittua asiaa käytännön elämässä? 

17. Miten oppilaan aikaisempien tietorakenteiden tarjoajien (mm. vanhemmat, aiemmat 

opettajat) auktoriteetti vaikuttaa suhtautumiseen tarjottua uutta, mahdollisesti risti-

riitaista, tietoa kohtaan? 

18. Millaiseksi koet mallintamisen (havainnollistamisen malleja käyttäen): 

a. merkityksen oppilaalle? 

b. motivoivan vaikutuksen? 

c. konkretisoivan vaikutuksen? 

19. Pohdi tässä vielä lyhyesti mallintamista osana omaa opetustyötäsi nyt ja tulevai-

suudessa. 
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