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Johdanto 

Nykypäivänä on tiedossa, että oppilaan aktiivinen osallistuminen oppituntiin ja 

opiskeluun parantaa oppimistuloksia (Butt 2011). Puhutaankin usein oppilaan 

aktiivisesta osallistumisesta passiivisen osallistumisen sijaan (Sahlström 2002). Myös 

opettajan rooli perinteisestä opettajasta oppimisen ohjaajaksi on taustailmiönä 

nykypäivänä havaittavissa (Butt 2011). Aiemmin on lisäksi huomattu, että viittaaminen 

vähentää oppilaiden vastaamista oppitunneilla. Oppilaiden määrittelemä ongelma on 

esimerkiksi ollut, että vastatakseen joutuu tekemään työtä (Ayoyagi ym. 2015; William 

2014). Oppilaan pitää siis nostaa kätensä ylös ja viitata. Tähän on pyritty puuttumaan 

erilaisilla uusilla vastausmenetelmillä, joilla voitaisiin nostaa oppilaan osallistumista 

oppituntiin (Sahlström 2002; Stewartt 2006; Caldwell  2007;  Cobb ym. 2010; Stowel 

ym. 2010; Ayoyagi ym. 2015). Ei ole kuitenkaan olemassa ohjeita siitä, kuinka ja miten 

oppilasta tulisi osallistaa oppitunneilla tai kuinka vastauskokemus itsessään vaikuttaa 

oppilaan viittaamiskäyttäytymiseen. Aihe on tärkeä senkin takia, että opettaja valitsee 

vastaus- ja osallistumistavat oppitunneilla ja oppilaat joutuvat elämään päätösten 

kanssa. Oppilaat siis yrittävät oppia mahdollisimman hyvin tavoilla, jotka on heidän 

puolestaan valittu.  

Perusopetuksen opetussuunnitelma määrittelee laaja-alaiset oppimistavoitteet, 

jotka oppilaan pitäisi koulussa sisäistää (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2015). Se painottaa myös vahvasti oppimaan oppimista ja oppilaan aktiivista 

osallistumista oppituntiin. Tämän taustalla ovat olleet Euroopan parlamentin ja 

neuvoston antama suositus (2006), josta myöhemmin on tehty säädös (Elinikäisen 

oppimisen avaintaidot 2011). Tämän 2000-luvun alussa lähteneen tulevaisuuden taidot  

–ajattelun pohjalta on alettu painottamaan osallistumisen tutkimista oppitunneilla, 

minkä tutkiminen on aiemmin ollut vähäistä: 1990-2010 väliltä ei juurikaan löydy 

tutkimustietoa aiheesta. Toinen nykypäivänä koulussa nähtävä ilmiö on koulujen vahva 

sähköistyminen ja elektroniikan hyödyntäminen oppitunneilla,johon kuuluvat niin 

sähköiset ylioppilaskirjoitukset kuin tablettien ja matkapuhelinten käyttö 

opetustarkoituksessa. Tekniikan hyödyntäminen opetuksessa mitkä tarjoaa uusia 

osallistumistapoja oppitunteihin (Caldwell 2007; Cobb ym. 2010). 
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Maantiede yläkoulussa voi jäädä pelkäksi maantiedon opetukseksi, jos 

opetuksessa ei oteta huomioon maantieteellistä viitekehystä, vaan opettaja keskittyy 

opettamaan ainoastaan maantieteellisiä faktoja (Butt 2011). Maantiede voisi kuitenkin 

olla tulevaisuustiedettä, jossa oppilas voisi osallistua kuvittelun, suunnittelun ja 

toteuttamisen avulla (Cantell ym. 2007). Sen takia maantiede onkin määritelty 

ydinaineeksi tulevaisuuden taitojen pohjalla (P21 Framework Definitions 2015). 

Maantiede on tieteenalana moniulotteista ja sillä on tutkiva ote maailmasta (Rikkinen 

1997), minkä takia sillä voisi olla hyvinkin osallistava vaikutus oppilaiden 

jokapäiväisessä elämässä. Luokkahuonevuorovaikutus ja kanssakäyminen opettajan 

kanssa on osa oppilaan elämää koulussa. Se vaikuttaa oppilaan motivaatioon ja sitä 

kautta oppilaan osallistumiseen, mikä puolestaan vaikuttaa oppilaan oppimiseen 

oppitunnilla (Cantell ym. 2007). Perinteinen luokkahuone on kuitenkin muuttumassa 

niin tilaratkaisuiltaan, kuin moniopettajuuteen siirtymisellä (Greese 2008). Tämän 

taustalla on ajatus, että oppilaiden pitäisi muuttua passiivisista toimijoista aktiivisiksi ja 

opettajan oppimisen ohjaajaksi (Butt 2011). 

Oppilaiden osallistuminen oppitunneilla on useimmin vastaamista opettajan 

esittämään kysymykseen. Vastatakseen oppilaan on viitattava, ja odottamiseen kuluu 

paljon aikaa (Morgan ja Saxton 1991). Yleensä ajatellaan, että viittaava oppilas on 

aktiivinen ja osallistuu tuntiin. Sen takia vastaamisaktiivisuus arvioidaan Suomessa 

usein tuntiaktiivisuuden muodossa, jolla voi olla vaikutusta oppilaan numeroon (Cantell 

ym. 2007). Taustalla on myös ajatus siitä, että oppilaiden osallistumisen tunnilla on 

todettu lisäävän oppimista verrattuna siihen, että opettaja vain luennoi luokan edessä 

(Butt 2011).  

Tiedossa on ollut pitkään, että opettaja on suurimman osan oppitunnista 

äänessä ja oppilas on hiljainen kuuntelija (Tsui 1985; Chaudron 1988). Vain hyvin pieni 

aika oppitunnista käytetään kanssakäymiseen opettajan ja oppilaan välillä (Wells 1986). 

Osallistumista on yritetty lisätä opettajan kyselytekniikkaan keskittymällä. Tähän 

keskittyvän tutkimuksen pohjalta on havaittu, että kysymyksen tulisi olla lyhyt, 

ytimekäs, yksinkertainen ja helposti vastattavissa (Cantell ym. 2007). Kuitenkin 

osallistumisen mahdollisuutta oppilaan puolelta pitäisi kehittää paremman 

luokkahuonevuorovaikutuksen saamiseksi, ettei osallistuminen tuntuisi oppilaan 

kannalta turhauttavalta (William 2014). Kyseleminen on opetustapa, ja kysymysten on 
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tarkoitus ohjata oppilasta (Butt 2011). Opettajan kyseleminen tunnilla on osa opetusta ja 

sillä on tarkoitus (Cantell ym. 2007). 

Tässä tutkimuksessa päätarkoituksenani on selvittää, kuinka vastaustapa 

vaikuttaa oppilaan osallistumiseen tunnilla oppilaan näkökulmasta. Painotan 

tutkimuksessani oppilaan omakohtaista kokemusta osallistumiseen ja sen vaikutusta 

oppilaan osallistumisen edistämiseen. Tavoitteenani on kartoittaa käytössä olevia 

vastaustapoja ja vastausvuoronhakumenetelmiä yläkoulun kahdeksasluokkalaisten 

maantiedon oppitunnilla, sekä oppilaiden toiveita, miten vastaaminen osallistumistapana 

pitäisi maantiedon oppitunnilla mahdollistaa. Tätä varten olen teettänyt kyselyn 

yläkoulun maantieteen oppitunnilla, johon on vastannut yhteensä 41 oppilasta kahdesta 

eri luokasta. Tätä aineisto olen käyttänyt pro gradu –tutkielmani tutkimusaineistona. 

Työn ensimmäinen osio käsittelee Euroopan neuvoston antamia 2000-luvun 

tulevaisuuden taitoja, joita on käytetty uuden opetussuunnitelman (OPS 2016) pohjana 

laaja-alaisia oppimistavoitteita luotaessa ja sitä, miksi osallistamisen ymmärtäminen ja 

lisääminen koulussa oppimisen edistäjänä on tärkeää. Tämän jälkeen käsitellään teoria-

osuudessa yleisesti maantiedon erityispiirteitä oppiaineena sekä 

luokkahuonevuorovaikutusta. Sen jälkeen käsitellään samassa osassa syvemmin 

vastaamista osallistumismenetelmänä oppitunnilla ja opettajan kyselytekniikan 

merkitystä oppilaan osallistamisessa. Kolmannessa kappaleessa on aiheena aineiston 

keruu ja sen analysointi ja kerrotaan tarkemmin tutkimuksen eri vaiheet. Neljännessä 

kappaleessa on esitetty kyselylomakkeella saadut tulokset kysymyksittäin. Tätä seuraa 

pohdinta-osio, jossa tarkastellaan tuloksia ja verrataan niitä aiemmin käsiteltyyn 

teoriaan. Viimeinen varsinainen kappale on johtopäätökset saaduista tuloksista ja niiden 

pohjalta tehdystä pohdinnasta. Tämä kappale sisältää myös ehdotukseni, mitä 

tulevaisuudessa olisi hyvä vielä selvittää.  

 

Tutkimuksen taustaa 

 

Laaja-alaiset oppimistavoitteet ja 2000-luvun taidot  

Tällä hetkellä koululaitoksessa on kiinnitetty huomiota oppilaan tunnilla oppimiseen ja 

erilaisiin oppimistapoihin, ja niiden monipuolisuutta korostetaan (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman... 2015). Tämä tarve on kehittynyt ympäröivän maailman 
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muuttumisesta ja sen vaikutuksista sekä tarpeesta tulevaisuuden työntekijöitä kohtaan 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman... 2015). Tätä varten on opetussuunnitelmassa 

(2015) laadittu laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia, joilla tarkoitetaan sellaisia 

tulevaisuuden taitoja, jotka peruskoulusta valmistuessa pitäisi osata. Näitä 

oppimiskokonaisuuksia on seitsemän (L1-L7): 

 

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

2. Kulttuurinen oppiminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

4. Monilukutaito (L4) 

5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

6. Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmasta (2015) löytyvät tavoitteet L1, L2 ja L7 ovat 

vahvasti liitoksissa oppilaan osallistumiseen tunnilla. Oppimaan oppiminen (L1) on 

oppilaalle konkreettista tekemistä. Jotta oppilas voisi tulevaisuudessa oppia itsenäisesti, 

hänen täytyy tehdä jotakin oppiakseen. Oppitunnille osallistuminen on tapa opetella 

oppimaan itsenäisesti. Vastaavasti osallistuminen oppitunnilla ja sitä kautta 

vuorovaikutuksessa (L2) oleminen niin opettajan, kuin muiden oppilaiden kanssa, vaatii 

aktiivista toimintaa oppilaalta. Tavoitteessa L7 mainitaan jo ihan selvästi 

osallistuminen, millä tarkoitetaan, että oppilas osaa osallistua ja vaikuttaa esimerkiksi 

päätöksentekoon ja sitä kautta vaikuttaa tulevaisuuden rakentamiseen. Tämä 

oppimistavoite itsessäänkin sisältää oppilaan osallistumisen, mitä oppilas harjoittelee 

koulussa. 

Kaikkien laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien taustalla ovat kahdeksan 

2000-luvun taitoa, jotka on määritellyt Euroopan parlamentti ja neuvosto 

suosituksessaan vuonna 2006 (AT21): 

 

1. Viestintä äidinkielellä (AT1) 

2. Viestintä vierailla kielillä (AT2) 
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3. Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan 

aloilla (AT3) 

4. Digitaaliset taidot (AT4) 

5. Oppimaan oppiminen (AT5) 

6. Sosiaaliset taidot ja kansalaistaidot (AT6) 

7. Aloitekyky ja yritteliäisyys (AT7) 

8. Kulttuurin tuntemus ja ilmaisumuodot (AT8) 

 

Näistä avaintaidoista AT3, AT5, AT6 ja AT7 linkittyvät osallistumiseen maantieteen 

oppitunnilla. AT3 määrittää perusosaamisen luonnontieteiden alalta tärkeäksi 

tulevaisuuden taidoksi, ja tähän sisältyy myös maantieteellinen oppiminen. AT5 vastaa 

L1-kokonaisuutta melkein sellaisenaan; Suomen opetussuunnitelmassa siihen on lisätty 

teemaksi myös ajattelu, jolla tarkoitetaan oppilaan kriittistä ja itsenäistä ajattelua ja 

pohdintaa aiheesta. Sosiaalisia taitoja oppilas hyödyntää ollessaan aktiivisessa 

vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa. Aloitekykyä oppilas myös 

tarvitsee osallistuessaan oppituntiin. Oppilaan käsi ei nouse viittaamaan ollenkaan, jos 

minkäänlaista aloitekykyä ei ole. Aloitekyky vahvistuu oppitunnilla, mikäli viittaaminen 

tuottaa halutun tuloksen ja vuorovaikutus opettajan tai oppilaan kanssa onnistuu. 

Yllä esitetyt oppimistavoitteet ja 2000-luvun taidot linkittyvät oppilaan 

osallistumiseen tunnilla ja osallistumisen edistämiseen. (lisätietoa: Elinikäisen 

oppimisen avaintaidot 2011; Euroopan parlamentin… 2006). Nämä ovat myös niitä 

taitoja, joita PISA-testillä mitataan ja joiden tärkeyden tulevaisuudessa uskotaan 

kasvavan koko ajan oppimaan oppimisen tärkeyden taustalla. Oppimaan oppimisen 

suositusten taustalla on alunperin ollut amerikkalaislähtöinen P21 –projekti eli -the 

Partnership for 21st Century Learning, joka määritteli omalta osaltaan 2000-luvun 

taitoja. Määritellyt taidot koostuvat neljästä pääosa-alueesta, jotka vapaasti 

suomennettuna ovat: elämä- ja työelämätaidot; oppimis- ja innovointitaidot; 

informaatio- media- ja teknologiataidot; sekä yhdeksän avainainetta (ml. maantiede). 

Siinä määriteltiin tulevaisuuden oppimisen avaintaidoiksi 4 C:tä, joita ovat kriittinen 

ajattelu, luovuus, yhteistyötaidot ja kommunikointitaidot (critical thinking, creative 

thinking, collaboration, communication)  (P21 Framework Definitions 2015). 
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Tämän pro gradu -tutkielman aineisto on kerätty vuoden 2006 

opetussuunnitelman ajalta, eikä aineisto siis kerro, ovatko nämä tavoitteet alkaneet 

näkyä jo opetuksessa vaan enemmänkin siitä, kokevatko oppilaat näille olevan 

enemmän tarvetta. Tämä on hyvä selvittää, koska mainittuja tavoitteita on käytetty 2014 

julkaistun opetussuunnitelman pohjana (Perusopetuksen opetussuunnitelman... 2015).  

 

Osallistamisen merkitys koulussa 

Erityisen tärkeää koulussa on vuorovaikutuksen luontevuus, toimiminen ja 

monipuolisuus (Perusopetuksen opetussuunnitelman… 2015), jolla yritetään lisätä 

oppilaan osallistumista tunnin kulkuun ja kehittää oppilaan omia tiedonhakutaitoja. 

Oppilaan aktiivisella osallistumisella tuntiin on havaittu yhteys oppilaan oppimisen 

kanssa (esim. Young Peoples Geographie -projekti, Butt 2011; GeoCapabilities 

Uhlenwinkel ym. 2016). Young Peoples Geographie –projektissa (esim. Butt 2011) Iso-

Britanniassa on todettu, että oppilaat osallistuivat innokkaammin, kun saivat vaikuttaa 

aiheen valintaan ja opetusmetodeihin. Oppilailta tuli huomio, että opettajan työnkuvan 

muutos opettajasta oppimisen ohjaajaksi innosti opiskelemaan. Monet olivat kuitenkin 

todenneet, että opettaja tarvittiin, koska muuten aihe tai käsittely ei olisi pysynyt 

välttämättä maantieteellisenä. Projektin tarkoituksena on kehittää osallistavia 

oppimismetodeja valmiiksi kouluja varten. 

Toinen vastaava muutos tulevaisuuden luokkahuoneessa on niin kutsuttu 

moniopettajuus. Ajatuksena on hiljalleen luopua opettajan luennoinnista luokan edessä 

ja edistää opettaja-oppilas–vuorovaikutussuhdetta ja antaa tilaa myös muille 

vuorovaikutussuhteille (kuten oppilas-oppilas, opettaja-vanhemmat, vanhemmat-

oppilas…). Tällainen avoin vuorovaikutus molempiin suuntiin saa oppilaan kokemaan, 

että hänen valinnoillaan on väliä ja oppiminen ja osallistuminen sitä myöten kasvaa 

(Butt 2011). Koska osallistuminen ja oppiaineen osallistavuus ovat tärkeitä tutkimuksen 

kohteita, on tärkeää myös selvittää, kuinka ne toteutuvat maantieteen oppiaineessa. Se 

on tärkeää pohjatietoa taas siksi, että saataisiin tietää, onko muutokselle oppitunnin 

osallistuvuudessa tarvetta maantieteessä. 
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Teoria 

 

Maantiedon erityispiirteet yläkoulussa 

Maantietoa oppilas hyödyntää joka päivä elämässään, vaikka ei sitä huomaisikaan. 

Maantieto on usein arkista pohjatietoa, jota tarvitaan esimerkiksi katsottaessa uutisia tai 

televisio-ohjelmia, jotta niiden sanomaa voisi katsoja ymmärtää paremmin. Jos ei ole 

riittävää käsitystä maailmasta ja sen suhteista tai edes paikkojen nimistä, voi olla 

vaikeaa ymmärtää uutisen sisältöä. Maantiede vaikuttaa myös olevan tieteenala, joka 

usein pyrkii todistamaan tieteellisyyttään ja siten vakuuttaa ihmiset tarpeellisuudestaan, 

jotta saisi pitää paikkansa opetuksessa. 

Maantieteen opetuksen määrä on laskenut viimeisimmässä lukion 

opetussuunnitelmassa (2015) entisestä kahdesta pakollisesta kurssista yhteen 

pakolliseen kurssiin. Maantieteen arvostuksen vähenemisen trendi on ollut viime 

vuosina havaittavissa ympäri Eurooppaa (Butt 2011). Tällä hetkellä maantiedon opetus 

sisältyy Suomessa oppivelvollisuuteen, johon jokainen maassa asuva lapsi ja nuori on 

velvoitettu (Perusopetuslaki 628/1998). Oppivelvollisuutta koskevat erilaiset asetukset 

ja säädökset esimerkiksi työajasta, opetuksesta ja arvioinnista (Perusopetusasetus 

852/1998), jotka vaikuttavat koulun ja opettajan toimintaan, mikä välillisesti vaikuttaa 

myös oppituntien osallistuvuuteen. Ulkomailla maantieteen opetus voi kuitenkin olla 

valinnaista tai sisältyä muihin aineisiin integroituna (Butt 2011). Maantietoa ja 

biologiaa on Suomessa yläkoulussa (luokat 7-9) seitsemän vuosiviikkotuntia. 

(Valtioneuvoston asetus 28.6.2012). Tätä aiemmin (luokat 4-6) oppilaille on opetettu 

maantietoa, biologiaa, fysiikkaa, kemiaa ja terveystietoa integroituna yhdeksi 

oppiaineeksi (ympäristöoppi) (Valtioneuvoston asetus 28.6.2012). Vuoden 2004 

opetussuunnitelman mukaan 5-6 –luokilla maantieto on ollut omana oppiaineena 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Tämän tutkimuksen kohteena 

olevat kahdeksasluokkalaiset ovat käyneet alakoulun vanhan perusopetuksen 

suunnitelman mukaan, eli heillä on ollut alakoulun puolellakin jo maantietoa yhden 

vuosiviikkotunnin verran viidennellä luokalla ja kuudennella luokalla.  

Maantieteelle ominaisia piirteitä ovat omakohtaiset havainnot ja kokemukset. 

Välillisiä tiedonlähteitä ovat kartat, graafiset esitykset, tilastot, valokuvat, kuvaukset, 

kertomukset ja elokuvat (Rikkinen 1997; Cantell ym. 2007). Maantieteen opetuksen 
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voitaisiin siis ajatella olevan monipuolista. Opettajat ovat Suomessa usein opiskelleet 

pääaineenaan biologiaa ja sivuaineena maantiedettä, mikä voi vähentää aineenopettajan 

itseluottamusta. Tämä voi vaikeuttaa opettamista, mikäli opettaja opettaa ainetta, joka ei 

ole hänen pääaineensa, eikä välttämättä edes mielenkiinnonkohde (Uhlenwinkel ym. 

2016). Maantiede on harvoin pakollinen aine Euroopassa ja se on myös joissain maissa 

integroitu muihin aineisiin, mikä vaikuttaa oppiaineen osallistavuuteen itsessään, kuten 

myös opettajan osaamisen kautta (Butt 2011; Uhlenwinkel ym. 2016). Myös opetuksen 

jakoa ainekohtaisesti on kyseenalaistettu. Maantieteen kohdalla tämä voi olla hyvä juttu 

ja lisätä maantieteen painotusta maissa, missä maantiede ei ole oma oppiaineensa vaan 

on integroitu esimerkiksi yhteiskuntatieteisiin. Toisaalta maantieteen merkitys 

tulevaisuudessa voi vähentyä, jos maantiede ei ole oma oppiaineensa. Graham Buttin 

(2011) toimittamassa kirjassa on pohdittu muutosta pois tietopohjaisesta opetuksesta. 

Tilalle on tarjottu niin taitopohjaista, ilmiöpohjaista kuin paikkapohjaista opetustakin. 

Muutos tällaiseen suuntaan on ollut yleensä hyvästä maantieteen opetukselle, sillä se on 

yleensä lisännyt oppilaan omaa kosketuspintaa aiheeseen ja tuonut käsiteltävän aiheen 

lähemmäs oppilaan jokapäiväistä elämää. Tämä on lisännyt myös aiheen osallistavuutta. 

Maantieteessä on monta erilaista vivahdetta ja osa-aluetta, mutta sen suurin 

hyöty yksilön kannalta on yleissivistys ja älyllisen toiminnan apuna toimiminen 

(Rikkinen 1977; Rikkinen 1997; Cantell ym. 2007; Butt 2011). Rikkinen (1997) 

painottaa kirjassaan, että maantiede on tärkeä osa myös hyötyajattelun taustalla tai 

maailman arvojen ymmärtämisessä, minkä takia maantiedon opetus auttaa oppilasta 

jäsentämään, tarkentamaan ja laajentamaan omaa maailmankuvaansa. Cantell ym. 

(2007) näkevät maantieteen hyvin samankaltaisesti ja lisäksi painottavat kirjassaan 

maantieteen hyötyä yleissivistävänä tieteenä, joka tarjoaa pohjatietoa arkielämän 

taustalle. Buttin (2011) teoksen neljäs osa taas tiivistää maantieteen opetuksen 

yleissivistävyyden kolmeen eri osa-alueeseen, joita ovat kriittinen (maailman) lukutaito, 

refleksiivisyys ja argumentointitaito. Näistä taidoista nimenomaan maailmanlukutaito 

on osuus, joka kuuluu melkein ainoastaan maantieteen opetukseen kouluissa.  

Maantieteen tärkein tutkimuskohde on Maa ihmisen kotina (Rikkinen 1997). 

Koska Maa on alueena iso ja vaikeasti lähestyttävä, jaetaan maantiede siitä johtuen 

kouluissa luonnonmaantieteeseen ja kulttuurimaantieteeseen (Cantell ym. 2007).  Jaon 

tarkoituksena eri osa-alueisiin on helpottaa lähestymistä ilmiöihin ja helpottaa Maan 
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tutkimista oppilaan kannalta. Maantiede kysyy paljon ja tarkoituksena on, että oppilas 

pystyy vastaamaan kysymyksiin tulevaisuudessa peruskoulun jälkeenkin ja 

hyödyntämään saamaansa tietoa. Sen takia maantieteeseen linkitetään vahvasti ajatus 

elinikäisessä oppimisessa (kts. P21 Framework Definitions 2015). Maantieteen 

peruskäsitteiksi luokitellaan tila, alue, paikka ja ympäristö (Rikkinen 1977). Cantell ym. 

(2007) lisäävät käsitteeksi vielä maiseman, joka käsittää niin mielenmaisemat kuin 

luonnonmaisematkin ja niiden tulkitsemisen. Yi-Fu Tuanin ajatus paikan hengestä, eli 

”sence of place”, voidaan myös lukea maantieteen käsitteeksi (esim. Butt 2011). Tällä 

Tuan tarkoittaa paikan omakohtaista tuntua, jonka jokainen ihminen kokee yksilöllisesti 

paikassa ja antaa paikalle oman merkityksensä sen pohjalta. Buttin teoksessa kuitenkin 

korostuu enemmän tulevaisuuskäsite ja sen merkityksen kasvu nykyopetuksen taustalla.  

Opetuksessa pitäisikin antaa oppilaille enemmän eväitä tulevaisuuden 

kuvitteluun, suunnitteluun ja toteutukseen, koska ainoa mitä tiedämme tulevaisuudesta, 

on se, ettemme tiedä siitä varmasti mitään paitsi sen, että teknologia tulee kehittymään 

(Butt 2011). Toisaalta tulevaisuuden merkitystä opetuksessa on huomioinut Rikkinenkin 

(1997) esittäessään maantieteellisiä esimerkkikysymyksiä, joita opetuksessa pitäisi 

sivuta. Maantieteellisiä kysymyksiä hänen mukaansa ovat ”missä?”, ”mikä?”, 

”millaista?”, ”miksi?”, ”miten liittyy kaikkeen muuhun?” ja ”mihin kehittymissä?” 

(Rikkinen 1997). Näistä selvästi ”mihin kehittymässä” -kysymys viittaa tulevaisuuden 

tarkasteluun. Tulevaisuuden hahmottaminen on myös Cantellin ja muiden (2007) 

mielestä tärkeää. Lisäksi 2000-luvun taidot ottavat kantaa tulevaisuuden pohtimiseen. 

Näistä L1–tavoite: ”ajattelu ja oppimaan oppiminen”, pohjaa vahvasti jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen (Perusopetuksen opetussuunnitelma… 2015).  

Maantieteellä on ja tuleekin olla tutkiva ote maailmasta, eikä taitava aikuinen 

sammuta lapsen tiedonjanoa oikeilla vastauksilla vaan auttaa sitä eteenpäin oikeilla 

kysymyksillä (Rikkinen 1997). Tämän takia on erittäin tärkeää, että oppilas pääsee itse 

pohtimaan maantieteellisiä kysymyksiä ja vastaamaan niihin. Tämän vastaamisen avulla 

oppilas kehittää omaa maantieteellistä ajattelua ja kykenee peilaamaan maailmaa omista 

lähtökohdistaan. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää, että oppilas osallistuu aktiivisesti 

maantiedon oppitunnilla.  
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Luokkahuonevuorovaikutus yläkoulussa 

Luokkahuonevuorovaikutusta on vaikeaa tutkia (varsinkin kvantitatiivisesti), koska 

luokkahuonetilanteet ovat monimutkaisia ja luokat erilaisia. Empiirinen havainnointi on 

havainnoijasta kiinni ja tutkijasta riippuen voidaan löytää yhteneväisyyksiä tai olla 

löytämättä (Schell ym. 1989). Luokkahuonevuorovaikutus on kuitenkin tärkeä osa 

oppilaan elämää koulussa ja vaikuttaa myös tällöin oppilaan opiskelumotivaatioon 

(Cantell ym. 2007). Suomessa on tällä hetkellä keskimäärin 32 oppilasta yhtä 

luokkahuonetta kohti (Rikkinen 1977). Luokassa on yleensä oppilaiden lisäksi opettaja 

(kuva 1), ja perinteisessä luokkahuoneessa pulpetit ovat rivissä ja opettaja liitutaulun 

kanssa luokan edessä. Perinteisen luokkahuoneopetuksen malli on muuttumassa ja 

tulevaisuudessa mennään kohti useamman opettajan välistä yhteistyötä (Creese 2008) 

(esim. ilmiö-pohjainen oppiminen). Tällöin tunnilla olevassa ryhmässäkin voisi olla 

enemmän oppilaita.  

 

 

 

 

 

Kuva 1.  Malli koulun rakenteesta. 



11 

 

 

Myös luokkahuoneen rakenne on muuttumassa, ja kouluihin rakennetaan erilaisia 

oppilaslähtöisiä oppimisympäristöjä, joiden on tarkoitus tukea oppilaiden aktiivista 

osallistumista sekä monipuolistaa ja lisätä luokassa tapahtuvaa vuorovaikutusta kaikkien 

luokan toimijoiden välillä (Butt 2011). Tämän lisäksi on toteutettu erilaisia ulos 

luokasta -kampanjoita, joilla yritetään monipuolistaa opetuksen opetustapoja 

(esimerkiksi kansainvälinen ulkoluokkapäivä 12.10.). Tähän kuuluvat maantieteessä 

erilaiset retket lähiympäristöön tai tutkimukset luokan ulkopuolella (Rikkinen 1999; 

Cantell ym. 2007). 

Yleisesti ajatellaan, että opettajan tehtävä luokkahuoneessa on opettaa oppilaita 

ja oppilaat pyrkivät oppimaan opettajan opettaman asian. Opettajaa on tällaisessa 

tilanteessa verrattu sillaksi tai kartaksi, joka toimittaa opetussuunnitelman sisällön 

oppilaille (Cantell ym. 2007; Butt 2011). Oppilaat mielletään siinä tilanteessa 

passiivisiksi toimijoiksi ja opettaja aktiiviseksi tiedontoimittajaksi. Howardin ja muiden 

(1996) tutkimustulos tukee tätä näkemystä. Heidän mukaan perinteisessä 

luokkahuoneessa 66% oppilaista ei ole aktiivisia tunnin aikana. Howardin ja muiden 

mukaan yleisin syy aktiivisuuden puutteeseen (viittaamattomuuteen) on se, etteivät 

toiset oppilaat pitäisi vastaajaa tyhmänä, jos hän vastaa väärin. He havaitsivat myös, että 

89% oppilaista kuuntelee nimenomaan toisen oppilaan vastauksen. Aiemmin myös 

Schell (1989) on todennut, että suurin ero luokkien välillä on luokan aktiivisuustasossa. 

Nykypäivän tilanne on kuitenkin, että vastuuta oppimisesta siirretään entistä 

enemmän oppilaille ja opettajien roolit muuttuvat ohjaajiksi (Butt 2011). Tämän 

muutoksen tarkoituksena on lisätä oppilaiden osallistumista ja parantaa sen avulla 

heidän oppimistaan. Euroopan komissio on tehnyt tästä säädöksen ((Euroopan 

parlamentin… 2006), jossa määritellään elinikäisen oppimisen avaintaidot (Elinikäisen 

oppimisen avaintaidot 2011), minkä tarkoituksena on tuoda osallistuvuus osaksi 

opetusta jäsenvaltioissa. Opettajan tarve luokkahuoneessa ei ole kuitenkaan poistunut, 

sillä oppilaat ovat todenneet opettajan tärkeyden edelleen oppimisen ohjaamisessa (Butt 

2011). Varsinkin maantieteessä opettajaa tarvitaan keskustelun ohjaamiseen, koska 

maantiede on niin laaja-alaista, että ilman ohjausta oppilaat puhuvat helposti aiheen 

vierestä. Opettajan tehtävänä on tällöin palauttaa keskustelu maantieteelliseen 

viitekehykseen. Tämän onnistuessa oppilaat saadaan paremmin käsittämään, mitä 
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kaikkea maantiede voi olla. Siihen on keskittynyt myös Young People Geographie 

(YPG) –projekti (Butt 2011). 

Luokkahuonevuorovaikutuksen taustalla vaikuttaa myös koko muu 

kouluyhteisö, joista eniten maantieteen opettajan kannalta vaikuttaa rehtori. Lisäksi 

kouluyhteisöstä löytyy myös muiden aineiden opettajia, vahtimestari, keittäjiä ja 

siivoojia. Maantiedon opettajalla voi olla tukena, myös muita maantiedon opettajia, jos 

koulu on iso. Heistä on opettajalle yleensä tukea suurempien projektien suunnittelussa ja 

toteutuksessa (Cantell ym. 2007). Opettajan pitää myös tulla toimeen oppilaiden 

vanhempien kanssa, vaikka he eivät varsinaisesti olekaan itse läsnä koulussa. 

 

Vastaamiskokemus 

 

Vastaamiskokemuksen rakenne 

Vastaamistilanne kostuu viidestä eri aktiivisesta toiminnasta: kysyminen, viittaaminen, 

huomaaminen, vastaaminen ja reagointi sekä aina toimintojen väliin jäävästä 

odotusajasta (Morgan & Saxton 1991) (kuva 2). Vastaamistilanne on aina aktiivista 

kanssakäymistä opettajan kanssa ja sen tulisi olla molemminpuolista, jolloin se on 

kaikkein hyödyllisintä oppilaan kannalta (Butt 2011).  

 

Vastaaminen oppilaan näkökulmasta 

Jo Morgan ja Saxton (1991) totesivat, että oppilas haluaisi vastata aina oikein. Opettajan 

ei kuitenkaan tule olettaa, että oppilas vastaa aina oikein opettajan esittämään 

kysymykseen, koska se ei ole mahdollista. He totesivat myös samassa artikkelissa, 

etteivät oppilaat myöskään halua vastata kysymyksen ohi, sillä väärin vastaaminen on 

riski, jolla voi olla seurauksia. Huelser ja Metcalf (2012) painottivat tutkimuksessaan, 

että oppilas oppii kuitenkin parhaiten virheistään. Tällä he tarkoittivat sitä, että oppilaat, 

jotka olivat tehneet virheen kokeessa ja joille näytettiin ja oikaistiin virhe kokeen 

jälkeen, osasivat asian ensi kerralla. Vastaavasti henkilöt, joille vastausta ei oikaistu, 

eivät osanneet tehtävää seuraavallakaan kerralla. Tämä tutkimus siis totesi, että 

oppilaille olisi oppimisen kannalta hyödyllistä tehdä virheitä, mutta Morganin ja 

Saxtonin (1991) tutkimuksen perusteella virheen tekeminen oli oppilaan kokemuksen 

kannalta epäedullista. 
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Vastaamisaktiivisuus arvioidaan Suomessa usein tuntiaktiivisuuden muodossa 

(Cantell ym. 2007). Tämä voi tarkoittaa oppilaalle sitä, että oppilas kokee suurempaa 

painetta vastata oikein opettajan kysymykseen, koska hän voi ajatella, että väärin 

vastatessaan hänen arvosanansa laskee. Vastaavasti se myös kannustaa oppilaita 

osallistumaan tuntiin, koska se voi parantaa numeroa. Oppilaiden osallistuttamisen 

tunnilla on todettu lisäävän oppimista verrattuna siihen, että opettaja vain luennoi 

luokan edessä. Osallistamista maantieteessä on pyritty parantamaan esimerkiksi YPG–

projektilla (kts. Butt 2011) tai uudemmalla GeoCapabilities –projektilla (kts. 

Uhlenwinkel  ym. 2016). 

Varsinkin Dylan William (2014) on tehnyt tutkimusta sen puolesta, miten 

oppilaiden vastaaminen opettajan kysymyksiin saataisiin toimivammaksi, niin että 

väärinvastaaminen ei olisi oppilaan kannalta epäedullista erilaisten vastaamistapojen 

avulla. Viittaamisessa on havaittu myös se ongelma, että opettajan on joskus vaikeaa 

ymmärtää, milloin oppilas viittaa ja milloin ei, koska oppilas ei välttämättä kehtaa tai 

Kuva 2. Vastaamisen rakenne (muokattu Morgan & Saxton 1991 pohjalta). 
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jaksa viitata ja odottaa vuoroaan. Onhan viittaamisessa vastaustapana paljon passiivista 

odottamista oppilaan puolelta (kuva 1). Odottamiseen ja muihin viittaamisen ongelmiin 

on pyritty puuttumaan kehittämällä viittaamista oppilaan kannalta mukavammaksi 

tavaksi (esim. Stewart 2006; Stowel ym. 2010;  Aoyagi ym. 2015).  

 

Erilaisia vastausvuoron hakumenetelmiä 

 

Tekniikan hyödyntäminen – SRS-tekniikka 

SRS (student response system) on Caldwellin (2007) käyttämä termi näppäimistöjen 

hyödyntämisestä tunnilla. Hän käsitteli tutkimuksessaan näppäimistöjen hyödyntämistä 

tunnilla ja kehitti SRS-tekniikkaa havaintojen pohjalta. Tällöin opettaja esittää 

kysymyksen koko luokalle ja oppilas vastaa siihen näppäimistön (clikkerin) avulla. 

Clikkeri voi olla esimerkiksi kännykkä tai näppäimistö. Clikkerien hyödyntäminen 

vaatii kuitenkin yleensä taustasovelluksen opetuksen pohjalle. Stowel ym. (2010) 

havaitsivat, että ujo oppilas painaa ennemmin vastausnappulaa ”clickkeriä”, kuin nostaa 

kätensä ja viittaa. Cobbin ja muiden (2010) tutkimus tuki Stowelin havaintoa, mutta he 

huomasivat lisäksi, että mukavuudenhaluiset oppilaat vastaavat myös mieluiten 

vastausnappulan avulla, koska käden nostaminen ja ylhäällä pitäminen on raskasta. 

Elektroniikan, kuten puhelinten, avulla oppilaat saadaan osallistumaan paremmin 

oppituntien kulkuun (Cobb ym. 2010). 

 

Viittaamisen kieltäminen  

Stewart (2006) esitti uudeksi tavaksi vaihtaa viittaamisen käyttö vastausmenetelmänä 

toisinpäin. Yleensä luokkahuonekäyttäytyminen menee niin, että opettaja kysyy 

oppilaalta, joka viittaa. Viittaaminen on kuitenkin oppilaasta rasittavaa, joten tapa on 

muutettu toisin päin. Opettaja kysyykin oppilaalta, joka ei viittaa. Näin ollen, jos 

oppilas ei halua vastata hänen pitääkin viitata eli nähdä vaivaa, ettei hänen tarvitsisi 

vastata. Tämän tavan havaittiin myös lisäävän oppilaiden osallistumista tunnille, koska 

opettajaa pitikin kuunnella, ettei joutunut vahingossa vastaamaan. 
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Viittaava robotti 

Viittaamisen vaikeuteen ja rasittavuuteen on pureutunut myös Ayoyagin ja muiden 

(2015) tutkimus viittaavan robotin hyödyntämisessä oppitunneilla. Koska viittaamisella 

osoitetaan omaa tuntiaktiivisuutta ja osallistutaan tunnin kulkuun, sen pitäisi olla 

oppilaan kannalta mahdollisimman mukavaa. Tämän takia he kehittivät robotin, joka 

imitoi oppilaan viittaamista. Oppilas painaa nappulaa (clickkerin tavoin) ja robotti 

viittaa oppilaan puolesta. Tämä oli oppilaista hauskaa ja rasittaa oppilasta vähemmän. 

Koska robotti myös viittaa selkeästi, ei opettajan tarvitse miettiä sitä, että viittaako 

oppilas vai nojaileeko hän vain käteensä.  

 

Värimukit 

Värimukit ovat Williamin (2014) hyödyntämä osallistumismenetelmä. Oppilaalla on 

kolme mukia pöydällä (vihreä, keltainen ja punainen). Värit toimivat liikennevalon 

tavoin ja osoittavat oppilaan ”ymmärtämistä” tunnilla. Kun asia on helppo ja oppitunnin 

oppilas ymmärtää opetuksen sisällön, hänellä on vihreä muki päällimmäisenä. Sitten 

kun asia vaikeutuu oppilaan mielestä ja oppisisällön ymmärtämisestä tulee vaikeampaa, 

hän laittaa keltaisen mukin päällimmäiseksi - merkkinä, että kaipaa lisää opastusta. 

Mikäli asia on liian vaikea ymmärtää, laitetaan punainen muki päällimmäiseksi ja 

opettaja tulee oppilaan luokse henkilökohtaisesti neuvomaan asiassa. Tällöin oppilaan ei 

tarvitsee kertoa koko luokalle ääneen, mitä hän ei ymmärrä tai miksi hän tarvitsee apua. 

Tämän havaittiin toimivan hyvin varsinkin itsenäisessä työskentelyssä. 

 

ABCD-Kortit  

Toinen Williamin (2014) esittämä vastaustapa on ABCD-kortit. Opettaja voi tällöin 

esittää monivalintakysymyksiä, johon kaikki oppilaat voivat vastata nostamalla 

värillisen kortin näkyville. Kortin väri tarkoittaa tiettyä vastausvaihtoehtoa. Tällöin 

opettaja saa helposti selville, koko luokan osaamistason ja huomaa, missä kohtaa 

oppilailla on vaikeuksia ymmärtää tai osata asia. Hyödyksi tämä vastaamistapa tulee, 

silloin, kun opettajalla on mahdollisuus palata vaikeasti ymmärrettyyn aiheeseen ja 

tarkentaa väärinkäsityksiä, ilman että kenenkään oppilaan tarvitsisi vastata väärin 

ääneen. Vastaamistapa sopii ujoille oppilaille, koska oppilaan ei tarvitse pelätä 

vastaamista. Hyödynnettäessä vastaamiskortteja vain opettaja näkee vastaukset ja 
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oppilas voi olla hiljaa, jolloin oppilaskin, joka ei halua vastata koko luokan kuullen voi 

osallistua oppituntiin. 

 

Valkotaulut  

Kolmas Williamin (2014) esittämä vastaustapa oli valkotaulut. Nämä olisivat 

vastausapuvälineinä hyödyllisiä silloin, kun opettaja esittää kysymyksen, jossa on selkä 

ja yksinkertainen vastausvaihtoehto (esimerkiksi yksi sana tai luku). Opettaja esittää 

kysymyksen koko luokalle ja antaa riittävästi vastausaikaa, minkä jälkeen oppilaat 

näyttävät vastauksen opettajalle valkotaulun avulla. Korttien tavoin kyseinen menetelmä 

helpottaa ujojen oppilaiden osallistumista. Oma vastaus näytetään ainoastaan 

opettajalle. Mikäli joukossa on paljon vääriä vastauksia opettaja voi tarvittaessa 

kommentoida vastauksia yleisesti tai perustella, mikä olisi oikein. Halutessaan oppilas 

voisi kysyä erikseen omasta vastauksestaan opettajalta.  

 

Kyselytekniikka 

 

Opettajan kyselytekniikan merkitys osallistamisessa 

Kyseleminen on vanha opetusmuoto, joka on ollut kauan osa kanssakäymistä ja osana 

arkipäiväistä elämää. Kyselemistä hyödynnetään huomaamatta koko ajan opetuksessa 

(Lee 2008). On tiedossa, että opettaja kyselee oppituntien aikana paljon. Chaudron 

(1988) väittää, että opettaja kyselee vain 20-40% opetusajasta, jota aiemmin Tsui (1985) 

on todennut, että opettaja kyselee lähemmäs 70% oppituntien ajasta. Tarkkaa 

kysymysten määrää on vaikea arvioida tarkasti, koska se riippuu paljon opettajasta ja 

luokasta. Tärkeää on kuitenkin huomata se, että kysymyksiä esitetään suhteessa paljon 

oppitunnin kestosta. Wells (1986) pohti artikkelissaan että, koska opettajat puhuvat 

suurimman osan (n. 70%) oppitunnin ajasta, oppilaiden puheenvuoroille ei jää juurikaan 

aikaa. Enintään oppilas voisi siis puhua vain 30% ajasta ja sekin aika pitäisi jakaa 

muiden oppilaiden kanssa. Kyseisestä ajasta pitäisi jäädä vielä aikaa vastaamisen lisäksi 

tehtävien tekemiseen ja muuhun hiljaiseen työskentelyyn. Toki tuohon 30% kuuluu 

myös aina oppilaan responssiaika, kun oppilas miettii vastauksen ja viittaa. Wells 

(1986) haluaakin työssään painottaa, että oppilaat puhuvat erittäin vähän koulussa ja 

puhuessaan vastaavat yleensä kysymyksiin vain yksinkertaisin lausein.  
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Toinen tärkeä tekijä, joka opettajan tulisi ottaa huomioon kysymyksiä 

esittäessään, on riittävän pitkän responssiajan antaminen oppilaalle. Responssiajalla 

tarkoitetaan sitä aikaa, mikä kuluu siitä, kun opettaja esittää kysymyksen ja oppilas 

miettii vastauksen ja viittaa. Morgan ja Saxton (1991) havaitsivat, että opettaja odottaa 

keskimäärin vain yhden sekunnin, mikä oli suurimmalle osalle oppilaista liian vähän 

aikaa miettiä vastausta ja viitata. He suosittelivat, että opettajat yrittäisivät pidentää 

tarjoamaansa responssiaikaa kolmeen sekuntiin. Jo aiemmin Schell (1989) on todennut 

saman responssiajanmerkityksen oppilaan kannalta. Hän on kuitenkin myös kiinnittänyt 

huomiota siihen, että opettaja saattaa vain osoittaa elekielellä, kuka saa vastausvuoron, 

ilman että puhuu oppilaan kanssa, mikä ei ole suositeltavaa hyvän kanssakäymisen 

vuoksi. 

Lisäksi Scholdt (1995) havaitsi, että opettajan elekieli vaikuttaa oppilaiden 

vastaamiseen. Jos opettaja elehtii ja on koko aika oppilaan näkyvillä, kuten perinteisessä 

luokkahuoneessa (ei etäopetuksessa, videoissa tmv.), oppilaat ovat aktiivisempia kuin 

silloin, kun opettaja ei ole nähtävillä. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että 

etäopetuksessa oppilaat eivät voi lukea opettajan elekieltä, mikä poissulkee yhden 

kommunikointikanavan oppilaiden ja opettajan välillä. Luokkahuonetilanteessa on 

tärkeää ylläpitää toimivaa kommunikointia koko ajan. Tämä ajatus on taustalla 2000-

luvun taidoissakin, joihin yhdeksi osaksi on laskettu kommunikointi ja yhteistyötaidot 

(collaboration, communicatio) (P21 Framework Definitions 2015). 

Morgan ja Saxton (1991) ja sitä ennen Welss (1989) ehdottavat, että 

saadakseen mahdollisimman monen oppilaan vastamaan, opettajan esittämän 

kysymyksen pitäisi olla mahdollisimman lyhyt, ytimekäs, yksinkertainen ja helposti 

vastattavissa. Tämä vähentäisi heidän mukaansa myös oppilaan vaaraa vastata 

kysymyksen ohi ja saisi oppilaan helpommin osallistumaan tuntiin. Cantell ja muut 

(2007) huomauttavat myös, että ei ole tarkoituksenmukaista laatia kysymyksiä, jotka 

hämäävät oppilasta tai mittaavat enemmän yksityiskohtien muistamista, kuin 

maantieteellistä ajattelua. Buttin (2011) teoksessa useammassakin artikkelissa ollaan 

huolissaan siitä, että opettaako maantieteen opettaja koulussa vain maantieteellisiä 

paikkoja vai maantieteellistä ajattelua. 

Uudempi tutkimussuuntaus onkin keskittynyt enemmän kyselytekniikkaan, 

kuin pohdintaan siitä, paljonko kysymyksiä pitäisi opettajan esittää tunnin aikana. 
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Esimerkiksi Cantell ja muut (2007) painottavat kirjassaan enemmän kysymysten 

selkeyden miettimistä kuin sitä, että kyseleekö opettaja tarpeeksi oppilailta selityksen 

lomassa.  Painoarvoa uudemmassa tutkimuksessa on saanut myös opettaja-

oppilassuhteen merkitys osallistamisen kehittämisessä. Sekä Cantellin ja muiden 

(2007), että Buttin (2011) teoksessa painotetaan opettaja-oppilas –suhteen ylläpitämistä. 

Kukaan opettaja tuskin tarkoituksella esittää huonoja kysymyksiä, koska kysymyksillä 

on kuitenkin tarkoitus ohjata ja tehostaa oppilaan oppimista. Cantell ja muut (2007) 

lohduttavat, että relevanttien kysymysten esittäminen on taito, johon opettaja 

halutessaan harjaantuu. He kehottavat opettajaa huomioimaan myös sen 

mahdollisuuden, että kysymykset saattavat ohjata oppilasta toiseen suuntaan, johon 

opettaja itse ajatteli. Opettajan kyseleminen tunnilla on osa opetusta, ja sillä on 

tarkoitus: oppilaan vastaaminen kehittää oppilaan argumentointitaitoja (Butt 2011). 

Jotta oppilas osaisi argumentoida, hänen pitäisi ensin osata käsitellä ja jäsentää ajatus. 

Tämän takia tarvitaan sekä perinteisiä tietokysymyksiä, joihin on oikea vastaus, että 

pohtimistehtäviä, joihin ei ole oikeaa vastausta.  

Schell (1989) muistuttaa artikkelissaan tosiasiasta, että opettajat, jotka kysyvät 

paljon kysymyksiä, saavat useammilta oppilailta ja enemmän vastauksia tuntinsa 

aikana. Tämä tarkoittaa, että (huonojenkin) kysymysten esittäminen, lisää oppilaiden 

aktiivisuutta tuntien aikana. 

 

Erilaisia kyselytekniikoita 

 

IRF – tekniikka (Initiate, Response, Feedback) – Oikein/väärin –kysymykset 

Tämä on perinteinen luokkahuoneessa käytössä oleva kyselytapa. Tällöin opettaja 

esittää kysymyksen, johon oppilas vastaa ja opettaja antaa palautteen, oliko vastaus 

oikein tai väärin. Tätä kyselytekniikkaa käytettäessä on tärkeää huolehtia, että 

kysymykseen on selkeä vastaus. Cantell ym. (2007) muistuttavat, että tällaisiakin 

kysymyksiä tarvitaan, koska näihin oppilaiden on helppo vastata ja vastaustilanne on 

nopeasti ohi oppilaan kannalta, mikä lisää oppilaan osallistumista. Butt (2011) kuitenkin 

kritisoi pelkästään tällaista kyselytekniikkaa, koska vastaaminen edellyttää pelkkää 

ulkoa oppimista eikä niinkään maantieteellisen ajattelun hyödyntämistä. William (2014) 

huomauttaa myös, että näillä kysymyksillä opettaja pystyy arvioimaan vain muutamaa 
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oppilasta (niitä, jotka vastaavat) ja yleensä yhtä oppilasta per kysymys. Muista 

oppilaista opettaja ei saa selville tieto- ja taitotasoja. Tätä ongelmaa opettaja voi 

tasoittaa Williamin mukaan satunnaisella kyselyllä. 

 

IRE – tekniikka (Initiate, Response, Evaluation) - Pohdintatehtävät 

IRF-tekniikan sijaan William (2014) kehottaa käyttämään ennemmin IRE-tekniikkaa. 

Se eroaa IRF-tekniikasta siinä, että sen sijaan, että opettaja kertoisi vain, onko vastaus 

oikein tai väärin, vastausta ennemminkin tarkasteltaisiin yhdessä. Tällaisessa 

tekniikassa, vastauksen ei tarvitse olla yksiselitteinen, vaan voidaan käsitellä 

esimerkiksi mielipiteitä, perustella niitä ja pohtia perusteluja itsessään. William tosin 

huomasi, että tällöin itsevarmemmat oppilaat hyötyvät ja vastaavat ujoja oppilaita 

helpommin. Ujot oppilaat jättivät helposti osallistumatta, koska olisivat joutuneet 

olemaan kauemmin äänessä.  

 

Kyllä-ei –kysymykset  

Lee (2008) pohtii artikkelissaan kyllä-ei –kysymysten hyödyntämistä opetuksessa. Tällä 

hän tarkoittaa kysymyksiä, joihin oppilas vastaa vain kyllä tai ei. Kysymysten tulee 

tällöin olla helppoja ja yksinkertaisia. Leen mielestä tällaisten kysymysten paras anti 

tulee siinä, että tällaiset kysymykset voivat olla retorisia ja viedä opetusta eteenpäin 

ilman, että opetusta tarvitsee keskeyttää viittaamisen takia, eikä siihen kulu silloin aikaa. 

Oppilas voi esimerkiksi miettiä vastauksen mielessään ja tulee siten keskittyneeksi 

opetukseen. Kysymykset voivat olla myös sellaisia, joihin oikeasti halutaan vastaus.   

 

Ongelmakeskeiset kysymykset 

Luonnontieteille tyypillinen lähestymistapa on ongelmakeskeisyys. Schell (1989) 

varsinkin näkee tämän tavan tärkeänä oppilaan oppimisen kannalta. Tällöin oppilaalle 

esitetään kysymyksiä ongelmalähtöisesti ja oppilaan tarkoitus on kehittää ratkaisu 

ongelmaan. Tutkimuksessa todetaan, että mikäli opettaja esittää kysymyksiä 

ongelmalähtöisesti, tunnit ovat osallistavampia ja oppilaat kiinnostuneempia kuin 

silloin, jos opettaja vain luennoi luokan edessä ja oppilaat kuuntelevat. Oppilaiden 

aktiivisuustaso laskee Schellin (1989) mukaan selvästi, jos oppilas ei joudu pohtimaan 

opetettavaa asiaa. Butt (2011) toteaa saman asian ja esittää ongelmakeskeisyyttä erittäin 
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hyväksi maantieteen lähestymistavaksi, koska se kehittää oppilaan argumentointitaitoja 

ja maailmanlukutaitoa. 

 

Aineiston keruu ja menetelmä  

 

Aineiston keruu ja tutkimuskohde 

Tuomen ja Sarajärven (2004) mukaan kysely on hyvä tapa kerätä laadulliseen 

tutkimukseen aineistoa ja toimii erityisesti silloin, kun halutaan kysyä henkilöltä 

itsellään, miksi hän toimii tai tekee näin. Minun tutkimukseni koskettaa nimenomaan 

oppilaan omaa kokemusta osallistumisesta ja kuinka he kokevat eri käytänteiden 

vaikuttavan heidän osallistumiseensa tunnilla. Koska tutkimuskysymykseni on 

henkilökohtainen ja oppilasriippuvainen, on järkevää, kysyä asiaa oppilaalta itseltään. 

Aineisto kannattaa kerätä oppilailta itseltään, koska he ovat joka päivä osana kyseistä 

viittaamis- ja vastaamisprosessia yläkoulussa ollessaan ja elävät kyseisen ilmiön 

välittömässä läheisyydessä. He tekevät joka päivä päätöksiä siitä, osallistuvatko tuntiin 

vai eivätkö, vastaavatko opettajan kysymyksiin vai eivät. He siis täyttävät 

tutkimuskohteen vaatimuksen siitä, että kyselyyn vastaavien ihmisten pitää tuntea ilmiö 

johonka liittyen he kyselyssä vastaavat (Tuomi ja Sarajärvi 2004). 

Tuomen ja Sarajärven (2004) mukaan toinen hyvä tapa tällaisessa tilanteessa 

aineiston keräämiseen olisi haastattelu, koska siinäkin voitaisiin henkilöltä itseltään 

kysyä asiaa. He kuitenkin huomauttavat, että kyselyaineistoa voidaan kerätä 

henkilökohtaisesti useammalta ihmiseltä samassa ajassa kuin yhden ihmisen haastattelu. 

Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä vaatii kuitenkin enemmän aikaa oppilailta ja 

aineiston kerääjältä. Mukaan saaduilta luokilta oli vain yksi tunti aikaa kyselyn 

tekemiseen. Ajallisten resurssien rajallisuudesta johtuen haastatteluja ei voitu toteuttaa.  

Kyselyn lisäksi olisi voitu hyödyntää havainnointia oppilaiden 

osallistumistavoista oppituntiin. Tämä olisi tuonut tutkimukseen lisää näkökulmia ja 

olisi mahdollistanut tiedon saamista siitä, mitä oppilaat eivät vastauksissaan kerro, 

koska eivät ole niitä huomanneet tai panneet merkille. Tuomen ja Sarajärven (2004) 

mukaan jokin näistä aineiston keruutavoista riittää, vaikka useampi aineiston keruutapa 

tekee kvalitatiivisesta tutkimuksesta luotettavampaa. Tämäkin aineiston keruutapana jäi 

pois resurssien ja ajan puutteen takia. Kysely on haluttu pitää mahdollisimman 



21 

 

 

yksinkertaisena ja helposti vastattavana, koska on tiedossa, että oppilaat vastaavasti 

helposti kysymysten ohi tai eivät osaa vastata kysymyksiin, jos eivät ymmärrä niitä. 

Tämän takia en myöskään ole halunnut käyttää aineiston keruumenetelmänä avointa 

kirjoitelmaa, vaikka sillä olisi voinut saada esiin tuloksia, joita ei kyselyssä ole osattu 

kysyä. Kyselylomake on näistä syistä johtuen tehty puolistrukturoituna. 

Kyselyn kohteeksi valittu koulu valittiin tavoitettavuutensa vuoksi. Koska 

kysely on kuitenkin etukäteen tehty ja kerätään vain kerran luokalta, vastausten laadun 

parantamiseksi ja väärin ymmärrysten ehkäisemiseksi on kyselyn teettäjän hyvä olla itse 

paikalla (Tuomi & Sarajärvi 2004).  Lisäksi kohdekouluun oli ennestään jo suhteita, 

opettaja oli myötämielinen tutkimuksen tekemiselle ja rehtorilta saatiin lupa kyselyn 

teettämiseen.  Koska oppilaat olivat alaikäisiä (14-15-vuotiaita), tarvittiin heidän 

osallistumiseensa tutkimukseen vanhempien lupa. Osallistuvien luokkien vanhemmille 

lähetettiin viesti Wilman (oppilaitoksen opiskelijahallinto-ohjelman www-liittymä) 

kautta, että saako heidän lapsensa osallistua tutkimukseen (liite 1). Mikäli oppilaan 

vanhempi olisi halunnut, että lapsi ei osallistuisi tutkimukseen, pyydettiin vastamaan 

viestiin opettajalle. Osallistuminen piti kieltää erikseen, koska vanhemmat eivät 

välttämättä jaksaisi vastata viestiin, että heidän lapsensa saa osallistua tutkimukseen. 

Koska oppilaat vastaavat heidän henkilökohtaisista kokemuksistaan ja 

näkökulmistaan on tärkeää, ettei heidän henkilöllisyytensä tule ilmi muille, vaan he 

voivat säilyttää anonymiteettinsä. Tämän takia myöskään koulua ei kerrota tarkemmin. 

Oli myös mahdollista, että oppilaat eivät vastaisi kysymyksiin rehellisesti, mikäli 

pelkäisivät, että opettaja saisi tietoa heidän vastauksistaan, minkä he voisivat kuvitella 

vaikuttavan heidän arvosanoihinsa kurssista. Vastaamisen rehellisyyden tavoittamiseksi 

oppilaille kerrottiin, että heidän opettajansa ei tule näkemään lopullisia vastauksia tai 

saisi tietää, kuka vastasi ja mitä. Koska nimet tai tarkemmat henkilötiedot eivät 

tutkimuskysymysten kannalta olleet relevantteja, eikä niitä tarvittu myöhemmin 

haastatteluiden tekemistäkään varten, jätettiin kyseiset tiedot kokonaan kysymättä 

kyselylomakkeessa. Myöskään iän kysyminen ei ollut olennaista, koska on oletettavaa, 

että kaikki vastaajat ovat suurin piirtein samanikäisiä (+- 1 vuosi), koska olivat samalta 

vuosiluokalta.  

Aineiston keräämistä varten olen itse kehittänyt kyselylomakkeen (liite 2 ja 3). 

Kyselylomaketta on ennen kyselyn teettämistä testattu kolmella maantieteen oppilaalla. 
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Tällä on haluttu testata kyselylomakkeen sopivuutta tutkimukseen ja selvittää, onko 

kysymykset ymmärretty oikein. Saatujen testivastausten pohjalta on pohdittu, että 

antaako kysely vastauksia tutkimuskysymykseen. Kyselylomakkeen teossa on otettu 

huomioon, että oppilaat vastaavat parhaiten lomakkeen ensimmäisiin kysymyksiin, 

koska väsyvät vastatessaan ja vastausten taso huononee. Sen takia kysymykset 1-6 

(osio: osallistuminen) ovat tärkeimmät kysymykset tutkimukseni kannalta. Kysymykset 

1-3 käsittelevät puhtaasti oppilaiden osallistumisesta. Kysymykset 4-6 taas keskittyvät 

selvittämään, että vaikuttaako opettaja, aihe tai opetustapa oppilaan osallistumiseen 

oppitunnilla tai onko niillä merkitystä oppilaan mielestä. Muut osiot viittaaminen 

(kysymykset 7-10), vastaaminen (kysymys 11) ja aihe (12-15), joka on vahingossa 

nimetty väärin kysymyksiksi, ovat tiedon tarkentamista varten. Kysymyksillä 7-10 

tarkennetaan viittaamisen hyödyntämistä luokassa osallistumistapana ja haetaan 

tarkempia perusteluita oppilaan yleiselle kokemukselle osallistumisesta. Kysymys 11 

taas keskittyy nimenomaan luokassa käytössä olevaan osallistumistapaan ja sen 

toimivuuteen tai toimimattomuuteen. Viimeinen osio käsittelee opetuksen ja aiheen 

merkityksen selvittämistä varten. 

Kysely teetettiin keväällä 2016 ja tällöin kahdeksannella luokalla olleet 

oppilaat opiskelivat 2004 tehdyn opetussuunnitelman mukaan. Kyselyyn vastasi 41 

oppilasta, mikä Tuomen ja Sarajärven (2004) mukaan on riittävä määrä pro gradu -

tutkielmaan. Heidän mukaansa aineiston kyllääntymiseen riittävä määrä vastauksia 

laadullisessa tutkimuksessa voidaan pitää 15 vastausta. Kyllääntyneen aineiston hyvä 

puoli tutkimuksen kannalta on, että sen jälkeen lisävastaukset eivät tuo enää uutta tietoa.  

Vastauksia on kuitenkin hyvä kerätä useammalta ihmiseltä, että saatu tieto olisi jossain 

määrin yleistettävissä eikä vain paikkakohtainen ilmiö. Kuitenkin mielestäni 

yleistettävämmän tiedon saamiseen tarvittaisiin useamman koulun 

kahdeksasluokkalaisia vastaamaan kyselyyn varman kyllääntymispisteen saamiseksi 

(esimerkiksi 15 eri luokkaa), koska teoriankin mukaan suurin ero luokkien välillä on 

osallistumisessa (kts Schell 1989).   

 

Aineiston käsittely ja sisällönanalyysi 

Aineiston käsittelyyn on valittu menetelmäksi sisällönanalyysi, koska suurin osa 

kysymyksistä on sellaisia, että oppilaat vastaavat niihin avoimesti/sanallisesti selittäen, 
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minkä takia vastausten kvantitatiivinen läpikäynti olisi haastavaa. Jotta vastauksia voisi 

käsitellä kvantitatiivisesta, vastaukset täytyisi ensin luokitella, mikä vähentäisi 

vastauksista saatavan tiedon määrää. 

Sisällönanalyysi on tehty Timo Laineen (tutkija Jyväskylän Yliopisto) jaottelun 

pohjalta neljässä osassa.  

1. Valittu mikä kiinnostaa aineistossa  

2. Merkitty aineistosta asiat mitkä kiinnostavat ja kerätty ylös aineistosta  

3. Aineiston luokittelu, teemoittelu ja tyypittely 

4. Kirjoitettu yhteenveto 

Palautetut kyselylomakkeet on ensimmäisenä numeroitu 1-41, jolloin paperiin 

viittaaminen onnistuu numerolla ja helpottaa aineiston käsittelyä. Tämän jälkeen 

lomakkeista on kysymys kerrallaan kerätty vastauksia Excel-taulukkoon. Kysymykset 

on käsitelty aiheryhmittäin. Aiheryhmän kaikki vastaukset on kerätty yhteen 

muodostaen kysymyspatterit (kysymyspatterit: 1-3, 4-6, 7-9, 10, 11, 12-13, 14-15; kts. 

liite 2 ja 3). Tällä tavalla ne on käsitelty myös käsittelyn jatkovaiheissa ja tuloksissa. 

Tämä käsittää Laineen mukaisen analyysin tekemisen ensimmäisen vaiheen. 

Toisena vaiheena vastausten puhtaaksi kirjoittamisen lomassa on kerätty ylös 

erillisiä kiinnostavia vastauksia, että niihin olisi helppo myöhemmin palata 

sisällönanalyysiä tehtäessä. Kiinnostavaksi vastaukseksi on kirjoitettu ylös oppilaiden 

antamia mielipiteitä tai selkeä perustelu. 

Kolmas vaihe aineiston luokittelu on tehty aineistolähtöisesti, eikä sen 

tekemisessä ole otettu huomioon aiempaa teoriaa tai käytänteitä, koska ne olisivat 

voineet vaikuttaa saatuun aineistoon ja sitä kautta siitä tehtäviin huomioihin. Tämä on 

tyypillinen tapa kokemiseen liittyvissä tutkimuksissa, joissa painopisteessä on 

tutkimuskohteen oma tulkinta (Tuomi & Sarajärvi 2004). Tutkimuksen tarkoituksena 

kun on saada selville teoreettinen ymmärrys, kuinka oppilas kokee osallistumisensa 

oppituntiin ja osallistumisen vaikutuksiin. Tässä vaiheessa ylös kirjoitettuja vastauksia 

on luettu useaan otteeseen ja on pohdittu, mitkä tekijät yhdistävät erilaisia vastauksia.  

Kysymyspatterista 1-3, jotka kuuluivat osallistumisen osioon kyselyssä, on 

kirjoitettu ylös ainoastaan oppilaan ilmoittama osallistumismenetelmä. Tämän jälkeen 

on laskettu ilmoitettujen tapojen määrä yhteen ja etsitty käytössä olevaa tapaa ja 

toiveita, joita oppilailla on osallistumiseen tavan suhteen. Kysymyksistä 4-6, jotka 
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kuuluivat myös osallistumisen osioon kyselyssä, on kirjoitettu ylös ensin annettu ei- tai 

kyllä–vastaus ja erikseen perustelu vastauksen takana. Kaikki oppilaat eivät kuitenkaan 

olleet antaneet perustelua tai olivat jättäneet vastauksen tyhjäksi. Tyhjätkin vastaukset 

on kirjattu ylös, mutta niitä ei ole tarkemmin huomioitu analyysissä. Perusteluista on 

etsitty kysymyskohtaisesti teemoja vastausten takana ja tutkijan mielestä 

informaatiorikkaat vastaukset on kerätty erikseen talteen, jotta niitä voi hyödyntää 

esimerkkivastauksina tuloksissa. 

Kysymykset 7-9, jotka kuuluivat viittaamisen osioon, on poimittu ylös 

oppilaan antama viittausaktiivisuus. Tämän lisäksi on huomioitu oppilaan perustelut 

viittaamiseen ja viittaamattomuuden taustalla (kysymykset 8, 9), jotka on luokiteltu 

aineistosta löytyvien teemojen mukaan ja laskettu myös teemojen ilmentymisen määrä. 

Kysymys 10, joka kuului 7-9 kysymysten lisäksi viittaamisen osioon, on käsitelty 

yksinään, koska se on ollut kysymyksenä kolmiosainen (kohdat 10A, 10B ja 10C).  A-

osasta on kirjoitettu ylös oppilaan kertoma muu osallistumistapa, kuin viittaus. 10B- ja 

10C–kohdista on kysymysten 8 ja 9 tavoin kerätty ylös oppilaan antama perustelu ja ne 

on teemoiteltu.  

Kysymys 11, vastaamisen osio kyselyssä, on ollut myös kolmiosainen (kohdat 

11A, 11B ja 11C) ja käsitelty sen takia yksinään. 11A-kohdasta on kirjattu ylös oppilaan 

antama vastausvuoronhakumenetelmä. 11B- ja 11C–kohdasta on ensin kirjattu ylös 

oppilaan antama kyllä- tai ei–vastaus ja tämän jälkeen erikseen perustelut mielipiteen 

takana. Perustelut olisi ollut tarkoitus teemoitella tai yrittää etsiä, onko vastauksissa 

havaittavissa teemoja, mutta koska näihin kysymyksiin oli jätetty paljon tyhjiä 

vastauksia, kunnollinen teemoittelu ei onnistunut. Tämän takia saatuja vastauksia on 

pohdittu erillisinä. 

Kysymykset 12 ja 13 käsittelevät aiheita. Tulostusvirheen takia oppilaille 

annettuun kyselyyn oli kuitenkin päätynyt otsikoksi kysymykset eikä aiheet. 

Kysymyksistä 12 ja 13 kerättiin kysymyksittäin ylös oppilaiden antamat vastaukset ja 

ne teemoiteltiin kysymyksittäin. Viimeinen kysymyspari muodostuu kysymyksistä 14 ja 

15, jotka käsittelivät oppilaan omaa halua osallistua tuntiin. Vastauksista kerättiin ylös 

oppilaan antama osallistumistapa. Näihin kysymyksiin ei kuitenkaan oltu pyydetty 

perusteluita, joten oppilaat eivät niitä kertoneet, eikä niitä voitu sen takia syvällisemmin 
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pohtia. Perusteluja ei oltu pyydetty, koska kysymykset 12-15 oli tehty kyselyyn 

lisätiedon tarpeessa, eivätkä ne antaneet suoranaisia vastauksia tutkimuskysymyksiin. 

Neljäntenä vaiheena on kirjoitettu yhteenveto kysymyspattereista, mikä näkyy 

tuloksina, joita on sitten myöhemmin pohdittu syvällisemmin pohdinnassa ja etsitty 

yhteyksiä taustalla olevaan teoriaan. 

 

Tulokset 

 

Osallistumismenetelmät maantiedon oppitunnilla 

 

Kysymykset 1-3 

Kaikki oppilaat tunnistivat vähintään yhden käytössä olevan työtavan (kysymys 1, liite 

2). Oppilaan antamassa vastauksessa tunnistettujen osallistumistapojen määrä vaihteli 

yhdestä kuuteen. Sen sijaan kysymyksiin 2 ja 3 (liite 2) oppilaat jättivät tyhjiä 

vastauksia tai sanoivat etteivät tiedä. Mainittujen osallistumistapojen määrä vaihteli 0-3 

(kuva 3). Mainituin käytössä oleva osallistumistapa on kuuntelu. Lisäksi itsenäinen 

työskentely ja viittaaminen ovat käytössä olevia osallistumistapoja oppilaille. Myös 

huutelu on tapa, joka on käytössä oppitunneilla, mutta jota noin puolet (20/41) ei 

oppitunneilla halua käytettävän. Se onkin useimmin mainittu osallistumistapa, jonka ei 

pitäisi olla käytössä oppilaiden mielestä vastaustapana. Myös riehuminen ja häiriköinti 

ovat tapoja, jotka oppilaat haluaisivat pois käytöstä, kuten leikkiminenkin. 

Osallistumistavoista koostettu diagrammi ei kerro osallistumistavan 

esiintymisen määrää tunnilla, vaan se kertoo vain osallistumistavan esiintymisestä. 

Esimerkiksi ryhmätyöt mainitaan usein, mutta monessa vastauksessa on huomautus, että 

niitä on oppitunneilla harvoin. Tämä näkyy myös siinä, että oppilaat toivovat, että 

ryhmätöitä tehtäisiin oppitunneilla useammin.  
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Kysymykset 4-6 

Neljänteen kysymykseen suurin osa oppilaista (29/41) vastasi, että opettaja vaikuttaa 

oppilaan osallistumiseen (kuva 4). Tästä vastausjoukosta löytyi kolme teemaa, jotka 

ovat opettajan opetustapa, opettajan luonne ja opettajan pätevyys. Alla on oppilaiden 

antamia perusteluita opettajan vaikuttamisesta osallistumiseen. 

 

Kuva 3. Osallistumistavat maantiedon oppitunnilla (kysymykset 1-3). 



27 

 

 

 

 

 

Opetustapa 

” Jotkut kertovat vain kokemuksia ja toiset vain opettavat kappaletta” 

” Jos opettaja valitsee vastaajiksi aina samat ihmiset, jotka tietää olevansa 

hyviä silloin, muut ei saa mahdollisuutta (tätä tapahtuu usein)” 

”… mm. opettajan kysymykset vaikuttavat viittaanko” 

 

Opettajan luonne 

” Jos opettaja on mukava kivempi keskittyä” 

” Jos opettaja on tiukka ja pitää kurin, niin olemme hiljempaa” 

” Jos on mukava opettaja, niin puhun enemmän” 

”Jos opettaja on innostunut aiheesta, niin innostus tarttuu, mutta jos ei 

kiinnosta, niin sitten on tylsää opiskella” 

 

Opettajan pätevyys 

”Sen pitää osata opettaa jotain, muuten ei ole motivaatiota asiaan” 

”Opettaja puhuu ohi aiheen” 

 

Yllä mainituista vastauksista voi havaita sen, että opettajan vaikutus oppilaan 

osallistumiseen voi oppilaan kokemuksen mukaan olla osallistumista lisäävää tai 

osallistumista vähentävää. Kaksitoista oppilaista oli sitä mieltä, että opettaja ei vaikuta 

Kuva 4. Oppilaan osallistumiseen vaikuttavat tekijät (kysymykset 4-6). 
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oppilaan osallistumiseen ja tätä he perustelivat sillä, että osallistuvat aina opettajasta 

riippumatta samalla tavalla. Joukossa oli myös paljon vastauksia, joissa ei oltu 

perusteltu mielipidettä siitä, miksi opettaja ei vaikuta osallistumiseen. 

 

Opettaja ei vaikuta osallistumiseen 

”Ei ole väliä” 

”Ei vaikuta aiheen kiinnostavuuteen” 

”Osallistun aina tunnilla” 

”Teen kuin itse haluan” 

 

Viidennen kysymyksen vastauksista voidaan havaita, että opettajan vaikutusta 

suuremmaksi oppilaat mielsivät itse käsiteltävän aiheen vaikutuksen (kuva 4). 32/41 

oppilaasta oli sitä mieltä, että aihe vaikuttaa oppilaan osallistumiseen. Jos aihe oli 

oppilaasta mielenkiintoinen, hän osallistui mieluummin oppituntiin. He jotka 

perustelivat, ettei aihe vaikuta maantiedon oppituntiin osallistumiseen perustelivat sen 

yleensä sillä, että maantieto itsessään ei kiinnosta heitä. Toinen perustelu oli, että 

oppilas pyrki osallistumaan aina aiheesta riippumatta. 

 

Aihe ei vaikuta osallistumiseen 

Maantieto 

”Kun ei kiinnosta maantieto” 

”Kaikki maantiedossa on tylsää, niin ei jaksa” 

 

Osallistuu samalla tavalla 

”Kuuntelen aina mieluiten” 

 

 

Aihe vaikuttaa osallistumiseen 

Mielenkiintoisuus 

”Jos aihe ei kiinnosta, ei kiinnosta olla mukana” 

”Kiva aihe, niin on kiva työskennellä” 

”Jos en tykkää aiheesta, en keskity” 

”Viittaan enemmän jos on mielenkiintoinen aihe” 
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Ennakkotietoa 

”Jos asia on tuttua viittaan ahkerammin” 

”Viittaan vähemmän jos en tiedä” 

”Vain jos aihe on vaikea” 

 

Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin opetustavan mahdollista vaikutusta oppilaan 

osallistumiseen tunnilla. Tämä oli oppilaille ilmeisesti hieman vaikea asia käsittää, 

koska siihen vastattiin sekä, ettei oppilas tiedä vaikuttaako opetustapa, tai sitten jätti 

vastauksen tyhjäksi. Vastanneista (35/41) noin puolet (18/41) oli sitä mieltä, että 

opetustapa vaikuttaa heidän osallistumiseen ja noin puolet (17/41) taas, että se ei 

vaikuta. Vaikuttamattomuus jätettiin usein perustelematta (12/17). 

 

Opetustapa ei vaikuta 

”Ei oikeastaan” 

”En osaa sanoa” 

”Opetustapoja on paljon erilaisia, mutta pyrin opiskelemaan kaikilla 

tunneilla” 

 

Opetustapa vaikuttaa 

”Jos tylsä opetustapa en ole niin aktiivinen” 

”Jollain tavalla” 

”Monipuolista pysyy virkeänä” 

”Jos opettaja vain puhuu koko ajan se on tylsää” 

”Huono tapa tekee turhautuneeksi” 

”Ei saa olla pelkkää selostusta, ei opi  mitään” 

”Jos opettaja osaa tehdä asiasta mielenkiintoisen osallistuminen on 

mukavampaa” 

”Jos saa selata netistä ja kysellä frendeiltä opiskelu on aktiivisempaa” 

”Kyseleminen tunneilla helpompi osallistua, kuin opetustapa on 

selittäminen” 
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Viittaaminen maantiedon oppitunnilla 

 

Kysymykset 7-9 

Suurin osa oppilaista osallistui maantiedon tuntiin viittaamalla, vain yksi vastanneista ei 

viitannut koskaan. Vastaavasti kaksi oppilaista kertoi viittaavansa aina (kuva 5). Yleisin 

perustelu viittaamisen taustalla oli, että oppilas tietää vastauksen (26/41 kuva 6), ja 

viittaamattomuuden taustalla, että oppilas ei tiedä vastausta (24/41 kuva 7).  

 

 

 

 

 

Toinen tärkeä tekijä viittaamisen taustalla oli halu. Perusteluna oli halu ihan vain 

osallistua, kommentoida tai kysyä jotakin. Viittaamisella oppilas halusi usein osoittaa 

omaa tietämystään tai aiheosaamista. Kaksi oppilaista kertoi viittaavansa sen takia, että 

saisi paremman numeron. Kaikkiaan viittaamisen syistä muodostui seitsemän teemaa: 

tietäminen (26), osaaminen (6), haluaminen (4), kommentointi (4), lisäkysymys (4), 

helppous (3) ja palkinto (2) (kuva 6). Oppilaat kertoivat perusteluita yleensä vain yhden, 

mutta muutama oppilaista kertoi useammankin taustasyyn viitata. 

 

Kuva 5. Kuinka usein oppilas osallistuu oppituntiin (kysymykset 7 ja 10). 
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Tietäminen 

”Tiedän vastauksen” 

”Viittaan jos tiedän vastauksen” 

 

Osaaminen 

”Osaan varmasti” 

”… koska joskus osaan” 

 

Haluaminen 

”… koska haluan vastata” 

”… että voin sanoa vastauksia” 

 

Kommentointi 

”…on asiaa.” 

”…kiinnostava aihe.” 

” …lisään jotain.” 

 

Lisäkysymykset 

”Jos jokin asia jää epäselväksi tai haluan tarkennusta” 

Kuva 6. Oppilaan viittaamisen syy (kysymys 8). 
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 ”On kysyttävää” 

 

Helppous 

”Jotkut kysymykset ovat helppoja” 

 

Palkinto 

”Saan nostettua numeroa” 

 

Viittaamattomuutta oppilaat perustelivat sillä, etteivät jaksaneet tai heitä ei kiinnostanut. 

Myös epävarmuus mielessä olevan vastauksen oikeellisuudesta, vaikutti 

viittaamisinnokkuuteen. Viittaaminen ei tuntunut luonnolliselta silloin, kun aihe oli 

vieras. Yksi vastaajista kertoi syyksi sen, että hän ei viittaa koska kyseessä on 

maantieto. Kysymykseen 9 muodostui kuusi teemaa: tietämättömyys (24), 

kiinnostamattomuus (5), jaksamattomuus (3), aiheen vieraus (2), epävarmuus (2) ja 

maantieto (1) (kuva 7). Seitsemän oppilaista ei perustellut viittaamattomuuttaan 

mitenkään. Alla on teemoittain listattuna esimerkkivastauksia. 

 

 

 

 

Kuva 7. Oppilaan viittaamattomuuden syyt  (kysymys 9).  
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Tietämättömyys 

”Jos en tiedä” 

”En tiedä vastausta” 

 

Kiinnostamattomuus 

”…koska kiinnostus 0/5” 

”Aihe ei ole mielenkiintoinen” 

 

Jaksamattomuus 

”Ei jaksa” 

”Kos ei aina jaksa” 

 

Aiheen vieraus 

”Jos aihe on vieras” 

 

Epävarmuus 

”En ole varma” 

”Jos vastaan väärin, niin ei edes mua kiinnosta” 

 

Maantieto 

”… koska en ole hyvä maantiedossa” 

 

Vastaamistavat maantiedon tunnilla 

 

Kysymys 10 

Viittaamisen tavoin myös muita osallistumistapoja oppilaat käyttivät välillä (kuva 5 s. 

30). Viisi oppilaista vastasi, että eivät koskaan käytä muita osallistumistapoja. 

Oppilaille vaikutti myös olevan vaikeaa nimetä muita tapoja osallistua, tai ne miellettiin 

huonoiksi jo lähtökohtaisesti. Mainituin tapa osallistua maantiedon tuntiin oli huutelu 

(kuva 8), josta painotettiin, että joskus se oli suotavaa ja opettajan antama tapa, jolloin 

se ei häirinnyt oppituntia. Joskus taas kyseessä oli tylsyys tai, että oppilas ei jaksanut 

odottaa omaa vastausvuoroaan, jolloin huutelu koettiin häiritseväksi sekä melun takia, 
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että oikean vastauksen kuulemisen takia. Jos opettaja ei kysellyt tai oppilaalla oli 

muuten tylsää, niin huutelu ja kaverin kanssa keskustelu aiheen ohi olivat suosittuja 

tapoja osallistua. 

 

 

 

 

Toiseksi mainituin tapa osallistua tuntiin oli keskustelu aiheesta (8). Tätä perusteltiin 

sillä, että tunnit ovat mukavampia. Sekä koko luokan kanssa olevat keskustelut ja 

kaverin kanssa olevat keskustelut (4) koettiin mielekkäiksi, kunhan ne olivat aiheesta. 

Mikäli keskustelu ei ollut aiheesta tai harhautui, niin oppilaat kokivat keskustelun 

meluna. Lisäksi mainittu tapa osallistua oppituntiin oli itsenäinen työskentely (6). 

Tämän yleisin perustelu oli oppilaan halu oppia. Muita osallistumistapoja, joita 

mainittiin olevan, olivat kuunteleminen (3) ja kyseleminen (3). Kuuntelu oli oppilaista 

hyvä tapa, kunhan se ei ollut koko tunnin kestävää, silloin se miellettiin tylsäksi. 

Kuuntelun ohessa mainittiin myös tarve esittää kysymyksiä aiheesta (3). Osa oppilaista 

mielsi osallistuvansa tuntiin jo tulemalla paikalle (3). Yksittäin mainittiin vielä 

ryhmätyöt (1) tai jokin muu opettajan vaatima tapa (1), joita käytettiin tunnilla.  

Oppilaiden syistä osallistua tuntiin (kysymys 10B) muodostui yhdeksän teemaa 

(kuva 9). Oppilaat tunnistivat käytössä olevia osallistumistapoja kaikkiaan yhdeksän 

erilaista. Vaikka viittaamisen ohessa olikin käytössä muita osallistumistapoja, niin 

vastauksista kävi ilmi, että oppilaat kaipasivat lisäksi erilaisia osallistumistapoja 

käyttöön. Syitä osallistua oppituntiin muilla tavoin, kuin viittaamalla olivat: halu oppia 

Kuva 8. Osallistumistavat joilla oppilas osallistuu maantiedon tuntiin viittaamisen lisäksi 

(kysymys 10 A). 
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(6), tuntien mukavuus (5), jaksamattomuus (5), tylsyys (3), opettajan vaatiminen (2), 

palkinto (2) ja ryhmäpäine (1). Oppilaat kokivat, että tunnit olivat mielekkäämpiä ja 

heidän oli helpompi osallistua, kun oli muutakin tekemistä tunnilla, kuin vain kuuntelu. 

Vaikuttaa siltä, että otannan perusteella oppilaiden on vaikea keskittyä kuuntelemaan 

koko tuntia, vaan kaivataan muutakin tekemistä. Lisäksi syistä oppilaille osallistua 

tuntiin muulla tavoin kuin viittaamalla, korostui se, ettei oppilas jaksa viitata. Muita 

syitä olivat myös tylsyys tai kysymysten puute. Yksi oppilaista mainitsi keskustelevansa 

kaverin kanssa sen takia, ettei olisi koko tuntia vain hiljaa. 

 

 

 

 

 

Halu oppia 

”Jotta saisin enemmän tietoa” 

”Haluan oppia” 

”…koska opettajan puheet menee ohi korvien ja tieto pitää etsiä itse.” 

 

Tunnit mukavampia 

”Se on kivempaa” 

”Juttelu on kivaa” 

”Haluan tunnin olevan mielenkiintoinen keskustelun avulla” 

 

Kuva 9. Oppilaan syyt osallistua maantiedon tuntiin muuten kuin viittaamalla (kysymys 10B). 
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Jaksamattomuus 

”En jaksa viitata” 

”Jos ei jaksa viitata” 

 

Opettaja vaatii 

”Jos ei kysytä kysymyksiä ei tarvii viitata/vastata” 

”Jos tarvitsee” 

 

Tylsyys 

”Etten olisi koko tuntia hiljaa” 

”…jos opea ei jaksa kuunnella, niin kehittelee jotain siihen liittyvää, käskee 

esim toisten kysy tyhmiä kysymyksiä.” 

 

Palkinto 

”Mahdollisuus vaikuttaa numeroon” 

 

Ryhmäpaine 

”Koska muutkin keskustelee” 

 

 

Mainituin syy siihen, ettei oppilas osallistunut muilla tavoin, kuin viittaamalla oli 

tapojen puute tai kuten osa korosti hyvien tapojen puuttuminen (kuva 10).  Kysymyksen 

10C pohjalta muodostui viisi teemaa, joilla oppilaat perustelivat osallistumattomuuttaan 

muilla tavoin kuin viittaamalla. Teemoiksi muodostuivat: tapojen puute (8), 

haluttomuus (3), tietämättömyys (3), jaksamattomuus (2) ja hyödyttömyys (1). 24 

oppilaista jätti kertomatta täysin, miksi jättää osallistumatta oppituntiin. 

 



37 

 

 

 

 

 

Tapojen puute (hyvien) 

”Ei ole muita hyviä tapoja” 

”En osaa osallistua muullakaan tavalla” 

”Koska muita tapoja ei yleensä käytetä” 

 

Haluttomuus 

”En halua” 

 

Tietämättömyys 

”En tiiä” 

”En tiedä” 

 

Jaksamattomuus 

”Koska ei jaksa” 

”Viittaus on helpoin tapa” 

 

Hyödyttömyys 

”Jos se on vain kuuntelua” 

 

Kuva 10. Oppilaan syyt olla osallistumatta maantiedon tuntiin muuten kuin viittaamalla 

(Kysymys 10C). 
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Kysymys 11 

Kysymyksen 11A-kohtaan vastasivat kaikki oppilaat ja kertoivat, että luokassa sai 

pääsääntöisesti vastausvuoron viittaamalla. Lisäksi neljässä paperissa oli maininta, että 

joskus vastausmetodina käytettiin huutelua (joskus luvatta, joskus luvalla). 11B-

kohdassa kysyttiin, onko tapa oppilaista hyvä. Kaikki muut paitsi kaksi vastaajista olivat 

sitä mieltä, että viittaaminen oli vastaustapana hyvä. Kaksi vastanneista taas ei ollut 

varma viittaamisen toimivuudesta, mutta eivät tienneet muitakaan tapoja toimia. Yksi 

vastaajista korosti, että viittaaminen oli hyvä tapa ja huutaminen ei. Oppilaiden oli 

ilmeisesti vaikeaa vastata C-kohtaan, koska siinä oli paljon tyhjiä vastauksia tai vain 

lyhyesti ei (eli ei pitäisi olla muuta tapaa). Tässä kohtaa oli kuitenkin eniten hajontaa ja 

perustelut olivat pohtivia, pitäisikö olla toinen tapa. 19/41 vastasi vain ei, ilman 

perusteluja. 5/41 jätti kohdan tyhjäksi. 17/41 perusteli vastauksensa jotenkin (6/17 tavan 

vaihtamisen puolesta ja 11/17 tavan pitämisen puolesta).  

6/41 oli vastaamistavan vaihtamisen puolelle – ei tietoa millaiseksi tavaksi 

vaihtaa. Yksi vastauspaperi korosti sitä, että viittaaminen on tapana huono ja pitäisi 

vaihtaa pois kaikissa muissakin aineissa, eikä vain maantiedon tunneilta. 2/41 kertoi, 

että ei ole parempaakaan tapaa. 10/41 oli sitä mieltä, että viittaaminen on tapana hyvä ja 

tulee pitää käytössä. Tämä perusteltiin sillä, että se on tapa, joka jo osataan, on helppo ja 

reilu. Se todettiin myös opettajalle hyväksi, koska silloin opettaja näkee, että kuka osaa 

tai on kuunnellut tunnilla. Yksi vastaus mielsi huutamisen paremmaksi vaihtoehdoksi, 

kuin viittaamisen. Muut vastaajat eivät pitäneet huutelua hyvänä tapana vastata tunnilla, 

koska se aiheuttaa melua, häiriötä ja rauhattomuutta. Se vaikeuttaa myös vastauksien 

kuulumista, koska oppilaat puhuisivat toistensa päälle.   

Ehdotettuja vastaustapoja olivat järjestyksessä eteneminen tai vastauksen 

sanominen, jollain muulla vastauksensaamismenetelmällä. Vastaustavan vaihtamista 

kohtaan esitettiin myös argumentti sen takia, että uuden tavan oppiminen veisi aikaa. 

Yksi hyvä tapa kun jo osattiin ja kaikki tiesivät sen pelisäännöt. 
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Aiheen vaikutus oppilaan osallistumiseen 

 

Kysymykset 12-13 

Kysymykset 12 ja 13 käsittelivät aihetta ja aiheen vaikutusta oppilaan osallistumiseen. 

Suurin osa oppilaista vastasi näihin kysymyksiin yksisanaisesti mielenkiintoisiin 

(kysymys 12) ja tylsiin (kysymys 13). Mutta vastaavasti osa oppilaista kertoi ihan 

selvän aiheen, johon osallistui mielellään (kuva 11) tai aiheen johon ei halunnut 

osallistua (kuva 12). Oppilaat vastasivat yleensä 1-2 aihetta. Kummastakin 

vastausryppäästä muodostui kymmenen aiheryhmää.  

 

 

 

Mieluiten oppilaat osallistuivat heidän mielestään kiinnostavien aiheiden (9) 

käsittelyyn, mutta yhtä usein mainittiin eri maat ja kaupungit (9). Viisi oppilaista 

vastasi, ettei tiedä tai osaa sanoa, minkä aiheen käsittelyyn osallistuisi mieluiten. Tämän 

jälkeen eniten mainittiin, että matkailuun liittyvät jutut tai nähtävyydet. Lisäksi kolme 

mainitsi erikseen osallistuvuutta lisääväksi aiheeksi kotimaan. Avaruus ja hasardit 

mainittiin molemmat kolmesti. Osa oppilaista ilmoitti osallistuvansa mieluummin 

aiheiden käsittelyyn, joista heillä on jo ennakkotietoa (2). Kaksi oppilaista mainitsi 

Kuva 11. Aiheet joiden käsittelyyn oppilas haluaa osallistua (kysymys 12). 
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osallistuvansa mieluiten kaikkiin aiheisiin ja yksi oppilaista luonnonmaantieteen osa-

alueisiin. 

 

 

 

 

Oppilaat eivät halunneet osallistua tylsien aiheiden käsittelyyn, mikä selvästi miellettiin 

mielenkiintoisten aiheiden vastakohdaksi (8 mainintaa). Viidesti tuli vastaus, että 

oppilas ei tiedä tai osannut nimetä aiheita, joiden käsittelyyn ei olisi halunnut osallistua. 

Yhtä paljon mainintoja saivat myös kasvillisuus ja maantieto (5). Maantiedolla tarkoitan 

tässä kohtaa nimistön ulkoa opettelu. Pari kertaa mainittiin ilmasto ja vanha tieto. 

Samoin kaksi oppilasta vastasi, että kaikki maantiedossa on sellaista, ettei halua 

osallistua. Yksittäin mainittiin Afrikkaan, Suomeen ja karttoihin liittyvät aiheet. 

 

Kysymykset 14-15 

Kysymykset 14 ja 15 käsittelivät, kuinka oppilas haluaisi tai ei haluaisi itse osallistua 

tuntiin. Oppilaat nimesivät yleensä 1-2 tapaa, joilla eivät halunneet tai halusivat 

osallistua. Kysymyksen 14 vastauksista muodostui 7 teemaa (kuva 13): viittaaminen 

(20), keskustelu (7), kuuntelu (6), ryhmätyöt (5), kommentoiminen (4), ei mikään tapa 

(3) ja itsenäinen työskentely (2) (kuva 13). Kysymyksen 15 vastauksista muodostui 8 

teemaa: huuteleminen (11), esitykset luokan edessä (4), itsenäinen tiedonhankinta (3), ei 

Kuva 12. Aiheet joiden käsittelyyn oppilas ei halua osallistua (kysymys 13). 
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tietoa (2), viittaaminen (2), yksipuolinen aiheen käsittely (2), muistiinpanojen 

tekeminen (1) ja pistokokeet (1) (kuva 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Tapa, jolla oppilas ei halua osallistu itse maantiedon tuntiin (kysymys 15). 

Kuva 13. Tapa, jolla oppilas itse haluaa osallistua maantiedon tuntiin (Kysymys 14). 
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Mieluiten oppilas osallistui tuntiin viittaamalla (20 mainintaa). Toiseksi suosituin tapa 

oli keskustelu, jonka mainitsi kahdeksan oppilasta. Tähän ryhmään kuuluivat niin 

kaverin kanssa keskustelu, kuin koko luokan kanssa tapahtuva keskustelukin, kunhan se 

oli aiheesta. Kuusi oppilaista mainitsi haluavansa osallistua tuntiin kuuntelemalla. 

Ryhmätöitä tekemällä tuntiin halusi osallistua viisi oppilasta. Vain muutama oppilaista 

halusi tehdä itsenäistä työskentelyä tai tiedonhankintaa (2 mainintaa). Kolme oppilaista 

ilmoitti, ettei mikään osallistumistapa ollut mieluinen. 

Oppilaat eivät halunneet osallistua maantiedon oppitunteihin huutelemalla (11 

mainintaa). Lisäksi haluttomuutta osallistua aiheuttivat esitykset luokan edessä, jonka 

mainitsi neljä oppilasta. Itsenäinen tiedonhankinta tai työskentely mainittiin kolmessa 

vastausarkissa. Kahdesti oli vastattu, ettei oppilas tiedä, millä tavalla haluaisi osallistua, 

mutta niin ikään kahdesti oli vastattu myös, ettei oppilas halunnut osallistua tuntiin 

viittaamalla. Lisäksi kaksi mainintaa sai myös aiheen yksipuolinen käsittely, joka oli 

oppilaista sellainen syy, mikä vähensi oppilaan osallistumista. Yksittäin mainittiin 

lisäksi pistokokeet ja muistiinpanojen tekeminen. 

 

Pohdinta 

 

Osallistumisen edistäminen 

Maantiedon oppitunneilla mainittiin olleen käytössä 13 erilaista osallistumistapaa. 

Näistä mainituin oli kuuntelu, mikä kertoo siitä, että opettaja edelleen puhuu paljon 

oppitunneilla ja oppilaille jää passiivisen kuuntelijan rooli, mikä Howardin ym. (1996) 

mukaan on normaalitilanne perinteisessä luokkahuoneessa. Vaikka kyseinen tutkimus 

on vanha, ei tilanne ainakaan tämän otannan valossa näytä muuttuneen. Oppilaiden 

vastauksista voidaan tosin huomata, että he itse toivoisivat erilaisia opetustapoja 

käyttöön enemmän. Oppilailla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia vaikuttaa käytössä 

oleviin osallistumismenetelmiin, paitsi valitsemalla sellaisia osallistumistapoja, jotka 

muut oppilaat luokassa kokevat häiritsevinä (esimerkiksi huutelu tai luokassa kävely).  

Huutelu on aktiivista osallistumista oppituntiin oppilaan osalta, koska silloin 

oppilas saa oikeasti tehdä jotain. Pääsyynä oppilaalla hyödyntää tämänkaltaisia 

häiritseviä osallistumismenetelmiä, vaikuttaa olevan oppilaan tylsistyminen oppitunnin 

aikana tai se, että oppiaine ei kiinnosta. Vaikuttaa myös siltä, että oppilailla on halua 
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osallistua oppituntiin, mutta vain keinot osallistua paremmin puuttuvat. Miksi käytössä 

ei sitten ole juuri muita osallistumistapoja passiivisen kuuntelun ja aktiivisen 

viittaamisen lisäksi, onkin haastava kysymys. Tämä johtunee koululaitoksen historiasta 

ja siitä, että kokemusta muista osallistumistavoista ei juuri ole, eikä oppilailla ole 

vaikutusmahdollisuutta tapoihin. Tämä näkyy myös siinä, että oppilaat eivät tiedä tai 

osanneet nimetä osallistumistapoja, jotka haluaisivat käyttöön oppitunneilla. 

Oppilaiden kokeman hyvien osallistumismenetelmien puutteen taustalla 

vaikuttaa pohjimmaisena olevan osallistumismenetelmien yksipuolisuus. Oppilaiden 

tylsistymistä voitaisiin estää monipuolisemmilla ja aktiivisemmilla 

osallistumismenetelmillä. Viittaaminen, joka mainittiin useimmin aktiivisena 

osallistumismenetelmänä, ei lisää kuin yhden oppilaan osallistumista oppitunnilla, 

koska vain yksi oppilas lopulta vastaa kysymykseen. Lisäksi viittaamisen vastaustapana 

kuuluu paljon passiivista odottelua (Morgan & Saxton 1991), mikä sekin voi olla 

oppilaasta tylsää ja raskasta ja turhauttaa, koska viittaaminen ei aina johda vastaamiseen 

ja kanssakäymiseen opettajan tai muun luokan kanssa.  Oppilaat toivoivat erilaisia 

aktiivisia osallistumistapoja kuuntelun rinnalle, kuten ryhmätyöt ja keskustelut. 

Tämänkaltaisten aktiivisten osallistumismenetelmien hyödyntäminen on todettu 

vaikuttavan oppiaineen kiinnostavuuteen (Rikkinen 1999) ja siihen, että oppilas oppii 

paremmin (Butt 2011). Tuntiaktiivisuuden vaikutus numeroon ei ollut kovin usein 

mainittu syy osallistua oppitunnilla, joten en näe sen käyttöä kovin hyödyllisenä tai 

osallistumista lisäävänä tekijänä. Kuten jotkut oppilaat kertoivat, he eivät osallistu 

koskaan, mutta se ei välttämättä tee heistä huonoja oppilaita. Syynä voi esimerkiksi olla 

se, että oppilas ei välttämättä halua puhua ääneen koko luokan kuullen. Oppilas haluaa 

välttää Howardin ja muiden (1996) havaitseman oppilaiden keskittymisen kuuntelemaan 

vastausta. Tällaisessa tilanteessa oppilas kaipaa tarjolle toisenlaisen osallistumistavan 

kuin viittaamisen. 

Oppilaat totesivat, että opettaja vaikuttaa heidän osallistumiseensa kolmella eri 

tavalla: luonne, pätevyys ja opetustapa. Opettajan luonteessa näkyy oppilaiden 

vastauksista päätellen opettajan oma suhtautuminen aineeseen ja opettajan 

omakohtainen innostus tarttuu oppilaisiin, mikä muistuttaa Scholdtin (1995) 

havaitsemaa ilmiötä, että opettajan läsnäolo lisää oppilaiden osallistumista. Jos oppilas 

kokee opettajan mukavana, myös kanssakäyminen opettajan kanssa helpottuu, mikä 
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parantaa luokkahuonevuorovaikutusta, ja voi sitä kautta lisätä oppilaan osallistumista, 

minkä Scholdt (1995) huomasi myös tutkimuksessaan. Suomessa opettajan virkaan 

voidaan valita vain pätevä henkilö, mutta kuka tahansa saa toimia sijaisena. Sijainenkin 

on todennäköisesti parempi kuin ei opettajaa ollenkaan, koska oppilaat tarvitsevat 

ohjausta oppiakseen (Butt 2011). Opettaja, joka ei ole pätevä tai hahmota oppiaineen 

ydintä, puhuu helposti ohi aiheen tai ei keskity maantieteen opettamisessa olennaiseen, 

jolloin opetus muuttuu helposti maantieteestä maantiedoksi, mikä ei edistä oppilaan 

syväoppimista (Cantell ym. 2007). Tällöin oppilas ei koe osallistumista mielekkääksi 

tuntiin ja jättää helposti osallistumatta siihen. Opetustapa on asia johon opettajan voi 

olla helpoin vaikuttaa. Opettajalla on Suomessa valta valita opetusmetodinsa itsenäisesti 

ja päättää, miten luokassa toimitaan opetussuunnitelman rajoissa. Opettajat ja oppilaat 

tosin jäävät helposti tapojensa vangiksi ja voi olla vaikea keksiä, miten tilannetta voisi 

muuttaa, mikä näkyy siinä, että toivotaan jotain uusia osallistumistapoja, mutta ei 

tiedetä mitä.  

 

Viittaamisen kokemus ja hyödyntäminen osallistumistapana 

Oppilaat kertoivat seitsemän erilaista syytä osallistua oppituntiin viittaamalla, joita 

olivat tietäminen, osaaminen, halu osallistua, kommentointi, lisäkysymykset, 

kysymyksen helppous tai osallistumisesta saatava palkinto. Tärkeimpänä syynä esiin 

tullut ”tietäminen” tukee Huelser ja Metcalfin (2012) tutkimusta siitä, että oppilas 

haluaa vastata kysymyksiin oikein. Taustalla on myös opittu tapa osallistua tuntiin tällä 

tavalla, ja viittaaminen tuntuu osittain oppilaasta ennemminkin velvollisuudelta. 

Oppilaan kuuluu viitata, kun hän tietää vastauksen, muuten luokassa on hiljaista ja 

opettaja katsoo luokkaa odottaen (responssiaika: Morgan & Saxton 1991), että joku 

viimein nostaisi käden.  

Oppilaiden viittaamiseen vaikuttaa tässä kohtaa myös kysymyksen 

vaativuustaso. Oppilas haluaa vastata tarpeeksi haastavaan kysymykseen, mutta hän 

haluaa kuitenkin olla varma siitä, että vastaus, jonka hän antaa on oikea. Oppilas haluaa 

osallistua oppituntiin ja osoittaa osaamistaan luokkayhteisössä. Onhan tunti tylsä 

oppilaan kannalta, jos hän ei tee muuta, kuin istuu paikoillaan. Tämä osittain varmasti 

johtuu siitäkin, että kurssista saa paremman numeron, kun on aktiivinen, vaikka 

kyseinen syy ei vaikutakaan kaikkien oppilaiden osallistumiseen. Oppilaat kuitenkin 
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tiedostavat, että aktiivisuuden vaikutus numeroon on yleinen käytössä oleva tapa 

Suomessa (Cantell ym. 2007). Oppilailla on myös tiedonjanoa ja he esittävät mielellään 

lisäkysymyksiä tai kommentoivat opettajan opetusta, mikäli he kokevat sen 

tarpeelliseksi. Jos oppilaat saisivat enemmän puheenvuoroja oppitunnin aikana, se 

saattaisi lisätä oppilaiden osallistumista. Tätä tukee myös Howardin ja muiden tutkimus 

(1996), joka sai selville, että suurin osa oppilaista kuuntelee toisen oppilaan vastauksen, 

vaikka oppilas ei muuten kuuntelisikaan tunnilla. Tällaisessa tilanteessa oppilaan 

osallistumista vähentää Williamin (2014) havaitsema oppilaiden ujous. Ujoja oppilaita 

on vaikea saada vastaamaan koko luokan kuullen, koska se on oppilaista 

vaivaannuttavaa, mikä tuli myös oppilaiden vastauksista ilmi, kun yksi oppilaista 

mainitsi, ettei halua vastata ääneen oppitunnilla. 

Samaan ilmiöön pohjautuu Morganin ja Saxtonin (1991) havaitsema oppilaan 

tarve vastata oikein opettajan esittämään kysymykseen, vaikka näin ei voida ikinä 

olettaa tapahtuvan. Tämä oppilaan tarve tietää ja vastata oikein vähentää osallistumista. 

Huelserin ja Metcalfin (2012) tutkimuksen valossa, että opettaja arvioi vastaamista 

ääneen kuten toiset oppilaatkin mielessään, niin oppilaan osallistumista oppituntiin 

edistäisi se, että oppilaalla olisi mahdollisuus vastata väärin ilman, että hän nolaisi 

samalla itseään. Itsensä nolaaminen voi olla oppilaalle jopa pelko, joka estää 

viittaamisen jopa kokonaan opettajan kysymykseen. Tämä näkyy myös oppilaiden 

osallistumisen kokemuksina, sillä kaksi oppilasta ilmoitti, että viittaaminen 

osallistumistapana esti hänen osallistumisensa oppituntiin (vastaaja, joka ei viittaa ikinä 

ja yksi, joka ei halunnut puhua koko luokan kuullen), tarvitaan oppitunneilla 

viittaamisen lisäksi ainakin yksi muu aktiivinen osallistumistapa, joka mahdollistaisi 

osallistumisen ilman toisten oppilaiden seurantaa (kts kohta 6.3). 

Maantieteen yksi suurimmista hyödyistä oppilaan kannalta on 

argumentointitaito (Butt 2011), jota oppilas voi kehittää ainoastaan argumentoimalla. 

Kehittyäkseen oppilaan pitää saada palautetta, kuinka hän tähän kykenisi ja tätä varten 

oppilas tarvitsee aktiivista kanssakäymistä niin opettajan, kuin muunkin luokkayhteisön 

kanssa. Tämä on myös yksi syy siihen, miksi maantiede on yksi 2000-luvun taitojen 

avaintaidoista, sillä maantiede kysyy paljon ja hyötynä yhteiskunnan kannalta on 

pidemmällä aikatähtäimellä se, että oppilas pystyy vastaamaan kysymyksiin 

tulevaisuudessa peruskoulun jälkeenkin ja hyödyntämään saamaansa tietoa (kts. P21 
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Framework Definitions 2015). Viittaamisen hyödyntäminen 

vastausvuoronhakumenetelmänä on käytetyin osallistumismetodi useimmissa Suomen 

kouluissa. Jos viittaamista haluaa käyttää pääasiallisena vastausmenetelmänä, opettajan 

olisi hyvä hyödyntää mahdollisimman monia erilaisia kyselytekniikoita. Erilaisten 

kyselytekniikoiden hyödyntäminen tarjoaa osallistumistilaisuuden mahdollisimman 

monelle oppilaalle. Tarkoituksena on, että jokaiselle oppilaalle olisi tarjolla jokin 

kysymys, mihin oppilas voisi tarttua. Opettajan pitäisi siis tarjota kysymyksiä, joilla 

oppilas voisi osoittaa oman tietämisensä tai osaamisensa. Lisäksi opettajan tulisi tarjota 

tilaisuus oppilaalle kommentoida. Opettajan on hyvä myös varmistaa, että tarjolla on 

helppoja kysymyksiä ja tähdentää oppilaille, että osallistumalla saa sen paremman 

arvosanan. Osallistumisen vaikutuksesta arvosanaan toivoisin kuitenkin, että oppilaan 

osallistumattomuus ei arvosanaa laskisi, sillä osallistumistapojen yksipuolisuus ja puute 

ei ole oppilaan vika. 

Erilaisia kyselytekniikoita on paljon. Näistä IRF-tekniikka (initiate, response, 

feedback) soveltuu hyvin oppilaalle tietämisen osoittamiseen, sillä kysymys on joko 

oikein tai väärin. IRF-tekniikassa opettaja ei arvioi vastausta koko luokan kuullen, 

minkä takia oppilas pääsee nopeasti eroon vastaamistilanteesta ja pois 

huomionkeskipisteenä olosta. Kyseisen tekniikan hyödyntämisen etu oppilaan kannalta 

on siis myös Howardin ja muiden (1996) tunnistama ilmiö, että oppilaat kuuntelevat 

toistensa vastauksia, mutta eivät tässä tekniikassa pääse kuulemaan ”oppilaan” 

arviointia. Jos arviointi tosin puuttuu kokonaan, se ei välttämättä tue oppilaan 

oppimista, minkä Huelser ja Metcalf (2012) havaitsivat. IRE-tekniikka (initiate, 

response, evaluation), joka sisältää vastauksen arvioinnin, sopii kyselytekniikkana 

ulospäin suuntautuneille oppilaille, jotka haluavat osallistua ja pyrkivät pidempään 

kanssakäymiseen opettajan kanssa. Tämän tekniikan kysymykset antavat oppilaille 

myös mahdollisuuden kommentointiin ja lisäkysymyksiin, mutta kuten William (2014) 

totesi, tämä tekniikka suosii itsevarmempia oppilaita.  

Kyllä-ei –kysymykset käyvät oppituntiin, kuten IRF-tekniikkakin, mutta eivät 

vaadi välttämättä vastaamista ääneen. Opettaja voisi esimerkiksi esittää puolesta-

vastaan kysymyksiä, jolloin käden nostaminen ylös riittäisi mielipiteen ilmaisuun. 

Tällöin oppilaalla on mahdollisuus osallistua oppituntiin ja seurata muidenkin 

mielipiteitä, mikä toimisi osallistumistapana niille oppilaille, jotka eivät halua puhua 
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ääneen ja myös he pystyisivät osallistumaan oppituntiin. Tässä toki ongelmaksi voi 

myöhemmin muodostua kiusaamista, jos luokkahenki ei ole hyvä. Tämä on myös hyvä 

tapa kehittää argumentointitaitoja oppilaalle, jos oppilaalla on välillä mahdollisuus 

perustella näkemyksiään, minkä Cantell (2007) suosittelee käytettävän tämänkaltaisissa 

vastausmenetelmissä. Ongelmakeskeisten kysymysten esittäminen on erittäin osallistava 

tapa oppilaan kannalta ja tyypillistäkin luonnontieteille. Tämä lähestymistapa kehittää 

oppilaan kannalta maailmanlukutaitoa, refleksiivisyyttä ja argumentointitaitoja, jotka 

Buttin (2011) mukaan ovat tulevaisuuden kannalta hyödyllisiä oppilaille.  

Kaikissa kyselytekniikoissa on siis omat etunsa ja haittansa ja kukin niistä sopii 

tietynlaisille oppilaille. Tämän takia opettajan olisi tärkeää hyödyntää erilaisia 

kyselytekniikoita, jotta saisi mahdollisimman monen oppilaan osallistumaan 

oppitunnilla jossain vaiheessa. Oppilailla on kuitenkin selkeästi havaittavissa omat 

syynsä viitata ja osallistua oppituntiin (tietäminen, osaaminen, haluaminen, 

kommentointi, lisäkysymys, helppous, palkinto) 

 

Muiden osallistumistapojen kokemus ja hyödyntäminen 

Vastaustavan vaihdon kannalta oppilaat olivat puolesta ja vastaan. Otannan perusteella 

viittaamisesta ei kannata kokonaan luopua, koska se on oppilaille tuttu ja turvallinen 

tapa vastata. Lisäksi uuden tavan oppiminen vie aina aikaa niin oppilaalta kuin 

opettajaltakin. Vastausten valossa vaikuttaa kuitenkin siltä, että muitakin vastaustapoja 

kaivataan. Koska koulu on rakentunut pitkän historian saatossa, monet sen tavat ovat 

hyvin pysähtyneen ja usein kuulee sanottavan, että koululaitos on ainakin kymmenen 

vuotta ajastaan jäljessä. Tämä selittää mielestäni hyvin sitä, että miksi oppilaiden on 

haastavaa mieltää muita hyviä tapoja vastata oppitunnilla, koska niitä ei ole juuri 

käytössä tai edes kokeiltu. Oppilaat ehdottivat viittaamisen sijalle erilaisia 

vastaustapoja, kuten esimerkiksi järjestyksessä vastaamista ja keskustelua. Kaikki 

ehdotetut vastaustavat ovat pidemmän aikaa olleet koulumaailmassa ja sitä kautta 

osittain tuttuja oppilaille, vaikka ovatkin harvoin käytössä. Minusta onkin 

huomauttamisen arvoista, että yksikään oppilas ei maininnut osallistumistapana 

tekniikan hyödyntämistä millään tavalla, mikä on uutena tapana tullut koulumaailmaan.  

Kukaan oppilaista ei myöskään olisi sellaisenaan valmis poistamaan viittaamista 

vastausmenetelmänä, vaikka kokivat sen huonoksi.  
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On tiedossa, että kaikki oppilaat eivät opi parhaiten kuuntelemalla ja osoita 

tietämystään viittaamalla ja vastaamalla sen jälkeen opettajan kysymykseen. Oppilaat 

kuitenkin kertoivat halustaan oppia, mutta kuunteluun on vaikea keskittyä, joten he 

kaipaavat muitakin osallistumistapoja. Viittaaminen on myös oppilaista raskasta, ja 

joskus oppilas ei vain jaksa viitata, jolloin heidän mielestään on helpompaa osallistua 

tuntiin vain huutamalla vastaus ääneen. Tällöin saa varmasti oman äänensä kuuluviin ja 

suunvuoron ilman odottelua. Aktiivinen osallistuminen tukee oppimista (esim. Young 

Peoples Geographie -projekti, Butt 2011, GeoCapabilities Uhlenwinkel ym. 2016), 

minkä takia olisi tärkeää, että oppilaille tarjottaisiin erilaisia aktiivisia osallistumistapoja 

oppituntiin. 

Stewartin (2006) tarjoama vaihtoehto viittaamiselle (viittaamisen kieltäminen), 

voisi tarjota ratkaisun siihen ongelmaan, että oppilas ei jaksa viitata oppitunnilla. 

Tällöin oppilaan ei tarvitse jaksaa nostaa kättään ja nähdä vaivaa, että voisi osallistua 

oppituntiin. Toinen vaihtoehto, joka poistaisi saman ongelman viittaamisesta, on 

Ayoyagin ja muiden (2015) kokeilu viittaavasta robotista, joka tekee konkreettisen 

viittaamistyön oppilaan puolesta, jolloin oppilaan ei tarvitse itse jakaa pitää kättään 

ylhäällä. Robottien hankkiminen suomalaisiin kouluihin on kuitenkin erittäin 

epätodennäköistä, koska se vaatisi suuri investointeja kouluihin.  

Sen sijaan tekniikan hyödyntäminen vastaamisessa muuten (esim. oppilaiden 

omat puhelimet, tabletit tai tietokoneet), ovat nyt jo käytössä osallistumisessa joissain 

kouluissa. Puhelimia hyödynnetään esimerkiksi erilaisten sovellusten avulla, kuten 

Kahoot tai Socrates, jotka ovat kilpailuhenkisiä vastaussovelluksia. Ne ovat molemmat 

myös täysin ilmaisia. Ne vaativat tosin opettajalta etukäteen tehtävää työtä, että 

kysymykset ovat valmiiksi koostettuna. Tässä kohtaa puhutaan enemmän siitä että, 

voidaanko vaatia, että oppilaalla pitää olla oma puhelin tai tabletti koulua varten, koska 

yhteiskoulun on tarkoitus olla ilmainen oppilaille. Usein opettaja joutuu lisäksi 

hankkimaan lisätietoa sovelluksista ja tekniikan hyödyntämisestä, koska 

sähköistyminen kouluissa on vielä uutta ja valmiita tapoja ja järjestelmiä ei välttämättä 

vielä ole. Cobbin ja muiden (2010) tutkimus kuitenkin muistuttaa, että elektroniikan 

avulla oppilaat saadaan osallistumaan paremmin oppituntien kulkuun, vaikka niiden 

hyödyntäminen vaatiikin resursseja. 
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Tunnit olivat mukavampia oppilaista avoimen keskustelun avulla, mutta 

oppilaat kokivat sen myös häiritsevänä, jos keskustelu karkasi aiheesta. Tässä kohtaa 

päädytään siihen, että opettajaa tarvitaan ohjaamaan oppilaiden välistä keskustelua, että 

aihe pysyy maantieteessä (Butt 2011). Opetussuunnitelmassa on todettu erityisen 

tärkeäksi vuorovaikutuksen luontevuus, toimiminen ja monipuolisuus (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman… 2015), jolla yritetään lisätä oppilaan osallistumista tunnin 

kulkuun ja kehittää oppilaan omia taitoja tiedonhakuun. Oppilaan aktiivisella 

osallistumisella tuntiin on havaittu olevan yhteys oppilaan oppimisen kanssa (Butt 

2011).  Tämä todennäköisesti parantaa myös luokkahuonevuorovaikutusta, jolla voi olla 

merkitystä oppilaan viihtymiseen koulussa ja sitä kautta oppilaan omaan 

opiskelumotivaatioon. 

Oppilaiden osallistumiseen oppituntiin vaikuttaa myös ryhmäpaine. Se saattoi 

oppilaiden vastausten perusteella olla osallistumista edistävää, mutta myös heikentävää, 

esimerkiksi silloin, kun osallistumistapa oli oppilaiden mielestä jotenkin nolo tai 

oppilaat kokivat sen nolona. Vastaavasti ryhmäpaine toimi myös toiseen suuntaan: jos 

muutkin oppilaat keskustelivat, niin oppilas saattoi keskustella, koska hänen oli ikään 

kuin pakko. Tämä ei keinona ole kovin motivoiva oppilaan kannalta, koska kyseessä on 

pakko eikä vapaaehtoisuus. Oppimisen kannalta halu oppia on parempi oppimisen 

edistäjä kuin pakko (Butt 2011). Ryhmäpaine luokitellaan samaan kategoriaan tässä 

kohtaa osittain opettajan vaatimisen kanssa: opettajakin vaatii oppilaita osallistumaan 

oppituntiin. Tätä vaatimusta oppilaan kannalta tasapainottaa osallistumisen vaikutus 

numeroon. Oppilas ajattelee hyötyvänsä tästä osallistumisesta, ja se motivoi oppilasta 

osallistumaan paremmin. Opettajan vaatimus on usein perusteltu pedagogisesti ja sen 

hyödyt ja haitat opettaja on miettinyt osallistuvan oppilaan kannalta, jolloin tällaisella 

opettajan vaatimuksella osallistua ei olisi haittaa oppilaan kannalta. Tylsyys tosin saa 

oppilaan, kuten viittaamisenkin kohdalla, ohittamaan käytössä olevan osallistumistavan. 

Ehdotettuja vastaustapoja olivat järjestyksessä eteneminen tai vastauksen 

sanominen jollain muulla vastausvuoronhakumenetelmällä (mitä oppilaat eivät osanneet 

tarkemmin nimetä). Näistä järjestyksessä eteneminen on oppilaan kannalta turvallinen, 

jos kysymykset ovat valmiiksi tiedossa ja oppilas voi miettiä, mitä vastaa omaan 

kysymykseensä. Tällöin tulee siis huolehtia, että oppilaalla on tarpeeksi pitkä 

responssiaika, kuten viittaamisenkin kohdalla (Morgan & Saxton 1991). Oppilaiden 
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kokemuksen mukaan tapa oli myös reilu kaikkia oppilaita kohtaan, koska kaikki saivat 

vastata, eikä vastaaja ollut aina se sama oppilas, joka viittaa.  

Muita vastausvuoronhakumenetelmiä, joita kannattaisi kokeilla käytännössä, 

voisivat olla Williamin (2014) ehdottamat ABCD-kortit, koska ne resurssillisesti ovat 

helposti hankittavissa kouluihin. On myös mahdollista, että opettaja tai oppilaat voisivat 

tehdä kortit. ABCD-korttien käyttäminen toki edellyttää sitä, että opettajan pitäisi tietää 

kysymykset etukäteen, jotta vastausvaihtoehdot saataisiin oppilaille näkyvillä jotenkin. 

Valkotaulutkin (William 2014) voisivat toimia vastaustapana, mutta niiden 

hankkiminen jokaiseen luokkaan kaikille oppilaille vaatii rahaa. Tämän voisi ohittaa 

sillä, että pohjana käytettäisiin tabletteja (jos koulussa nämä löytyvät jo valmiiksi 

koulusta) ja niissä olevaa piirto-ohjelmaa, jolle voisi kirjoittaa lyhyen vastauksen. 

Tämän tavan käyttö vaatii opettajalta lyhyiden ja yksinkertaisten kysymysten 

muodostamista, mikä muutenkin oli suositeltavaa osallistumisen edistämisen kannalta 

(Cantell ym. 2007). Aiemmin mainitut värimukit (William 2014) eivät sovellu niinkään 

aktiiviseen kanssakäymiseen luokassa, mutta voisivat toimia itsenäisen työskentelyn 

sujumisen osoituksena, jolloin oppilas voisi saada opettajalta apua ilman, että joutuu 

hiljaisessa luokassa kysymään sitä kaikkien kuullen. 

 

Aiheen vaikutus oppilaan osallistumiseen 

Oppilaiden vastauksista oli helppo huomata, että jos aihe oli kiinnostava, niin oppilas 

halusi osallistua oppituntiin. Tämä voi johtua oppilaan halusta tietää enemmän. Siitä 

herääkin kysymys, että miten opettaja voi luoda aiheesta mielenkiintoisen ja kuinka 

opettaja saa valittua näkökulman tai opetustavan, jolla oppilas haluaa osallistua 

oppituntiin. Tähän ei suoraa vastausta saadusta otannasta löytynyt, mutta vastauksista 

voidaan huomata, että oppilaiden vastaukset eroavat aihealueiltaan, koska oppilaat ovat 

erilaisia ja heitä kiinnostavat eri asiat, minkä perusteella voisi ajatella aiheiden 

monipuolisen ja vaihtelevan käsittelyn vaikuttavan oppilaiden motivaatioon ja sitä 

kautta oppilaan osallistumiseen. Tässä kohtaa voisi myös puhua opettajan 

muuttumisesta oppimisen ohjaajaksi, jolloin tavoitteena ei ole, että opettaja opettaa 

tiedon, vaan ohjaa oppilasta itse hakemaan sitä oppilaan omista lähtökohdista käsin 

(Cantell ym. 2007; Butt 2011). Kun oppilas saa itse määrittää näkökulman käsiteltävään 

aiheeseen, niin oppilas kokee aiheen käsittelyn hyödyllisemmäksi ja 
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kiinnostavammaksi, mikä lisää oppilaan osallistumista. Tämä voi lisätä myös oppilaan 

syväoppimista ja niitä tärkeitä taitoja, jotta oppilas oppii tulevaisuudessa etsimään itse 

lisää tietoa ja opettamaan itse itseään, joka on yksi 2000-luvun taidoista ja löytyy 

opetussuunnitelmastakin L1-tavoitteena (Perusopetuksen opetussuunnitelman... 2015). 

Tylsä aihe aiheutti sen, että oppilaat eivät halunneet osallistua oppitunnin 

kulkuun. On ymmärrettävää, että jos oppilas ei koe opetettavaa asiaa hyödylliseksi, hän 

ei halua panostaa opiskeluun osallistumalla oppitunnilla. Buttin (2011) teoksessa on 

havaittu sama asia opetuksen kannalta eli koulussa ei lähtökohtaisesti kannata opettaa 

taitoja, joista ei ole hyötyä tulevaisuudessa. Tärkeä oppilaan osallistumisen kannalta 

onkin, että oppilas ymmärtää, miten aiheena oleva asia voi häntä tulevaisuudessa 

edesauttaa elämässä. Opettajan tulisikin tiedostaa jo ennen opetustapahtumaa, mitä 

haluaa oppilaan oppivan ja miksi oppilaan kannattaa se oppia. Lisäksi opettajan olisi 

saatava tämä ”hyötyajattelu” kerrottua oppilaallekin, ennen opettamista (Rikkinen 

1997). Maantiedon kohdalla löytyy myös eroa sillä opettaako opettaja maantietoa vai 

maantiedettä. Maantietoa tarvitaan pohjatietona, mutta siitä pitäisi koulussa oppia 

pääsemään pidemmälle kohti maantiedettä. Maantieteen opetuksen tarkoituksena on 

kuitenkin lopulta, että oppilas oppii luomaan uutta tietoa opitun tiedon pohjalta, minkä 

Butt (2011) huomauttaa olevan tärkeä hyöty oppilaan tulevaisuuden kannalta. Cantell 

ym. (2007) kehottavat myös opettajaa miettimään tarkemmin maantiedon ja maantieteen 

eroa kysellessään oppilailta oppitunnin aikana, etteivät kaikki esitetyt kysymykset olisi 

vain maantietoa ja mittaisi oppilaan kykyä opetella asioita ulkoa. Pohjimmiltaan 

oppilaille itselleen on kuitenkin vaikeaa hahmottaa opetustavan ja opetettavan aiheen 

vaikutusta oppilaan itsensä osallistumisen kannalta.  

 

Johtopäätökset 

Tutkimuskysymyksenä oli, että kuinka vastaustapa vaikuttaa oppilaan osallistumiseen 

oppitunnilla oppilaan näkökulmasta. Oppilaiden vastausten perusteella oppitunneilla oli 

käytössä vain vähän erilaisia vastausvuoronhakumenetelmiä, joista käytetyin on 

viittaaminen. Oppilailta tuli esille kuitenkin selkeä toive osallistumistapojen 

monipuolistamisen puolesta. Viittaaminenkin oli heistä kuitenkin tapana hyvä, eikä siitä 

tulisi luopua. Ainoastaan sen rinnalle tulisi tarjota muitakin menetelmiä.  
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Oppilaiden osallistumista voisi helpoimmin edistää monipuolistamalla 

osallistumistapoja, jotta jokaiselle oppilaalle olisi jossain kohtaa tarjolla tapa, jolla 

hänen olisi helppoa ja luontevaa osallistua oppituntiin. Hyvän 

luokkahuonevuorovaikutuksen saaminen luokkaan toimii myös edistävästi, koska kun 

suhteet ovat hyvät ja keskustelu sujuu aiheesta, tällöin oppilaat kokivat sen 

hyödylliseksi ja osallistumista edistäväksi. Oppilaat nimittäin eivät halunneet olla koko 

tuntia hiljaa paikoillaan. Hyvien tarjolla olevien aktiivisten osallistumistapojen 

vaihtelevuus todennäköisesti vähentäisi myös luokasta häiritseväksi koettua 

osallistumista. Monipuolisuudessa ja vaihtelevuudessa kannattaa kuitenkin muistaa 

määrä, sillä oppilaat voivat kokea raskaana, jos joka tunti on täysin erilainen edellisestä. 

Vastaaminen on mielestäni kokemuksena kuitenkin oppilaan kannalta 

pidempikestoinen kokemus, ja opettajan tai luokan reagoinnilla vastaukseen voi olla 

vaikutuksia oppilaan tulevaan viittaamis- ja vastaamiskäytänteisiin ja sitä myöten myös 

osallistumiseen tunnilla. Vaikka itse vastaamistilanne onkin lyhyt ja loppuu opettajan 

reagointiin, oppilaalla vastaamiskokemuksen läpikäynti voi vielä jatkua pitkään. Tällöin 

palataan taas siihen, että hyvä luokkahuonevuorovaikutus tukee oppilaan osallistumista 

oppituntiin. Opettajan olisi myös hyvä pohtia kyselytekniikkaa ja kysymysten 

vaihtelevaa tasoa, että saa mahdollisimman monen oppilaan osallistumaan.  

Oppilaiden oli vaikeaa arvioida aiheen vaikutusta osallistumisensa kannalta. 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kun oppilas saa itse määrittää näkökulman tai aiheen 

keskiön voi osallistuminen lisääntyä, koska oppilaalla on enemmän mielenkiintoa 

aiheeseen. Tämä voi lisätä puolestaan oppilaan syväoppimista ja oppimaan oppimista. 

(L1-tavoite: Perusopetuksen opetussuunnitelman... 2015). Näkökulmien sekä 

osallistumistapojen monipuolinen tarjonta on oppilaan osallistumisen kannalta suotavaa. 

Maantiede eroaa muista reaalioppiaineista siinä, että aineella olisi 

tarjottavanaan paljonkin erilaisia osallistumis- ja opetustapoja, jos opettajalla on 

resursseja niitä hyödyntää (Rikkinen 1999; Cantell 2007). Maantieteeseen pystyy 

yhdistämään erilaisia ulkoluokkapäiviä tai ilmiöpohjaista oppimista. Opettajille on 

tarjolla valmiita opetusmateriaaleja esimerkiksi luontokouluihin tai kenttäkursseihin, jos 

opettaja vain itse tekee taustaselvityksiä ja etsii tarjottuja valmispaketteja. Myös 

erilaiset vierailut ovat mahdollisia oppiaineen sisältöjen puolesta. Näiden järjestäminen 

ja toteuttaminen vaatii myös paljon työtä opettajalta, koska opettajalla ei välttämättä ole 
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valmiita yhteyksiä, joilla näitä voisi toteuttaa. Ongelmaksi voi muodostua myös 

käytettävissä oleva aika niin sen puolesta, että kuinka paljon opettaja kykenee 

käyttämään aikaa opetuspakettien etsimiseen, että sen, että oppituntien pituus on 

rajallinen. Tästä herää kysymys myös opettajien VESO-koulutusten (opettajien 

virkaehtosopimuksessa määritelty kouluttautumisvelvoite) riittävyydestä opettajan 

pätevyyden lisäämiseen ja sitä kautta opetuksen monipuolistamiseen.  

Tämän tutkimuksen luotettavuutta olisi voitu parantaa kyselyn kehittämisellä 

niin, että kysymykset olisivat palvelleet paremmin tutkimuskysymyksen selvittämistä. 

Myös isompi osallistujamäärä olisi lisännyt tulosten kyllääntymistä ja helpottanut 

teemoittelua, mutta se ei kyseisessä koulussa onnistunut (koko ikäluokka vastasi 

kyselyyn kyseisessä koulussa). Oppilailta ei myöskään kysytty, että kokevatko he, että 

osallistumistapa vaikuttaa heidän osallistumiseensa, vaan sen on ainoastaan oletettu 

vaikuttavan. Mikäli tämä oletus ei pitäisikään paikkaansa, niin osallistumistapojen 

monipuolistamisella ei välttämättä olisi vaikutusta oppilaiden osallistumiseen. 

Lähteiden valossa tämä on kuitenkin epätodennäköistä, vaikka monet teokset lähteinä 

käytetystä kirjallisuudesta ovatkin suhteellisen vanhoja. 

Tulevaisuudessa kannattaisi selvittää, miten opettajille voitaisiin tarjota 

paremmat taidot osallistaa oppilaita. Selvittäminen vaatisi myös käytännön testaamista 

erilaisten osallistamistapojen hyödyntämisessä kouluympäristöissä. Koulujen on tosin 

vaikeaa ottaa käyttöön tai edes testata uusia tapoja osallistaa oppilaita, jos kenelläkään 

ei ole kokemusta tai tietoa, millä tavoin oppilaita kannattaa osallistaa. Tässä ongelmana 

on tietysti myös se, että missä ja miten osallistamista lähdetään kokeilemaan. 

Yhteiskoulut voisivat olla otollisempaa maaperää kokeilemiselle kuin lukiot, koska 

lukioissa opiskelijoilla/opettajilla on yleinen tarve oppia/opettaa niin, että 

ylioppilaskirjoitukset menisivät mahdollisimman hyvin, mikä voi korostua vielä 

enemmän tulevaisuudessa, kun ylioppilaskirjoitukset alkavat muistuttaa enemmän ja 

enemmän yliopiston pääsykokeita. Koululaitos tulee muuttumaan tulevaisuudessa, kyse 

on eniten siitä, kuinka muutosta voitaisiin tutkimuksella auttaa sellaiseksi, että kehitys 

tukisi parhaiten oppimista. 
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Liitteet 

 

Liite 1 – Wilma viesti vanhemmille 

 

 

Hyvät vanhemmat! 

 

Teen Pro Gradu tutkielmaa  8.- luokkalaisille maantiedon oppitunnilla 

viittaamisesta ja tunnilla osallistumisesta. Tarkoituksena on selvittää, kuinka oppilaat 

kokevat viittaamisen ja vastaamisen opettajan kysymyksiin kyseisessä oppiaineessa. 

(Koulun nimi) on tutkimuksen kohdekouluna. Oppilaat vastaavat kyselyyn kouluaikana 

oppitunnin alussa kyselykaavakkeelle nimettöminä kevään aikana. Tarkat vastaukset 

eivät ole julkisia, mutta niiden pohjalta julkaistaan Pro Gradu tutkielma. 

Pyydän  ystävällisesti, että lapsenne voisivat vastata kyselyyn. 

 Jos haluatte, ettei lapsenne osallistu kyselyyn, voitte kertoa asiasta vastaamalla 

tähän Wilma- viestiin. 

 

Ystävällisesti, 

Oulun yliopiston aineenopettajaopiskelija 

Tulina Karhu 
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Liite 2 – Kyselomake 1 puoli 
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Liite 3 – Kyselylomake 2. puoli 

 


